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Διϊρθρωςη τησ παρουςύαςησ 

 Εννοιολογικϋσ διαςαφηνύςεισ 
◦ Θετικό Χυχολογύα 

◦ Θετικό Εκπαύδευςη 

◦ Θετικϊ Χυχολογικϊ Προγρϊμματα Παρϋμβαςησ  

 ΘΧΠ ςε πολυπολιτιςμικϊ ςχολεύα 
 τόχοι τησ ϋρευνασ 

 Μεθοδολογικό προςϋγγιςη 
◦ Εργαλεύα 

◦ Δεύγμα 

 Αποτελϋςματα 

 υζότηςη ευρημϊτων και επόμενα βόματα 

 



Θετικό Χυχολογύα και ευζωύα 

 Η Θετικό Χυχολογύα εύναι η 
επιςτημονικό μελϋτη τησ 
βϋλτιςτησ ανθρώπινησ λειτουργύασ 
◦ Η μελϋτη τησ ανθρώπινησ ευζωύασ (ευ 

ζην) 
◦ Αφορϊ ςτον τρόπο και ςτον λόγο για τον οπούο τα 

ϊτομα βιώνουν τη ζωό τουσ με θετικό τρόπο  

◦ υμπεριλαμβϊνει γνωςτικϋσ κρύςεισ και 
ςυναιςθηματικϋσ αντιδρϊςεισ (Ryff, 1989) 

◦ Σο ευ ζην εύναι ουςιώδεσ ςτην ανϊπτυξη 
και τη διατόρηςη τησ ανθεκτικότητας 



 Η Θετικό Χυχολογύα εςτιϊζεται ςτισ θετικϋσ 
πλευρϋσ τησ ανθρώπινησ λειτουργύασ και 
εμπειρύασ  

 Σισ ενςωματώνει ςτισ γνώςεισ μασ γύρω από τισ 
αρνητικϋσ πλευρϋσ τησ ανθρώπινησ λειτουργύασ 

 Προςπαθεύ να καταλϊβει τισ πηγϋσ, τισ 
διαδικαςύεσ και τουσ μηχανιςμούσ, οι οπούοι 
οδηγούν ςε επιθυμητϊ αποτελϋςματα 

◦ Πρεςβεύει ότι τα ανθρώπινα περιβϊλλοντα μπορούν 
να ενιςχυθούν 

 Η Θετικό Χυχολογύα προςφϋρει  

◦ Μύα διαφορετικό ερμηνευτικό οπτικό απϋναντι ςε 
παλιϋσ ερωτόςεισ 

◦ Μύα δομό και γλώςςα που διευκολύνει τη 
διεπιςτημονικό επικοινωνύα 



Η εκπαύδευςη από τη ςκοπιϊ τησ 
Θετικόσ Χυχολογύασ 
 Παραδοςιακϊ, κύριοσ ςτόχοσ τησ ςχολικόσ εκπαύδευςησ 

εύναι η προαγωγό τησ γνώςησ και τησ μϊθηςησ 

 Σεύνει να παραμελεύ την εκπαύδευςη των μαθητών/-τριών 
ςε κοινωνικϋσ και ςυναιςθηματικϋσ ικανότητεσ και 
δεξιότητεσ 

◦ Σϋτοιεσ δεξιότητεσ εύναι απαραύτητεσ για τη διαμόρφωςη των 
ςυνθηκών τησ μϊθηςησ 

◦ Για την καλλιϋργεια υγειών και ικανοποιητικών διαπροςωπικών 
ςχϋςεων 

◦ Για τη διαχεύριςη καθημερινών προβλημϊτων, δυςκολιών και 
κινδύνων 

 Σελευταύα διαφαύνεται διεθνώσ μύα τϊςη για τη δημιουργύα 
ειδικών προγραμμϊτων για την ανϊπτυξη κοινωνικο-
ςυναιςθηματικών δεξιοτότων για παιδιϊ και εφόβουσ 

◦ χεδόν ανύπαρκτα προγρϊμματα για εκπαιδευτικούσ 

 «Θετικό Εκπαύδευςη» 



Θετικό Εκπαύδευςη 

 Εκπαύδευςη με ςτόχο τόςο την προαγωγό παραδοςιακών 
δεξιοτότων, όςο και για την ευτυχύα 

 Βαςικό αρχό τησ εύναι ότι οι δεξιότητεσ για την ευτυχύα 
πρϋπει να διδϊςκονται ςτο ςχολεύο 

