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Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων είναι ο αντιπροσωπευτικός επαγγελματικός-επιστημονικός φορέας των Ψυχολόγων της χώρας 

μας, θεσμικός εταίρος της Πολιτείας για τον κλάδο των Ψυχολόγων σύμφωνα με τους νόμους 991/79-άρθρο 8, 2646/98, την 

Κοινοτική Οδηγία 2005/36, την γνωμάτευση του Υπουργείου Παιδείας (15404/ΙΑ/14-2-2012). Αριθμεί πάνω από 3.000 μέλη και είναι 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας  Συλλόγων Ψυχολόγων – EFPA από το 1988. Η EFPA αποτελεί επίσημο συμβουλευτικό όργανο 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετέχουν 40 ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκπροσωπούνται περισσότεροι από 400.000 Ψυχολόγοι 

(http://www.efpa.eu). 
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Ανακοίνωση 

Εκπαίδευση   Διευκολυντών (Facilitators) του Προγράμματος 

«ACT/Μικροί Μεγάλοι Μαζί  Εναντίον της Βίας» του ΣΕΨ 

 

Το Πρόγραμμα «ACT/MMME-Βίας» είναι ένα έγκυρο πρόγραμμα παρέμβασης και 

βιωματικής εκπαίδευσης ενηλίκων στην Πρόληψη της Βίας και αποσκοπεί στην προστασία 

των Μικρών Παιδιών. Συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους 

ενήλικες, που φροντίζουν και διαπαιδαγωγούν μικρά παιδιά από γεννήσεως έως 10 και 

πλέον ετών, καθώς και γονείς και επαγγελματίες, για να αποκτήσουν την ειδική γνώση και 

συμπεριφορά, ώστε να παρέχουν στα παιδιά θετικά πρότυπα και να τα βοηθούν να 

επιλύουν τις διαφορές τους με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς και όχι βίαιους.  

 

Το Πρόγραμμα αυτό έχει δημιουργηθεί  από τον Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύλλογο 

(American Psychological Association/APA) και τον Εθνικό Σύλλογο για την Εκπαίδευση 

Μικρών Παιδιών (NAEYC) και από το 2000 εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, Βόρειο και Νότιο Αμερική 

και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Έχει αξιολογηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(WHO) στο δημοσιευμένο εγχειρίδιο του το 2016 για τα  «Εφαρμοσμένα Προγράμματα 

Πρόληψης σχετικά με την Κακοποίηση Παιδιών» ως ένα από τα τρία (3) πλέον 

αποτελεσματικά Εφαρμοσμένα Προγράμματα Πρόληψης διεθνώς για την εκπαίδευση 

Γονέων, Εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών στην διαπαιδαγώγηση των μικρών παιδιών 

ενάντια στην Βία και την κακοποίηση.  Έχει αναγνωριστεί από τους κάτωθι 5 διεθνείς 



οργανισμούς: 1) World Health Organization (WHO), 2) Centers for Disease Control and 

Prevention, 3) Head Start (Office of the Administration for Children and Families), 4) 

California Evidence-Based Clearinghouse for Child Welfare (CEBC) και 5) Crime Solutions 

Government και εφαρμόζεται με επιτυχία σε 14 πολιτείες των Η.Π.Α και σε 18 χώρες ανά 

τον κόσμο.  

 

Το Πρόγραμμα «ACT/ΜΜΜΕ-Βίας» εφαρμόζεται κατ’ αποκλειστικότητα στην Ελλάδα 

από  τον Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων μετά από ειδική Συμφωνία (2007) με τον Αμερικανικό 

Ψυχολογικό Σύλλογο (APA). Στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας του ΣΕΨ με τον APA 

υπεγράφη  Μνημόνιο Συναντίληψης, Memorandum of Understanding (MOU)  στην  Μόσχα 

τον  Ιούλιο του  2019.  Στην Ελλάδα ο ΣΕΨ υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία το Πρόγραμμα 

«ACT/MMME-Βίας» μέσω των 9 εβδομαδιαίων Σεμιναρίων από το 2008, με αποδέκτες 

εκατοντάδες γονείς ή / και εκπαιδευτικούς. Έχει κάνει επίσης δεκάδες ομιλίες-συζητήσεις 

με μέλη Συλλόγων Γονέων  και Εκπαιδευτικών, καθώς και σε επιστημονικά Συνέδρια στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.   

 

 Τα εκπαιδευμένα στο Πρόγραμμα «ACT/MMME-Βίας» μέλη του ΣΕΨ 

παρακολουθούν τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια - Webinars που διοργανώνονται από τον ΑΡΑ 

στην Ουάσιγκτον, DC.  και έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται καθημερινά από τον 

ιστότοπο ACTLISTSERVE OF APA για κάθε έρευνα ή δράση που αφορά την Πρόληψη της Βίας 

και την Προστασία των Παιδιών παγκοσμίως. 

 

 Η εμπειρία δεκαπέντε ετών από την εφαρμογή του Προγράμματος στη χώρα μας, 

τόσο εντός Αττικής όσο και στην Περιφέρεια, σε πολυάριθμους Συλλόγους Γονέων - 

Εκπαιδευτικών, καθώς και οι παρουσιάσεις και παρεμβάσεις των Μελών του ACT σε 

διάφορες επιστημονικές εκδηλώσεις, στα ΜΜΕ, και Επιστημονικούς ή Εκπολιτιστικούς 

Φορείς, είναι πολύ θετική.  

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, 

 
                               H Πρόεδρος          Η Γεν. Γραμματέας 
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