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- setkání zástupců přidružených asociací začala neformálním setkáním při večeři
v Rubby Blu Hotel, Manchester. Jednotliví zástupci měli možnost neformálně
konverzovat jak mezi sebou, tak se samotnými zástupci asociace IATEFL

10. 4. 2015 Associates´ Day
Setkání zástupců asociací zahájila krátkým uvítáním Carol Read, prezidentka
IATEFLu a Marjorie Rosenberg, viceprezidentka.
Hlavními body programu byly:
-

Vyhlášení výherců cen, a sice:
o Hornby Trust-IATEFL Associates Award
o IATEFL Projects Award
o St Giles Educational Trust-IATEFL Training Award

-

SPELTA Jubilee reflections – Tatiana Ivanova přednesla úžasnou řeč o
minulých i současných úskalích ruské asociace učitelů angličtiny, se
kterými se v mnohém shoduje nejen s Českou republikou, a vyvolala
barvitou diskusi

-

Caroline Moore a Marjorie Rosenberg prezentovaly „How to use IATEFL
online events to support your members“, kde shrnuly možnosti využití
IATEFL online zdrojů:
o Videa na youtube.com, vimeo etc.
o Videa na Live Streamu
o Online sekce IATEFLu s Britskou Radou
o Pravidelné webináře a SIG webináře
o Online přenos IATEFL konference

-

Prezentace Dr. Marka Griffithse (Trinity College, London) „Language
Competence and assessment in the 21st century: what do we want to
measure?“ aneb zajímavé pojetí rozkolu moderních životních trendů a
komunikace s úlohy a testy ve výuce, zaměření na komunikativnost a
reálnost úloh

-

Přednáška Davida Crystala, patrona IATEFLu „World Englishes: Where
next?“ – nesmírně zajímavé pojednání o tom, že BBC English již dávno

neexistuje, vývoj této změny, akceptace společností a odbornou veřejností,
úskalí a výhledy do budoucnosti anglického jazyka. Při osobním setkání
s touto „celebritou“ jsem byla naprosto unešená nejen jeho
bezprostředností, ale i ochotou diskutovat na jakékoliv téma a to nejen
seriózně, ale i velmi vtipně a zábavně.
-

Associate Poster Session – presentace asociací a projektů (bohužel nám o
vlásek unikla vlastní prezentace díky velkému zájmu všech zúčastněných),
VenTelf počínaje a ATECR prezentací naší kolegyně Jany Jílkové konče.

-

Scholarship news 2016, Eryl Griffiths a Maureen McGarvey – velmi
positivní a i pro nás, AMATE, velmi přínosná informace a sice ta, že pro
rok 2016 se bude udělovat k 50. výročí IATEFLu 50 grantů, cen, projektů.
Pevně věříme, že máme co nabídnout a ve spolupráci s našimi aktivními
členy se do procesu zapojíme!

IATEFL 49th Conference, 2015
-

-

Konference byla zahájena již v pátek příjezdem dvou cyklistů, kteří
v rámci fundraisingu jeli z Frankfurtu do Manchesteru, aby podpořili
asociaci IATEFL, a slavnostní řečí starostky města Susan Cooley
Z naprosto nabitého programu nelze vybrat seminář, přednášku či
plenární schůzi, která by zasloužila zdůraznit, bylo jich tolik, že uvedením
jedné bych ublížila těm ostatním. IATEFL konference je nejen skvělý
profesní a networkingová událost, ale i životní mezník!
V Olomouci, 21.4.2015
Jitka Kolářová