◦ Διεθνώσ παρατηρεύται αύξηςη τησ κατϊθλιψησ ανϊμεςα ςτουσ 
νϋουσ/νϋεσ 

◦ Μικρό αύξηςη τησ ικανοπούηςησ από τη ζωό τισ τελευταύεσ 
δεκαετύεσ τησ ευμϊρειασ 

◦ υνϋργεια ανϊμεςα ςτη μϊθηςη και τα θετικϊ ςυναιςθόματα 

 Πολλϊ ευρόματα μεθοδολογικϊ ϊρτιων ερευνών δεύχνουν 
ότι δεξιότητεσ που αυξϊνουν την ανθεκτικότητα, τα θετικϊ 
ςυναιςθόματα, την ψυχολογικό ροό και την αναζότηςη 
νοόματοσ ςτη ζωό μπορούν να διδαχθούν ςε παιδιϊ 
ςχολικόσ ηλικύασ (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & 

Linkins, 2009) 



Θετικϊ Χυχολογικϊ Προγρϊμματα 
Παρϋμβαςησ  

 Περιλαμβϊνουν θεραπευτικϋσ μεθόδουσ ό 
δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν ςτην 
καλλιϋργεια θετικών ςυναιςθημϊτων, 
ςυμπεριφορών ό γνωςιών (Sin & 

Lyubomirsky, 2009) 

 Μπορεύ να περιλαμβϊνουν 

◦ Απλϋσ αςκόςεισ 

 Π.χ., ςυγγραφό ενόσ γρϊμματοσ ευγνωμοςύνησ 

◦ Μεγϊλα προγρϊμματα 

 Π.χ., The Penn Resiliency Program (Gillham & 
Reivich, 2004), Positive Psychology Programme 
(Seligman et al., 2009) 



Θετικϊ Χυχολογικϊ Προγρϊμματα 
Παρϋμβαςησ  

 Περιλαμβϊνουν θεραπευτικϋσ μεθόδουσ ό 
δραςτηριότητεσ που ςτοχεύουν ςτην 
καλλιϋργεια θετικών ςυναιςθημϊτων, 
ςυμπεριφορών ό γνωςιών (Sin & 

Lyubomirsky, 2009) 

 Μπορεύ να περιλαμβϊνουν 

◦ Απλϋσ αςκόςεισ 

 Π.χ., ςυγγραφό ενόσ γρϊμματοσ ευγνωμοςύνησ 

◦ Μεγϊλα προγρϊμματα 

 Π.χ., The Penn Resiliency Program (Gillham & 
Reivich, 2004), Positive Psychology Programme 
(Seligman et al., 2009) 



Θετικϋσ Χυχολογικϋσ Παρεμβϊςεισ 
για την ανϊπτυξη τησ ευζωύασ 
 τόχοσ 

◦ Ανϊπτυξη τησ ευτυχύασ (ευ ζην) 

 Μϋθοδοσ 

◦ υνδυαςμόσ ευτυχύασ και διαλογιςμού 

 Σεχνικϋσ 

◦ Π.χ., θετικό γρϊψιμο (positive writing) 

 Αςκόςεισ 

◦ Καλλιϋργεια τησ ευγνωμοςύνησ 

◦ Καλλιϋργεια τησ ευγϋνειασ 



Θετικϋσ Χυχολογικϋσ Παρεμβϊςεισ 
για την ανϊπτυξη τησ ανθεκτικότητασ 

 τόχοσ 

◦ Ανϊπτυξη του  θετικού δυναμικού  

 Μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω 
καλλιϋργειασ θετικών ςυναιςθημϊτων 
και ςτϊςεων 

◦ Π.χ., αιςιοδοξύα, ελπύδα, ευτυχύα (ευ ζην) 

 Σεχνικϋσ 

◦ Σεχνικϋσ χαλϊρωςησ, γνωςτικό-
ςυμπεριφορικό θεραπεύα, κοινωνικό 
ςτόριξη, ψυχοεκπαύδευςη - ςυνδυαςμόσ 
τεχνικών 



Αποτελεςματικότητα των ΘΧΠΠ 

 Υαύνεται να εύναι αποτελεςματικϊ ωσ 
προσ 

◦ Σην αύξηςη τησ ευζωύασ  

◦ Σην ανακούφιςη από τα ςυμπτώματα τησ 
κατϊθλιψησ 

◦ Ση βελτύωςη τησ ψυχικόσ και ςωματικόσ 
υγεύασ 

◦ Επιτυχημϋνεσ ςτρατηγικϋσ αντιμετώπιςησ 
δυςκολιών 

◦ Καλύτερεσ διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ 

 



