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Martina Hulešová
Konference v Glasgow byla 51. konferenci IATEFL. Konala se od 4. do 7. dubna 2017
v hotelu Crowne Plaza. Ještě před zahájením konference proběhla 2. 4. 2017 slavnostní
recepce pro Associates (mezi něž patří též AMATE) a 3. 4. 2017 Associates Day, tedy den
věnovaný přidruženým členům.
Slavnostnímu zahájení 2. 4. byl přítomen David Crystal, jež je patronem IATEFL, dále
stávající a budoucí předsedkyně IATEFL. Byl to spíše společenský večer, jehož smyslem bylo
účastníky naladit na následující den věnovaný přidruženým členům a umožnit jim se lépe
poznat.
3. 4. byl celý den věnovaný přidruženým členům. Neprobíhaly přednášky, spíše informační
setkání. Slovo měly Lou McLaughlin, IATEFL Associates Chair, President a Vice-President
Marjorie Rosenberg, Margit Szesztay, které mimo jiné informovaly o členské základně (v
současnosti má IATEFL 131 Associates), o vítězích ceny od Hornby Trust-IATEFL Associates
Award, o stipendiích, které mohou být uděleny přidruženým členům, i o tom jak je získat.
Byli jsme vyzýváni k tomu, abychom se o ně nebáli žádat a využívali jich – umožňují uhradit
náklady spojené s konferencí členům jednotlivých asociací (viz IATEFL Scholarships).
Gary Motteram a Maureen McGarvey představili zajímavý projekt, respektive jeho pilotní
fázi – půjde o workshop zaměřený na vedení a rozvíjení asociací, tedy něco, co si myslím, že
by AMATE potřebovalo. Pilotní fáze bude probíhat od července do září, s max. počtem 10
účastníků, kteří pak budou podávat zpětnou vazbu o aktivitách a výstupech apod. Samotné
workshopy by pak měly probíhat od ledna 2018 a budou zcela zdarma. Doporučuji se
workshopů zúčastnit.
Po poledni probíhaly prezentace těch zástupců asociací, kteří uspěli s nějakým větším
grantem (MATEFL TA, TESOL Arabia TA, ELPA (Ethiopia) TA, IATEFL Hungary).
Následovala prezentace činností British Council a posterová sekce, kde bylo AMATE
zastoupeno. Vytiskla jsem i menší plakátky A4, rozdávala jsem i vizitky. Uvidíme, zda se
někdo ozve. Nadějně by vypadala zejména polská sekce IATEFL a Nile TESOL (Egypt),
podporovaná BC.
Od úterý do pátku pak probíhala hlavní konference, zahajovaná vždy plenary speakerem.
Vzhledem k velkému množství prezentací v jeden okamžik jsem si vybírala podle abstraktu
ty, které mi připadaly zajímavé, protože obsahovaly nějaký obecný přesah. Celý program
přikládám v pdf a označila jsem přednášky, které byly výborné, a uvažuji o tom, že
prezentující kontaktuji.
Přesto bych chtěla vyzdvihnout jedno téma, a to Language for Resilience. Zaznělo na pop-up
events v rámci výstavy, na prezentacích a zejména v globální panelové diskusi. Lídrem byla
BC, prezentovaly se projekty na podporu vnímání problematiky migrantů, zejména těch
postižených syrským konfliktem, a ještě konkrétněji byly zmiňovány tzv. zvláště zranitelné
skupiny, tedy děti. Tento blok jsem velmi ocenila, myslím si, že mohl být akcentován ještě
více, aby byla posílena solidarita.
Z publikací doporučuji jen jednu, kterou vlastním a která mi na první pohled připadala
relevantní pro všechny a také proto, že tam knih bylo mnoho:
The Non-Native Teacher od Peter Medgyes; mám ji, mohu zapůjčit. Je také k zakoupení na
www.intrinsicbooks.co.uk

