IATEFL a Konference IATEFL Harrogate 2014

Ve svém příspěvku bych chtěla seznámit čtenáře s činností mezinárodní asociace učitelů anglického
jazyka IATEFL (www. iatefl.org) a způsoby, jak se stát členem této asociace. Zmíním se také o
možnostech, které asociace nabízí formou stipendií a sdělím své dojmy z pravidelné konference
asociace, která se konala od 2. do 5. dubna 2014 v Harrogate.
Profesní asociace, IATEFL, konference, zájmové skupiny, reprezentace, mezinárodní spolupráce
Osobní zkušenost
Jako učitelka anglického jazyka na základní i střední škole jsem hledala podporu a možnost, jak sdílet
své problémy i úspěchy ve výuce mezi kolegy na své škole, ale zajímalo mne i to, co se děje na jiných
školách, popřípadě na školách v zahraničí. Jedna z možností, jak se s kolegy setkat a komunikovat, byly
národní a mezinárodní konference učitelů anglického jazyka. Ty jsou v České republice organizovány
vždy v září Moravskoslezskou a Českou asociací učitelů anglického jazyka (MSSUA a ATECR). Obě
zmíněné asociace jsou členy nadnárodní asociace učitelů anglického IATEFL. Moje cesta tedy vedla
přes národní asociaci MSSUA, která nabízela za poplatek možnost členství v IATEFL asociaci. Zpočátku
jsem se konferencí účastnila pouze pasivně, byla jsem nadšena tím, že se mohu setkávat
s významnými odborníky z oblasti výuky anglického jazyka, autory učebnic a mnoha dalších
důležitých materiálů, které jsem používala. Konference jsou i významnou součástí setkávání profesní
komunity. Kde jinde máte možnost diskutovat o výuce anglického jazyka s kolegy ze všech stupňů a
typů škol? Brzy jsem zjistila, že se mohu podělit i o své vlastní zkušenosti z výuky a začala jsem
prezentovat na národních i mezinárodních konferencích. Myslím, že zkušenosti a poznatky získané
tímto způsobem do velké míry ovlivnily moji profesní dráhu a podstatně přispěly k mému osobnímu i
profesnímu rozvoji. V letošním roce jsem se zúčastnila jako prezentující 48. mezinárodní konference
IATEFL, jejíž součástí je i setkání zástupců jednotlivých asociací. Jako zástupce AMATE (Asociace
metodiků) jsem byla nepříjemně překvapena faktem, který byl prezentován v rámci zprávy o
stipendijních programech. Nejmenší zájem o tyto programy, které nabízejí finanční podporu mnohdy
až do výše všech nákladů na konferenci, je v post-komunistických zemích a Česká republika byla
jmenována jako jeden z příkladů. Rozhodla jsem se tedy napsat tento článek o možnostech, které
členství v asociaci IATEFL nabízí. Přepokládám, že to není nezájem učitelů anglického jazyka o profesní
rozvoj, ale nedostatek informací v této oblasti, který nezájem o stipendia způsobil. Snad tedy ti, kteří
hledají pomoc na tomto portálu, budou inspirováni a zapojí se do činnosti asociací v ČR i zahraničí.
Co je to IATEFL?
IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) je mezinárodní
asociace učitelů anglického jazyka jako cizího jazyka sdružující asi 4000 členů z celého světa. Krédem
asociace je”Link, develop and support English Language Teaching Professionals“. Tuto vizi asociace
uvádí v život následujícími způsoby:
Pravidelnými publikacemi pro své členy, které zahrnují šest výtisků časopisu Voices,
v němž čtenáři najdou zajímavé články o novinkách v oboru, náměty do výuky, zprávy z akcí
asociace po celém světě, recenze nových materiálů a jiné užitečné informace. Časopis je