Μύα Θετικό Ψυχολογικό 
Παρϋμβαςη για την προαγωγό 
τησ ψυχικόσ υγεύασ  
ςε ςχολεύα με πολυπολιτιςμικό 
ςύνθεςη 



τόχοι τησ ϋρευνασ 

 Μελϋτη τησ αποτελεςματικότητασ μύασ Θετικόσ 
Χυχολογικόσ Παρϋμβαςησ (ΘΧΠ) κατϊ την 
ϋξοδο από την παιδικό ηλικύα 

 τόχοσ τησ παρϋμβαςησ όταν η προαγωγό τησ 
ευζωύασ μαθητών και μαθητριών  

 Γηγενών και μεταναςτών 

 Δεύκτεσ ευζωύασ 

 Βύωςη θετικών και αρνητικών ςυναιςθημϊτων 

 Αιςιοδοξύα  

 Κοινωνικό αυτο-αποτελεςματικότητα 



Δημιουργύα ομϊδων 

 ύμφωνα με τισ αρχϋσ τησ Θετικόσ 
Χυχολογύασ δημιουργόθηκαν δύο 
ομϊδεσ με παρόμοια δημογραφικϊ 
χαρακτηριςτικϊ 



Πειραματικό ομϊδα και ομϊδα ελϋγχου 

 Πειραματικό ομϊδα 

◦ Βιωματικό ψυχοπαιδαγωγικό παρϋμβαςη 

◦ τόχοσ η αύξηςη όψεων τησ ευζωύασ 

 Π.χ., εντοπιςμόσ και καλλιϋργεια δυνϊμεων του 
χαρακτόρα, βύωςη θετικών ςυναιςθημϊτων, 
ανϊπτυξη τησ αιςιοδοξύασ και τησ κοινωνικόσ αυτο-
αποτελεςματικότητασ  

 Μϋςα από αςκόςεισ και δραςτηριότητεσ εικαςτικόσ 
δημιουργύασ και ψυχοδρϊματοσ 

 Ομϊδα ελϋγχου  

◦ Παρακολούθηςε μύα ςυντομότερη 
παρϋμβαςη, χωρύσ κϊποιον ιδιαύτερο θετικό 
προςανατολιςμό 



Διαδικαςύα 

 τα πλαύςια τησ ςχολικόσ τϊξησ 

◦ Σρεισ ςυναντόςεισ 

 Παρεμβϊςεισ (2η ςυνϊντηςη) 

 Φορόγηςη ςυςτοιχύασ αυτό-
αναφορικών ερωτηματολογύων (1η και 
Μύα ημϋρα πριν (1η ςυνϊντηςη)και 
δεκαπϋντε ημϋρεσ μετϊ (3η ςυνϊντηςη) 
από τισ παρεμβϊςεισ 

◦ Για να αξιολογηθεύ η αποτελεςματικότητα 
των παρεμβϊςεων 

 



Ερωτόματα 

 Η πειραματικό ομϊδα ςε ςύγκριςη με 
την ομϊδα ελϋγχου 

◦ Βύωςε περιςςότερα θετικϊ ςυναιςθόματα 
και λιγότερα αρνητικϊ ςυναιςθόματα; 

◦ Αυξόθηκαν τα επύπεδα αιςιοδοξύασ τησ; 

◦ Αυξόθηκαν τα επύπεδα αυτο-
αποτελεςματικότητϊσ τησ ςτισ κοινωνικϋσ 
αλληλεπιδρϊςεισ με ςυνομηλύκουσ; 

◦ Συχόν μεταβολϋσ προϋκυψαν αποκλειςτικϊ 
για την πειραματικό ομϊδα ό και για την 
ομϊδα ελϋγχου; 



◦ Τπϊρχουν δημογραφικϋσ διαφορϋσ (φύλο, 
κοινωνικο - οικονομικό επύπεδο των γονϋων 
και καταγραφό ό όχι ωσ γηγενών ςτον 
Ελλαδικό χώρο); 

 Ψσ προσ την ωφελιμότητα τησ παρϋμβαςησ ςτην 
αύξηςη τησ ςυχνότητασ των θετικών 
ςυναιςθημϊτων, τη μεύωςη τησ ςυχνότητασ των 
αρνητικών ςυναιςθημϊτων και την αύξηςη των 
επιπϋδων αιςιοδοξύασ και αυτο-
αποτελεςματικότητασ 

