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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”, το οποίο υλοποιείται μέσω 
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ως Εθνικής Μονάδας Συντονισμού του Προγράμματος 
Erasmus+, Δράση KA2 Εκπαίδευση Ενηλίκων, στόχος του οποίου είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και 
επαναλαμβανόμενη υλοποίηση, δια ζώσης και εξ-αποστάσεως, ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με 
έντονα βιωματικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, αλλά και εκπαιδευτικού υλικού, σχετικά με τη χρήση 
της μουσικής ως συμπληρωματικής θεραπευτικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια των διαδικασιών 
απεξάρτησης και αποκατάστασης ατόμων εξαρτημένων από ουσίες, και ειδικότερα στο πλαίσιο 
υλοποίησης της δράσης με τίτλο Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης/ Διδασκαλίας /Κατάρτισης, 
Πνευματικά Δικαιώματα 06 «Υλοποίηση 7ήμερων Σεμιναρίων», ολοκληρώθηκαν με μεγάλη 
συμμετοχή οι δύο κύκλοι των 7ήμερων σεμιναρίων. 
 
Ο πρώτος κύκλος πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 13-19 Ιουνίου 2016 στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας 
εξαρτημένων ατόμων “ΑΡΓΩ” του Γ.Ν.Θ. ‘Γ. Παπανικολάου’. 
 
Ο δεύτερος κύκλος των 7ήμερων σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 14-19 
Νοεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Νιμ στην πόλη Νιμ της Γαλλίας. 
 
Η συμμετοχή και για τους δύο κύκλους σεμιναρίων ήταν μεγάλη και οι συμμετέχοντες δήλωσαν 
ενθουσιασμένοι με τις παρουσιάσεις των εισηγητών, τα μουσικά event, τις συζητήσεις των 
συμμετεχόντων μέσω στρογγυλής τράπεζας και τη διδασκαλία μέσω workshops. 
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