
Συμμετοχή σε ομάδα εστίασης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος Youth for Love 2 (Y4L2) 

 
Πέντε (5) μαθητές και μαθήτριες του Ομίλου Ρητορικής συμμετείχαν σε  ομάδα 
εστίασης (focus group), στο πλαίσιο του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος Youth for 
Love 2 (Y4L2), για την αναγνώριση, διαχείριση και πρόληψη της βίας μεταξύ 
εφήβων. 
 
Το έργο  στοχεύει στον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη της βίας 
μεταξύ των εφήβων (14-18 ετών) σε τέσσερις (4) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, 
Βέλγιο, Ελλάδα, Ρουμανία), προωθώντας την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών 
για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας μεταξύ των νέων, των 
οικογενειών, των εκπαιδευτικών και των μελών της κοινότητας γενικότερα. 
 
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς: ActionAid Italia (Ιταλία), ActionAid Ελλάς (Ελλάδα), UC Limburg 
(Βέλγιο), AFOL -Agenzia Metropolitana per la Formazione, l'Orientamento e il 
Lavoro (Ιταλία) και CPE - Fundatia Centrul Partenariat Pentru Egalitate (Ρουμανία). 
  
Τo Πρόγραμμα, το οποίο έτρεξε τη σχολική χρονιά 2020-21 σε 4 σχολεία της 
Αθήνας, συνεχίζεται φέτος με πιο διευρυμένη συμμετοχή από ομάδες εφήβων. 
 
ΟΙ μαθητές και οι μαθήτριές μας, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, έλαβαν μέρος 
σε ομάδα εστίασης, η οποία υλοποιήθηκε  online, χωρίς τη χρήση κάμερας, στις 
24/11/2021.  Η συμμετοχή σε μία τέτοια ομάδα είναι ανώνυμη και τηρήθηκαν όλοι 
οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Στόχος 
της πρώτης φάσης είναι να συλλεγούν τα απαραίτητα στοιχεία και να 
καταγραφούν  και οι ανάγκες των ίδιων των εφήβων, σχετικά με τη θεματική 
της βίας που βιώνεται σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, ώστε να ενημερωθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό που θα παραχθεί και θα εφαρμοστεί σε σχολεία και σε 
ομάδες εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος από τον Ιανουάριο 2022.  
 
Οι μαθητές και οι μαθήτριές μας θεώρησαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την 
εμπειρία, καθώς η δική τους φωνή βρέθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας, 
μεταφέροντας βιώματα, απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς, και τον 
διάλογο μεταξύ των 15 εφήβων/μελών της ομάδας ιδιαίτερα γόνιμο και 
εποικοδομητικό. 
 
Αισιοδοξούμε, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, να λάβουμε μέρος και στο 
Πρόγραμμα, από τον Ιανουάριο 2022.  
 
        Ε. Λαλιώτου, φιλόλογος 
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