 Κατϊ πόςο τα ύδια τα παιδιϊ και των δύο ομϊδων 
θεώρηςαν πωσ επωφελόθηκαν από τη διαδικαςύα 
ςτην οπούα ϋλαβαν μϋροσ 



Εργαλεύα - Ερωτηματολόγια 

 Δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 
◦ Ηλικύα 

◦ Υύλο 

◦ Κοινωνικο-οικονομικό επύπεδο 

◦ Φώρα γϋννηςησ και καταγωγόσ 

◦ Ικανοπούηςη από ςυνθόκεσ διαβύωςησ 

◦ Ύπαρξη αδελφών ςτην οικογϋνεια 

 

◦ Αιςιοδοξύα  

◦ Κλύμακα Προςανατολιςμού ςτη Ζωό για Νϋουσ (YLOT. 
The Youth Life Orientation Test. Ey, Hadley, 
Nuttbrock Allen, Palmer, Klosky,  Deptula, Thomas, 
& Cohen, 2005. Προςαρμογό ςτα ελληνικϊ από την . 
Λεοντοπούλου) 



◦ Θετικϊ και Αρνητικϊ υναιςθόματα 
◦ Κλύμακα Θετικών και Αρνητικών Εμπειριών (SPANE. 

Scale of Positive and Negative Experience. Diener, 
Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi, & Biswas-Diener, 
2010. Προςαρμογό ςτα ελληνικϊ από τισ Λεοντοπούλου 
και Δημητροπούλου) 

 

◦ Αυτo-αποτελεςματικότητα 
◦ Κλύμακα Παιδικόσ Αυτo-αποτελεςματικότητασ ςτην 

Κοινωνικό Αλληλεπύδραςη με τουσ υνομηλύκουσ 
(Children’s Self - Efficacy for Peer Interaction Scale-
CSPI των Wheeler & Ladd, (1982). Προςαρμογό ςτα 
ελληνικϊ από τισ Galanaki & Kalantzi-Azizi, 1999) 



Εργαλεύα - Παρϋμβαςη 

 Πειραματικό ομϊδα 

 Βύντεο 

 Αςκόςεισ - προςαρμόςτηκαν για τη μϋςη παιδικό 
ηλικύα και εφαρμόςτηκαν μϋςω βιωματικών μεθόδων 
 Εικαςτικό δημιουργύα (κολϊζ) και ψυχόδραμα 

 Διερεύνηςη των ‘Δυνϊμεων του Φαρακτόρα’ (Peterson 
& Seligman, 2004) και του ‘Καλύτερου Δυνατού 
Εαυτού’ (King & Ruspin, 2004), όπωσ και ‘Σα τρύα καλϊ 
πρϊγματα’ 

 Ομϊδα ελϋγχου 

 Παρϋμβαςη χωρύσ θετικό προςανατολιςμό 
 Κολϊζ 

 ‘Λεπτομϋρειεσ τησ ζωόσ’ 

 



Δεύγμα 
 Ν = 121 παιδιϊ Ε’ και τ’ τϊξησ 

 Ηλικύα: 10 – 13 ετών (Μ.Ο. = 11,23) 

 Υύλο 
 Κορύτςια (54,5%) 
 Αγόρια (45,5%)  

 Καταγωγό 
 Γηγενεύσ (57,9%) 
 Παιδιϊ μεταναςτών (42,1%) 

 Κατϊ δόλωςό τουσ, 25,6% όταν νϋοι μετανϊςτεσ 1ησ γενιϊσ,  ενώ 
16,5% όταν μετανϊςτεσ 2ησ γενιϊσ 

 51% Αλβανικόσ καταγωγόσ, 25,5% από τισ Υιλιππύνεσ, ενώ από 
Ρουμανύα, Αύγυπτο και Πολωνύα ςε μικρϊ ποςοςτϊ 

 Κοινωνικο-οικονομικό επύπεδο 
 Κατώτερο (31,4%) 
 Μεςαύο (48,8%) 
 Ανώτερο (19,8%) 

 



 χολεύα με πολυπολιτιςμικό χαρακτόρα 
ςτην Αττικό 

 Δύο Δημοτικϊ χολεύα τησ ευρύτερησ περιοχόσ 
των Αθηνών (4ο Δημοτικό χολεύο Περιςτερύου 
και 106ο Δημοτικό χολεύο Αθηνών) 

 Επιλογό ςτη βϊςη του αριθμού παιδιών 
μεταναςτών (33% ϋωσ 53%) 

