Abstrakt
Tématem disertační práce je

vztah bilingvního vzdělávání a vzdělávacích projektů

s evropskou tématikou. Pro účely práce proběhlo výzkumné šetření na bilingvních
gymnáziích v České republice, Německu a Velké Británii. Do evropské problematiky byla
zahrnuta následující témata: evropská politika, mezikulturní dialog, mezinárodní mír, lidská
práva, humanitární práce a jazykové vzdělávání. Empirická část práce se záměrně uskutečnila
na bilingvních gymnáziích, kde výuka několika předmětů probíhá v cizím jazyce. Vzhledem
k této skutečnosti zde byla očekávána častá participace na vzdělávacích projektech
s evropskou tématikou (dále evropských projektech), která je v některých případech velmi
úzce spojována se studiem cizích jazyků. Vzdělávací projekty jsou v českém, německém i
britském prostředí významnou součástí kurikula a je jim věnována stále větší pozornost.
Obohacují výuku z hlediska obsahového i metodického a umožňují navázání spolupráce školy
s partnerskými institucemi. Problematika bilingvního vzdělávání a výchovy je v poslední
době často podporována v kontextu mezinárodních vzdělávacích strategií zaměřených na
kulturní biodiverzitu a mnohojazyčnost. V Evropské unii je v programové rovině v této
souvislosti podporována zejména Metoda obsahově a jazykově integrovaného učení (CLIL).
Předložený teoreticko-empirický výzkum byl realizovaný pomocí rozhovorů s učiteli,
dotazníků pro studenty a projektové analýzy. V každé z uvedených zemích byla do
výzkumného šetření zapojena dvě bilingvní gymnázia. Celkem tedy vzniklo šest případových
studií věnovaných evropským projektům na bilingvních školách. Výzkumný projekt probíhal
v českém, německém a anglickém jazyce.
Cílem projektu bylo zjistit, jaká jsou specifika vzdělávacích projektů realizovaných na
bilingvních školách, a to z několika hledisek. První výzkumná otázka měla zjistit zda u
vzdělávacích projektů bilingvních gymnázií převažuje zaměření na evropskou problematiku.
Dále byl výzkum v rámci výzkumu ověřován předpoklad, že realizace evropských projektů
podporuje rozvoj interkulturních dovedností žáků. V rámci třetí výzkumné otázky byla
sledována souvislost mezi organizací evropských projektů a spoluprací s místním regionem.
V neposlední řadě bylo zjišťováno, zda mají žáci zájem o evropskou problematiku. Další
výzkumné otázky byly zaměřeny na propojení realizace vzdělávacích projektů a výuky, na
výstup evropských projektů sloužící jako inspirativní zdroje pro výuku a na další vzdělávání
učitelů v rámci evropských projektů.

