Nový mezinárodní projekt POMELO na podporu vzdělávání, jazyka a integrace
prostřednictvím hudby
POWER OF VOICE, MELODY, AND DIVERSITY

V rámci evropské kooperace byl spuštěn mezinárodní projekt, který cílí na problematiku integrace a
přichází s inovativním způsobem, jak propojit jazyk, kulturu a vzdělávání prostřednictvím hudby. Na
projektu se podílí partneři z České republiky, Řecka, Polska, Itálie a Kypru.
Globalizace, integrace, prolínání kultur, zvyků a jazyků je celosvětově diskutované téma. Jejími důsledky
jsou nejen propojování kultur, jazyků a společenských norem a vzájemné obohacování, ale i nedorozumění,
exkluze, konflikty a despekt. Cílem projektu POMELO je pomoci k odbourání bariér a předsudků a
vytvoření prostoru, ve kterém každý bude mít šanci podílet se na společném díle. Projekt je cílen na
mládež a mladé dospělé ve věku 12 - 25 let, nově příchozí cizince a organizace, které se zabývají
vzděláváním, výukou jazyků a začleňováním cizích státních příslušníků do společnosti.
A jak toho dosáhnout? “Prostřednictvím ničeho jiného, než toho, co lidi spojovalo již od počátku civilizace hudby,” říká Simone Indovina, koordinátor projektu z italské organizace PRISM. Jak ukazuje akademická
literatura, hudba má významný vliv při studiu jazyků. Výstupem projektu POMELO je soubor aktivit, díky
nimž se cílové skupiny naučí, jak použít hudbu k výuce jazyka a odstranění integračních bariér
zábavnou, inovativní a jednoduchou formou.
Cílem projektu je vytvořit info-game, mapu hudebních kompetencí, tréninkový program pro mladé
sociální pracovníky a vzdělávací program pro lokální a nově příchozí mládež. Tyto materiály provedou
cílové skupiny jednotlivými kroky a to ve všech dimenzích projektu (technické, metodologické, sociální,
kulturní,...). Veškeré materiály a výstupy budou zdarma k dispozici na webových stránkách a dostupné v
těchto jazycích: češtině, řečtině, polštině, italštině a angličtině.
V rámci pilotního testování jsou v partnerských zemích pořádány workshopy, na které vřele zveme
všechny organizace, které se zabývají vzděláváním, výukou jazyků a začleňováním cizinců do společnosti.
Cílem spolupráce bude vytvoření multikulturního videomateriálu, kde se spojí melodie s texty písní
odlišných kultur a vzdělávání s kreativitou a porozuměním. Následně bude vybráno několik výstupů, které
budou prezentovány na mezinárodním setkání.
Na dvouletém projektu se podílí z Itálie nezisková organizace PRISM, technický partner P.M.F. Research,
z Polska univerzitní pracoviště Spoleczna Akademia Nauk - SAN, z Kypru hudební škola - MUS-E Cyprus,
z Řecka regionální ředitelství pro základní a střední školství v oblasti Východní Makedonie Thrákie - RDEEMTh a český Spolek PELICAN.
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