 

 Πειραματικό ομϊδα (Ν = 81) 

 Ομϊδα ελϋγχου (Ν = 40) 

 

 



Ποςοςτϊ γηγενών και μεταναςτών 
μαθητών/-τριών ανϊ ςχολικό τμόμα 



Αποτελϋςματα 
 Βύωςη θετικών ςυναιςθημϊτων 

◦ Η πειραματικό ομϊδα επωφελόθηκε 
ςημαντικϊ από την παρϋμβαςη  

 ε αντύθεςη με την ομϊδα ελϋγχου 

 Αρνητικϊ ςυναιςθόματα 

◦ Καμύα παρϋμβαςη δε μεύωςε 
αποτελεςματικϊ τα επύπεδα βύωςόσ τουσ 

◦ ημαντικό βελτύωςη τησ μϋςησ ιςορροπύασ 
μεταξύ των δύο διαςτϊςεων των 
ςυναιςθημϊτων παρουςιϊςτηκε κατϊ τη 
δεύτερη χορόγηςη, μόνο για την 
πειραματικό ομϊδα 



 Η θετικό παρϋμβαςη όταν εξύςου 
αποτελεςματικό για όλουσ τουσ 
ςυμμετϋχοντεσ/-ουςεσ 

◦ Ανεξαρτότωσ φύλου, κοινωνικο-
οικονομικού επιπϋδου και εθνικόσ 
καταγωγόσ 



Βύωςη ςυναιςθημϊτων 

 Βύωςη ςυναιςθημϊτων για το ςυνολικό δεύγμα ανϊ 
χορόγηςη 

  1η Χοπήγηση   2η Χοπήγηση     

Σςναισθήματα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Θετικά Σςναισθήματα 

  

24,61 

  

4,17 

  
  

25,28 

  

3,97 

  
  

* 

Απνητικά Σςναισθήματα 13,68 3,98   
13,74 4,40   

- 

Ισοπποπία 10,93 7,28   
11,54 7,27   

- 

* p < 0,05 



Βύωςη ςυναιςθημϊτων για την πειραματικό 
ομϊδα και την ομϊδα ελϋγχου ανϊ χορόγηςη 

  1η Χοπήγηση   2η Χοπήγηση     

Σςναισθήματα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Θετικά Σςναισθήματα 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

Πειπαμαηική ομάδα 24,37 4,25   25,75 3,75   *** 

Ομάδα Ελέγσος 25,10 4,00   24,33 4,27   - 

Απνητικά Σςναισθήματα               

Πειπαμαηική ομάδα 13,70 3,98   13,57 4,24   - 

Ομάδα Ελέγσος 13,63 4,03   14,10 4,75   - 

Ισοπποπία             - 

Πειπαμαηική ομάδα 10,67 7,44   12,19 6,89   ** 

Ομάδα Ελέγσος 11,48 7,00   10,23 7,91   - 
** p < 0,01, * p< 0,001 



Ανϊλυςη διακύμανςησ τησ βύωςησ ςυναιςθημϊτων ωσ 
προσ τον αριθμό χορόγηςησ και τη ςυνθόκη 

Πηγή df F η²partial p 

Απιθμόρ Χοπήγησηρ         

Θεηικά Σςναιζθήμαηα 1 1,142 ,010 - 

Απνηηικά Σςναιζθήμαηα 1 ,295 ,002 - 

Ιζοπποπία 1 ,091 ,001 - 

Απιθμόρ Χοπήγησηρ × Σςνθήκη         

Θεηικά Σςναιζθήμαηα 1 14,402 ,108 *** 

Απνηηικά Σςναιζθήμαηα 1 ,958 ,008 - 

Ιζοπποπία 1 9,624 ,075 ** 

Συάλμα         

Θεηικά Σςναιζθήμαηα 119       

Απνηηικά Σςναιζθήμαηα         

Ιζοπποπία 119       



Θετικϊ υναιςθόματα ανϊ χορόγηςη και 
ςυνθόκη 



Βύωςη ςυναιςθημϊτων ανϊ φύλο ανϊ χορόγηςη 
για την πειραματικό ομϊδα 

  1η Χοπήγηση   2η Χοπήγηση     

Σςναισθήματα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Θετικά Σςναισθήματα 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

