Zpráva z konference Associates´Day
IATEFL Liverpool, 8. – 12. dubna 2013
Zastupovala jsem AMATE na Associates´Day, který probíhal 8. dubna v rámci
konference IATEFL v Liverpoolu.
Pracovní části předcházela slavnostní večeře, na které se účastníci seznámili a
navázali první kontakty.
IATEFL má v současné době 116 Asociací učitelů angličtiny, z toho 22
v Africe. Trendem je nebýt pouze eurocentrickou organizací, a zajímavé je, že
není zastoupena ani jedna učitelská organizace z USA.
Cílem setkání bylo najít optimální možnosti spolupráce.
Program zahájil odstupující president IATEFL Eric Barber a představila se nová
presidentka Carol Read.
Les Kirkham, který program setkání připravil, Associates´Day také moderoval.
Kati Tamas (IATEFL Maďarsko) – tamas.katalin52@gmail.com
připravila nápaditou PPP , ve které představila práci organizace a pozvala nás na
konferenci, která se bude konat začátkem řijna v Budapesti (bude zajištěna i online verze).
What could IATEFL do for Associates? To bylo téma příspěvku George
Pickeringa a Gary Motterama. Vyzvali účastníky k diskusi ve skupinách a na
závěr slíbili, že výsledné nápady a návrhy sepíší a předloží.
Pat Rose (Holandsko) ilustrovala svůj krátký příspěvek o tom, jak vidí sebe
samu v roli učitele, vtipnými obrázky (Survey Report – use of target language in
class).
CUP Cambridge Language Assessment velkoryse celou akci Associates´Day
sponzoroval. Tim Banks, který CUP reprezentoval, představil program CUP
Continuous
Development
for
Every
Teacher
(www.CambridgeEnglishTeacher.org)
Glenda Smart (IATEFL executive officer) mě ujistila, že smlouva o partnerství
AMATE a IATEFL je už podepsaná a platí do 30.září 2014.
Po obědě následovalo vystoupení tureckých kolegů a učitelské organizace ze
zemí jižní Asie.
Wider Membership Scheme má dnes 742 členů, Česká republika mezi nimi
není.
Závěr:
Někteří účastníci se podivovali, že tak malá země, jako je ČR, má tři Asociace
učitelů angličtiny.
PPP, kterou vedení AMATE připravilo, nebylo z časových důvodů možné do
programu Associates´Day zařadit.
Z mnoha stran zazněl návrh, aby jednotlivé regiony sousedních zemí spolu lépe
spolupracovaly a pořádaly společné akce. Zájem o spoluprácis AMATE má
Slovinsko:

Jasna Džambič (jasna.dzambic@iatefl.si) a Bulharsko:
Tsvetelina Harakchiyska (tharakchiyska@uni-ruse.bg)
Bulharská BETA – IATEFL má zájem o partnerství a spolupráci v oblasti
teacher training.
Barbara Yoder-Scherer (BYSeltafrep@aol.com)
z Frankfurtu navrhla, aby sousedící regionální Asociace časově koordinovali
termíny svých konferencí.
Ti, kteří uvažují , že požádají o finanční podporu pro účast na IATEFL 2014
v Harrogate, najdou více informací na:
htpp://www.iatefl.org/information/scholarships
Deadline pro podání žádostí je 22.srpna.

Na závěr Les Kirkham vyzval všechny členy, aby posílali příspěvky do časopisu
Voice na jeho adresu (LesKirkham@gmail.com)
Děkuji AMATE za finanční podporu a možnost konference se zúčastnit.
Zapsala
Mgr Michaela Čaňková
Praha 16.4.2013

