IATEFL Konference Harrogate 1. - 5. 4. 2014
1. 4. 2014 Associates´ Day
Setkání zástupců asociací zahájila krátkým uvítáním Carol Read, prezidentka IATEFLu. Potom
Lubna Mohyuddin seznámila účastníky s činností pakistánské asociace SPELT. Zajímavou
inspirací pro nás by mohla být jejich "cestující konference", tj. konference, která se odehrává
na několika místech v zemi, aby učitelé nemuseli cestovat. Mnohé asociace suplují úlohu
oficiálních organizaci vzdělávajících učitele především v kurzech dalšího vzdělávání.
V další části programu byly vyhlášeny vítězné asociace, které získaly ceny v různých
oblastech:
1. Hornby IATEFL
2. IH/IATEFL Training Award - nová cena pro projekty, které si kladou za cíl vytvořit
vzdělávací program ve spolupráci s IH London. IH London poskytne zdarma
lektory/odborníky (20 training days). V letošním roce bylo málo zájemců. Kritéria hodnocení
projektů zahrnují:
- clear objectives of the training
- benefits for language teachers
- clearly defined budget
- monitoring, evaluating process of training
- identifying a problem/challenge
Více informací na webové stránce IH London.
3. IATEFL projects
Všechny projekty začínají na začátku akademického roku. Více informací na webové stránce
IATEFL.
George Pickering oznámil, že se v rámci IATEFLu chystají vzdělávací moduly pro vedoucí
asociací (Leadership for volunteers).
Spolupráce se SIGs (Special Interest Groups)
Margit Szesztay z Global Issues SIG představila jejich webovou stránku a doporučila nově
vznikající materiály (e-lessons), které vycházejí z krátkých videí na internetu a k nim jsou
připojeny návrhy pro využití v jazykové výuce. Všechny materiály na stránce jsou volně
k dispozici a jsou velmi flexibilní.
Link: www.gisig.iatefl.org

Monika Poulter (Senior Assessment Manager, Cambridge English Language Assessment)
uvedla nově vznikající Cambridge English Teaching Framework, který pomáhá učitelům
identifikovat, v které fázi svého profesního rozvoje se nachází a co by měli dělat, aby se dále
zdokonalovali. Tento rámec je pro nás velmi aktuální a nabízí se srovnání s právě
dokončovaným kariérním řádem učitelů. Cambridgeský rámec vychází z dat získaných
v programech vzdělávajících učitele AJ (CELTA, DELTA) a učitelé se mohou rozvíjet ve čtyřech
úrovních (Foundation, Developing, Proficient a Expert).
Více informací na: www.cambridgeenglish.org/teaching-framework
Stipendia vyhlášena pro IATEFL konferenci v Manchesteru 2015
V úvodu Eryl Griffiths a Maureen McGarvey uvedly přehled zájemců a čerpání stipendií. ČR
byla zmíněna jako jedna ze zemí, kde je o stipendia mizivý zájem (ostatní zmíněné země byly
také z východní Evropy). Měli bychom naše členy více informovat o možných stipendiích a
možná jim i pomoci při vyřizování žádostí. AMATE by mohlo zmínit možnost získání stipendia
na svých akcích, zejména na trainer training kurzu a věnovat nějakou dobu tomu, jak vyplnit
žádost a co nabídnout. Stipendia na příští rok budou vyhlášena 14. dubna 2014 na webové
stránce www.iatefl.org/scholarships
Přikládám také scan informačního letáku.
Marjorie Rosenberg informovala o IATEFL webinars, které jsou k dispozici nejen členům
IATEFLu. V rámci webinářů vystupují odborníci zvučných jmen. Jednotlivé webináře se
ukládají v archivu, ten je však přístupný pouze členům IATEFLu. Přehled konaných webinářů
– viz. scan příloha.
Další část programu byla věnována jednotlivým asociacím a jejich prezentaci formou posters
nebo PPP. Většina asociací pořádá národní a regionální konference a věnuje se vzdělávání
učitelů angličtiny.
Při osobním setkání s Glendou Smart (Executive Officer, IATEFL) jsme domluvily, že AMATE
vyplní novou smlouvu a pošle ji k podpisu, co nejdříve. Stará smlouva končí v září 2014.
Smlouvu přikládám. Poštou pošlu publikaci Running an Association for Language Teachers.

V Brně 8. dubna 2014

Naďa Vojtková