rozesílán poštou, ale zájemci si jej mohou objednat i v online formě. Další publikace, kterou
členové IATEFLu zdarma dostávají je sborník příspěvků z každoroční konference.
Výroční konferencí, která probíhá v dubnu na různých místech Velké Británie a které
se účastní 2000 delegátů z celého světa. Na této konferenci můžete prezentovat pouze, pokud
jste členem IATEFL a jako člen máte nárok na snížený poplatek za konferenci.
15-ti zájmovými skupinami (SIGs=Special Interest Groups), jednu z nich si můžete
vybrat jako člen IATEFL zdarma, za každou další musíte platit poplatek. Tyto skupiny vydávají
své vlastní publikace, organizují nebo pomáhají organizovat menší místní konference
v různých zemích a před výroční konferencí organizují jednodenní tématicky zaměřené
workshopy.
Slevami na předplatné odborných časopisů
Poskytováním stipendií a finančních podpor na účast na výroční konferenci,
konference organizované SIGs a online kurzy.
Komunikací s asociacemi učitelů anglického jazyka v různých zemích a podporou jejich
činnosti a spolupráce.
Jak se stát členem IATEFL?
Nejjednodušší způsob je podívat se na webovou stránku asociace (www.iatefl.org), přečíst si a znovu
prozkoumat vše, co IATEFL nabízí, protože tato asociace je velmi dynamická a její členové aktivně
přispívají k tomu, aby byla živou organizací. V současné době například nabízí pravidelné webináře, na
kterých prezentují významné osobnosti z oboru (např. Jill Hadfield, Ron Carter, Mike McCarthy, Tessa
Woodward, Scott Thornbury, Adrian Underhill aj.). Pokud nejste členem IATEFL, můžete webinář
sledovat v aktuálním čase zdarma, musíte se ale přihlásit. Členství v IATEFLu vám umožní sledovat
webináře z archívu. K přihlášení se do asociace stačí vyplnit formulář ze sekce Join a rozhodnout se,
jakou formou uhradíte poplatek.
Jaké výhody IATEFL nabízí?
Jak již bylo výše zmíněno, po zaplacení členského poplatku budete dostávat šestkrát ročně časopis
Voices, sborníky z výroční konference, můžete si zdarma vybrat jednu zájmovou skupinu, můžete
prezentovat na výroční konferenci a budete mít zvýhodněný konferenční poplatek na všechny akce,
které IATEFL a SIGs pořádají. Budete mít přístup do archívu webinářů a do členské části webové
stránky IATEFLu. Budete mít možnost se setkávat a spolupracovat s učiteli anglického jazyka na celém
světě. V případě vašeho zájmu se také můžete aktivně podílet na činnosti celé asociace.
Chtěla bych se dále zaměřit na stipendia, která IATEFL svým členům nabízí. Vyhlášení stipendií a
podpor pro nadcházející rok je obvykle publikováno na webové stránce koncem dubna. Zde je nutné
si přečíst velmi pečlivě všechny informace a požadavky u jednotlivých nabídek. Některá stipendia se
nabízejí pouze učitelům, kteří v minulosti nenavštívili výroční konferenci, některá vyžadují prezentaci.
Jiná jsou regionálně zaměřena. Různá stipendia nabízejí různou podporu. Žadatelé by měli vědět, jaké
jsou požadavky a jakou podporu mohou očekávat. Uvedu některá stipendia, která by mohla být
zajímavá pro české učitele a vzdělavatele učitelů.