Κοπίηζια 24,86 3,51   26,29 2,78   ** 

Αγόπια 23,85 4,92   25,18 4,54   ** 

Απνητικά Σςναισθήματα             - 

Κοπίηζια 13,45 3,15   13,05 3,62   - 

Αγόπια 13,97 4,74   14,13 4,80   - 

Ισοπποπία             - 

Κοπίηζια 11,40 5,79   13,24 5,06   ** 

Αγόπια 9,87 8,90   11,05 8,36   - 



Βύωςη ςυναιςθημϊτων ανϊ εθνικό προϋλευςη 
και ανϊ χορόγηςη για την πειραματικό ομϊδα 

  1η Χοπήγηση   2η Χοπήγηση     

Σςναισθήματα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Θετικά Σςναισθήματα 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

Γηγενείρ 25,28 3,42   26,57 2,77   ** 

Μεηανάζηερ 23,12 4,97   24,62 4,59   ** 

Απνητικά Σςναισθήματα               

Γηγενείρ 13,21 3,56   13,15 3,91   - 

Μεηανάζηερ 14,38 4,46   14,15 4,66   - 

Ισοπποπία               

Γηγενείρ 12,06 6,22   13,43 5,29   * 

Μεηανάζηερ 8,74 8,58   10,47 8,42   * 



Αιςιοδοξύα 

 Όλοι ςυμμετϋχοντεσ/-ουςεσ αύξηςαν 
ςημαντικϊ τα επύπεδα ςυνολικόσ 
αιςιοδοξύασ τουσ κατϊ τη δεύτερη 
χορόγηςη 

◦ Η αύξηςη αυτό ςυνδϋεται με τη μεύωςη των 
επιπϋδων απαιςιοδοξύασ, παρϊ με την αύξηςη 
τησ αμιγούσ διϊςταςησ τησ αιςιοδοξύασ 

◦  Ψσ προσ τη διϊςταςη αυτό, επωφελόθηκαν 
αποκλειςτικϊ τα μϋλη τησ ομϊδασ παρϋμβαςησ 

 Καθώσ τα μϋςα επύπεδα αιςιοδοξύασ ςτην ομϊδα 
ελϋγχου όταν ελαφρώσ και μη ςημαντικϊ μειωμϋνα 



◦ Η διαφορϊ ωσ προσ τισ μεταβολϋσ μεταξύ 
των χορηγόςεων ανϊμεςα ςτισ δύο ομϊδεσ 
δεν όταν ςημαντικό 

 Η πειραματικό ςυνθόκη όταν ςημαντικϊ πιο 
αποτελεςματικό από την αντύςτοιχη ελϋγχου ςτη 
μεύωςη τησ μϋςησ απαιςιοδοξύασ 



Αιςιοδοξύα -  
Ανϊλυςη διακύμανςησ των προςδοκιών για το μϋλλον 
ωσ προσ τον αριθμό χορόγηςησ και τη ςυνθόκη 

Πηγή df F η²partial p 

Απιθμόρ Χοπήγησηρ         

Αιζιοδοξία 1 ,418 ,004 - 

Απαιζιοδοξία 1 13,576 ,102 *** 

Σςνολική Αιζιοδοξία 1 10,411 ,080 ** 

Χπόνορ μεταξύ των μετπήσεων × 

Σςνθήκη 
        

Αιζιοδοξία 1 3,664 ,030 - 

Απαιζιοδοξία 1 4,740 ,038 * 

Σςνολική Αιζιοδοξία 1 8,213 ,065 ** 

Συάλμα         

Αιζιοδοξία 119       

Απαιζιοδοξία 119       

Σςνολική Αιζιοδοξία 119       



Απαιςιοδοξύα και αιςιοδοξύα ανϊ 
χορόγηςη και ςυνθόκη 



Αυτο-αποτελεςματικότητα 

 Η πειραματικό ομϊδα εμφϊνιςε ςημαντικϊ 
υψηλότερεσ βαθμολογύεσ ςε όλεσ τισ 
διαςτϊςεισ τησ αυτο-αποτελεςματικότητασ 
κατϊ τη δεύτερη χορόγηςη  

◦ Δεν παρατηρόθηκαν αντύςτοιχεσ αυξόςεισ για 
την ομϊδα ελϋγχου 

 Διαφορϋσ φύλου 

◦ Σα κορύτςια βελτύωςαν ςημαντικϊ την αύςθηςη 
αποτελεςματικότητϊσ τουσ ςε ςυνεργατικϋσ 
αλληλεπιδρϊςεισ 

