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Τίτλος Έργου:
“Στρατηγική σύμπραξη κι εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της μουσικής
ως συμπληρωματικής θεραπευτικής προσέγγισης στη διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης ατόμων που πάσχουν
από εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες”.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+, με τίτλο “MUS.I.C.D.A.RE”, στόχος του οποίου είναι η προετοιμασία,
ανάπτυξη και επαναλαμβανόμενη υλοποίηση, δια ζώσης και εξ-αποστάσεως, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με έντονα
βιωματικό και εργαστηριακό χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής
παρέμβασης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών απεξάρτησης και αποκατάστασης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες,
πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 26 Ιανουαρίου 2016, η δεύτερη επίσημη συνάντηση των εταίρων
του έργου, η οποία απαρτίστηκε από ακαδημαϊκούς εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη
και το Πανεπιστήμιο της NIMES της Γαλλίας, καθώς και από μέλη του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας
εξαρτημένων ατόμων “ΑΡΓΩ” και του Οργανισμού Partners for Youth Empowerment “PYE” από την Αγγλία.
Τον βασικό άξονα της συζήτησης αποτέλεσαν λεπτομέρειες αναφορικά με τις διάφορες φάσεις του έργου, και ειδικότερα ο
προγραμματισμός των επταήμερων σεμιναρίων τα οποία θα υλοποιηθούν σε τρείς κύκλους, στην Ελλάδα, Γαλλία και
Αγγλία, καθώς και η οριστικοποίηση της θεματολογίας των σεμιναρίων, η ομαλή τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών
και η οριστικοποίηση ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που να επιτρέπει την άρτια λειτουργία και ολοκλήρωση
του συνολικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, συζητήθηκαν εκτενώς οι προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του
εκπαιδευτικού υλικού που θα παραχθεί για τους συμμετέχοντες στα σεμινάρια, καθώς και οι βασικοί άξονες των
ερευνητικών μελετών που θα διεξαχθούν για την αξιολόγηση των σεμιναρίων.
Η συνάντηση στέφθηκε με επιτυχία, δεδομένου ότι οι συμμετέχοντες από όλους τους φορείς κατέληξαν σε γόνιμα
συμπεράσματα, ενώ προτάθηκαν καινοτόμες ιδέες για την υλοποίηση των επταήμερων σεμιναρίων, όπως την έναρξη με
μουσικά event, τις συζητήσεις μέσω στρογγυλής τράπεζας, επίσκεψη στην “ΑΡΓΩ” και τη διδασκαλία μέσω workshops,
video, κλπ .
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