W R Lee Scholarship je stipendium zaměřené na země, ve kterých zakladatel a první prezident
IATEFLu pracoval. Jsou to země východního bloku (ČR, SR, Bulharsko, Polsko, Rumunsko a Maďarsko).
Stipendium je určeno zájemcům, kteří se chtějí konference zúčastnit s prezentací.
Cambridge English: Cambridge English Teacher Scholarship je stipendium velmi široce vymezené pro
ty zájemce, kteří se chtějí konference zúčastnit v rámci svého profesního rozvoje.
Eastbourne School of English – Graham Smith Scholarship nabízí možnost všem učitelům angličtiny
jako cizího jazyka se poprvé zúčastnit konference.
Gill Sturtridge First-Time Speaker Scholarship je stipendium pro ty, kteří poprvé prezentují na
konferenci IATEFL.
Gillian Porter Ladousse Scholarship podporuje vzdělavatele učitelů nebo začínající učitele, kteří mají
mezi třemi až deseti lety výukové praxe.
International House Brita Haycraft Better Spoken English Scholarship je stipendium určené členům
IATEFL, kteří si zároveň vybrali Výslovnostní zájmovou skupinu a pracují aktivně se všemi aspekty
výuky výslovnosti ve svých hodinách. Stipendium podpoří jejich účast na konferenci.
Regent Scholarship je stipendium pro učitele dospělých nebo mladších žáků, kteří prezentují poprvé
na konferenci.
Další stipendia jsou zaměřena na vzdělavatele učitelů (např. International House Training and
Development Scholarship), na učitele, kteří se rozhodnou provést školní výzkum ve výuce (např.
International House John Haycraft Classroom Exploration Scholarship), na učitele, kteří aktivně
využívají informační technologie ve výuce (např. Learning Technologies SIG Diana Eastment
Scholarship nebo Learning Technologies SIG Travel Scholarship) a na ty, kteří využívají konkrétní
produkt ve výuce (např. Onestopenglish Creativitiy in the Classroom).
Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, učitelé mají mnoho možností vybrat si z nabídky stipendií.
Předložení žádosti však automaticky neznamená získání stipendia. Znovu upozorňuji, že je důležité si
důkladně prostudovat podmínky jednotlivých stipendií a zamyslet se nad tím, jaké argumenty uvést
v žádosti tak, aby přesvědčily komisi o přínosu vaší účasti na konferenci.
48. mezinárodní IATEFL konference Harrogate, 2. – 5. dubna 2014
Abych podpořila vaši motivaci k získání stipendia, stručně popíši své dojmy z poslední konference,
které jsem se zúčastnila jako zástupce asociace AMATE a prezentující mezinárodního projektu
DysTEFL, kterého se zúčastnila Katedra anglického jazyka a literatury, PdF MU.
Den před oficiálním zahájením konference se konalo setkání zástupců národních asociací. Já jsem
zastupovala asociaci AMATE. Na tomto setkání se prezentují novinky z činnosti IATEFL a práce
jednotlivých asociací. Je velmi zajímavé se dozvědět, v jakých podmínkách a jak pracují různé asociace
(v tomto roce to bylo vystoupení kolegyně z Pakistánu a kolegů z Jižní Ameriky). V rámci plakátových
prezentací mohou jednotlivé asociace uzavřít smlouvy o spolupráci a výměně delegátů na svých
konferencích. Také vedení IATEFL přichází s novinkami, které chtějí sdělit svým členským asociacím.
Setkání je inspirativní a plné zajímavých osobních setkání.

Oficiální konference začala až ve středu 2. dubna. 2000 delegátů mohlo navštívit 500 nejrůznějších
forem prezentací. Ty zahrnují několik plenárních vystoupení významných odborníků, prezentace,
workshopy, fóra, symposia, plakátové prezentace, semináře na téma Jak…(How to….) určené těm,
kteří jsou na konferenci poprvé nebo poprvé prezentují. Letošní novinkou byla „ELT conversation“, v
níž Jeremy Harmer a Scott Thornbury diskutovali o tom, jakými fázemi procházeli jako učitelé
angličtiny a co je v jejich kariérách ovlivnilo.
V průběhu celé konference probíhá IATEFL Jobs Market s nabídkou zaměstnání na celém světě a
velmi důležitou součástí konference je rozsáhlá výstava materiálů a produktů z oblasti ELT.
Ze spousty dojmů a zážitků zmíním pouze jména z plenárních prezentací – David Graddol, Kathleen
Graves, Michael Hoey, Sugata Mitra, Jackie Kay. Všichni prezentující měli aktuální témata, která
oslovují nejen odborníky, ale i praktikující učitele a vedou k zamyšlení se nad novými trendy
v jazykovém vzdělávání.
Jako prezentující jsem se setkala s vnímavým, dobře informovaným publikem, které se aktivně
zapojilo do diskuse o vzdělávání studentů a žáků s dyslexií. Zájem, spolupráce a profesní sounáležitost
provázela atmosféru celé konference.
Pokud by vás konference zajímala a chtěli byste se podívat na některá vystoupení, můžete využít
následující odkaz http://iatefl.britishcouncil.org/2014/ . Najdete zde videa, rozhovory s významnými
účastníky konference a záznamy některých prezentací. Jako každoročně i letos bylo možné konferenci
sledovat v „přímém přenosu“ jako IATEFL online.

Informace čerpány z www.iatefl.org, konferenční program The Conference Programme a z vlastních
zápisků.