◦ Σα αγόρια αιςθϊνονταν πιο αποτελεςματικϊ ςε 
ςυνθόκεσ ςύγκρουςησ 



 Κοινωνικο-οικονομικό επύπεδο  

◦ Κατώτερο επύπεδο - δεν επωφελόθηκε 
ςημαντικϊ από τη θετικό παρϋμβαςη 

◦ ε αντύθεςη με ςυνομηλύκουσ από το 
ανώτερο και το μεςαύο κοιε 

 Η θετικό παρϋμβαςη δε φϊνηκε να ϋχει 
διαπολιτιςμικό ιςχύ   

◦ Μόνο οι γηγενεύσ ςυμμετϋχοντεσ/-ουςεσ 
κατϊφεραν να επωφεληθούν από αυτό  

 Αύξηςαν ςημαντικϊ τα επύπεδα αύςθηςησ 
αποτελεςματικότητασ ςτισ αλληλεπιδρϊςεισ με 
τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ 



Αυτο-αποτελεςματικότητα για το ςυνολικό 
δεύγμα ανϊ χορόγηςη 

  1η Χοπήγηση   2η 

Χοπήγηση 

    

Αςτο-Αποτελεσματικότητα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Με Σύγκποςση 

  

35,08 

  

6,54 

  

  

36,81 

  

6,19 

  

  

** 

Χωπίρ Σύγκποςση 24,23 4,11 
  

25,31 3,76 
  

** 

Σςνολική Αςτο-

Αποτελεσματικότητα 
59,31 7,28 

  
62,12 8,80 

  
*** 



Αςηο-αποηελεζμαηικόηηηα για ηην πειπαμαηική 

ομάδα και ηην ομάδα ελέγσος ανά σοπήγηζη 

  1η Χοπήγηση   2η Χοπήγηση     

Αςτο-αποτελεσματικότητα Μ.Ο. Τ.Α.   Μ.Ο Τ.Α.   p 

  

Με σύγκποςση 

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

Πειπαμαηική Ομάδα 35,32 6,64   37,58 5,82   *** 

Ομάδα Ελέγσος 34,60 6,38   35,25 6,68   - 

Χωπίρ σύγκποςση               

Πειπαμαηική Ομάδα 24,51 4,23   25,73 3,80   ** 

Ομάδα Ελέγσος 23,68 3,85   24,48 3,57   - 

Σςνολική αςτο-

αποτελεσματικότητα 
    

  
    

  
  

Πειπαμαηική Ομάδα 59,83 10,16   63,31 8,70   *** 

Ομάδα Ελέγσος 58,28 9,06   59,73 8,63   - 



Αξιολόγηςη των παρεμβϊςεων 
από τουσ ςυμμετϋχοντεσ/-ουςεσ 

 Η πειραματικό ςυνθόκη όταν αποτελεςματικό ςτην 
αύξηςη των θετικών ςυναιςθημϊτων 

◦ Αλλϊ όχι και ςτη μεύωςη των αρνητικών ςυναιςθημϊτων 

 Προςδοκύεσ για το μϋλλον 

◦ Η ομϊδα παρϋμβαςησ αύξηςε ςημαντικϊ τα επύπεδα ςυνολικόσ 
αιςιοδοξύασ  
 Αντανακλϊ κυρύωσ τον ςημαντικό περιοριςμό των επιπϋδων απαιςιοδοξύασ, 

παρϊ την ενύςχυςη του αιςιόδοξου προςανατολιςμού ςτη ζωό 

 Επωφελούνται ςημαντικϊ από τη θετικό παρϋμβαςη ωσ 
προσ τα επύπεδα αυτο-αποτελεςματικότητϊσ τουσ ςτισ 
ςχϋςεισ με τουσ ςυνομηλύκουσ 

◦ τη διϊςταςη αυτό του νεανικού ευ ζην ςημειώθηκαν οι πιο 
ςυςτηματικϋσ διαφορϋσ μεταξύ των υποομϊδων με διαφορετικϊ 
δημογραφικϊ χαρακτηριςτικϊ 



Αξιολόγηςη των παρεμβϊςεων 

Ομϊδα 
παρϋμβας
ησ 

Ομϊδα 
ελϋγχου 



Προτύμηςη ό την πρόταςη αλλαγόσ των 
επιμϋρουσ ςυςτατικών τησ παρϋμβαςησ από την 
πειραματικό ομϊδα ανϊ χορόγηςη 



υζότηςη 
 Αποτελεςματικότητα τησ ΘΧΠ ςτην 

προαγωγό και την καλλιϋργεια όλων των 
παραμϋτρων τησ ευζωύασ των 
ςυμμετεχόντων/-ουςών ςτην πειραματικό 
ομϊδα 

