Markéta Bilanová
Zpráva z konference: 6.-7.6. Bratislava
8:00 – odjezd ze Pstruží směr Bratislava
Příjezd: 12:30 k hotelu Park Inn – neměli připravené pokoje, musela jsem se převléknout na toaletě a nechat věci
v autě
Začátek konference: 14:00 – přednáška Davida Crystala pod názvem New Englishes - How do they emerge? – ke
zhlédnutí zde: https://www.youtube.com/watch?v=kILV92pWiWI
od 16:00 jednotlivé sekce se semináři, zúčastnila jsem se workshopu Candy Fresacher z Vídně, která mluvila o
využití reklamy ve výuce AJ.
Ve stejný den později jsem měla sama příspěvek (seminář 30 minut) s názvem „You Can Speaks English? Or How
to Understand the Internet.“

Abstrakt:
Tento seminář se snaží přiblížit internetový fenomén poslední doby „meme“ jako nástroj vhodný pro výuku
angličtiny na úrovni B1-C2. Součástí je handout s ukázkou typů lexiko-gramatických cvičení vhodných pro
rozšiřování nejen lingvistické, ale také interkulturní gramotnosti.
Topics: Reading, Culture & Lit, ICT
Learner: Upper secondary, University
Language level: B2
veškeré další info zde: http://eltforum.sk/
Po jednotlivých prezentacích následovalo „představení“ manželů Crystalových s názvem Language Players, což byl
vlastně dialog sestávající z jazykových hříček (lze pravděpodobně dohledat i na internetu) např. Tom Swifties,
Spoonerisms, aj. Prof. Crystalovi jsem předala svůj handout (viz foto), jelikož odpoledne ve své přednášce mluvil
na obdobné téma, kterým se sama zabývám, a to referencing (konkrétně mluvil o reklamě na Heineken, která se
stala memem, ovšem jen pro ty, kdo znají původní reklamu, tedy dospělé obyvatele Británie). Chvíli jsme spolu o
tom diskutovali, je to opravdu příjemný pán, byl to pro mě velký zážitek a čest se s ním setkat.

Po představení následoval raut a přesun do hotelu.
V sobotu jsem od 9:00 absolvovala workshop Viery Machálkové na téma Jolly Phonics, jelikož se v metodice velmi
zevrubně zabývám výukou správné výslovnosti, pak měla odbornou metodickou přednášku doc. Gabriela Lojová z
Bratislavy „More Enjoyable, More Effective, and More Focused on the Learner“. Nakonec se konal ještě round
table všech speakerů s návštěvníky konference.
Domů jsem dorazila kolem 20:00.

