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Våren är en härlig tid. Inte nog med att blommor och blad dyker upp och påminner oss
om livets okuvliga styrka: våren är språkdagarnas tid och årstiden då IATEFLs stora
årliga internationella konferens äger rum. Så samtidigt som blommorna knoppas kan
idéer till nya grepp i språkklassrummet också gro, till gagn för både oss lärare och våra
elever.
I likhet med föregående år går det att följa IATEFLs konferens i Harrogate 2-5 april över
webben, både online under konferensen och efteråt, i form av videoinspelningar, utan
kostnad. Tack vare ett samarbete med British Council, som också har reportrar på plats
för att göra intervjuer, kan IATEFL göra konferensen tillgänglig för lärare runt om i världen.
Webben i all ära, men att delta “irl” är förstås något man helst vill och i år ser jag fram
emot att få göra det, för att sedan förmedla mina intryck till kolleger. Redan nu kan jag
av programmet se att utbudet är brett, internationellt och globalt. Think of an aspect of
language learning or teaching – they have a workshop.Think of a country – it’s represented.
Att träffa engelsklärare från andra delar av världen är också ett syfte med min resa. En
av dagarna i Harrogate är nämligen “Associates’ Day” då jag kommer att träffa representanter för andra systerföreningar.
Och inte nog med Malmö och Harrogate. Ännu fler knoppar slår ut
i blom den 12-14 juni då Umeå universitet (i samarbete med oss)
erbjuder en konferens med fokus på Young Learners: Early Language
Learning: Theory and Practice in 2014. En dag är skräddarsydd för
praktiserande lärare. Gail Ellis, medförfattare till välkända The Primary
English Teacher’s Guide, kommer att föreläsa vilket låter mycket lovande.
För att bekanta sig med Ellis idéer kan jag tipsa om den inspelade
webbföreläsningen “Sharing story picturebooks with children in the
English language classroom” vilken återfinns på:
http://britishcouncil.adobeconnect.com/p7ujx1u7wkn/.
För mer information om konferensen, se
http://www.sprak.umu.se/samverkan/early-language-learning/
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