 Μόνο για όςουσ ϋλαβαν μϋροσ ςτη θετικό 
ψυχολογικό παρϋμβαςη 

 Η πολυπολιτιςμικό εγκυρότητα τησ ΘΧΠ 
επιβεβαιώθηκε ςε ό,τι αφορϊ τη βύωςη  

 Θετικών ςυναιςθημϊτων 

 Θετικών προςδοκιών για το μϋλλον 

 



 Οι δύο ομϊδεσ παρουςύαζαν παρόμοια 
δημογραφικό ςύςταςη  

◦ Αποτελούνταν από παιδιϊ που βύωναν ςε 
παρόμοιο επύπεδο θετικϊ και αρνητικϊ 
ςυναιςθόματα, αιςιοδοξύα και κοινωνικό 
αυτο-αποτελεςματικότητα 

 Η ομοιότητα αυτό μασ επϋτρεψε να 
τεκμηριώςουμε το ςυγκρύςιμο των δύο 
ομϊδων  



 Από την ΘΧΠ επωφελόθηκαν εξύςου  

◦ Και τα δύο φύλα 

◦ Γηγενεύσ και μετανϊςτεσ μαθητϋσ και 
μαθότριεσ 

 Ιδιαύτερα ςε ό,τι αφορϊ ςτη βύωςη θετικών 
ςυναιςθημϊτων και ςτην αιςιοδοξύα 

◦ Παιδιϊ από μεςαύα και κατώτερα κοινωνικο-
οικονομικϊ ςτρώματα επωφελόθηκαν πιο 
ςυςτηματικϊ από την ΘΧΠ 

◦ υμπεραςματικϊ, η ςυγκεκριμϋνη 
παρϋμβαςη μπορεύ να λειτουργόςει ωσ ϋνα 
όχημα προαγωγόσ τησ ψυχικόσ υγεύασ των 
παιδιών, τόςο γηγενών, όςο και μεταναςτών 



Επόμενα βόματα 

 Μετρόςεισ ςε περιςςότερα χρονικϊ ςημεύα 

 Ίςωσ ςε μεταβατικϋσ περιόδουσ  

 Παρεμβϊςεισ που να ςτοχεύουν ςτα 
ςυςτόματα και τουσ ανθρώπουσ με τουσ 
οπούουσ το παιδύ αλληλεπιδρϊ 

 Π.χ., οι γονεύσ και οι εκπαιδευτικού 

 τη ςύγχρονη βιβλιογραφύα, που αναφϋρεται 
ςτουσ παρϊγοντεσ προςταςύασ και κινδύνου κατϊ 
την παιδικό και εφηβικό ηλικύα, υπογραμμύζεται 
η ανϊγκη για ταυτόχρονη παρϋμβαςη ςτο 
πλαύςιο τησ οικογϋνειασ, του ςχολεύου και τησ 
κοινότητασ (Φατζηχρόςτου, 2004) 



 Μελϋτη τησ διαμόρφωςησ ςημαντικών 
χαρακτηριςτικών καθ’ όλη τη διϊρκεια 
τησ παιδικόσ και εφηβικόσ ηλικύασ 

 Διεύρυνςη των αποτελεςμϊτων τησ 
ϋρευνασ ςε ϊλλεσ χώρεσ, ατομικιςτικϋσ 
και κολεκτιβιςτικϋσ 

◦ Προκειμϋνου να διερευνηθούν τα ιδιαύτερα 
ατομικϊ, οικογενειακϊ και κοινωνικϊ-
πολιτιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ που 
ςυντελούν ςτην επιτυχύα των θετικών 
παρεμβϊςεων ςτο ςχολεύο 



 Προγρϊμματα με τη χρόςη ποςοτικών 
και ποιοτικών μεθόδων μϋτρηςησ τησ 
αποτελεςματικότητϊσ τουσ 

◦ Η παρατόρηςη και οι δομημϋνεσ 
ςυνεντεύξεισ αποτελούν μεθόδουσ 
ςυλλογόσ πληροφοριών που τα ποςοτικϊ 
δεδομϋνα αδυνατούν να αναδεύξουν 

◦ Επιτρϋπουν πιο διεξοδικό διερεύνηςη των 
μηχανιςμών που κινητοποιεύ μια 
ψυχοπαιδαγωγικό παρϋμβαςη 

 Ειδικϊ ςτην περύπτωςη ςυμμετεχόντων/-ουςών 
νεαρόσ ηλικύασ 
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