Jednání Bridge – AMATE – Praha, 10. 8. 2015
Přítomni: Bridge – J. Šorm, K. Chadová
AMATE – E. Píšová
1. Spolupráce na tvorbě maturitních speciálů:
Stanovisko Bridge:
Bridge Publishing House nemůže spolupracovat s jakýmkoliv autorem, který zároveň píše pro Drive či
nakladatelství Fraus. Proto také nemůžeme spolupracovat na tvorbě maturitních úloh ani s těmi členy
AMATE, kteří připravují přípravné úlohy pro tyto subjekty. Respektujeme nezávislost AMATE, ale
zároveň je pro nás takováto ochrana nutná.
V případě, že s námi chcete spolupracovat i nadále, bude nutné z vaší strany ukončit tvorbu úloh pro
DRIVE či Fraus s čestným prohlášením, že pro tyto subjekty již nejsou vámi tvořeny žádné další
materiály.
Stanovisko AMATE:
AMATE je nezávislé neziskové sdružení, jehož cílem je přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků.
Vítáme a oceňujeme proto možnost poskytovat metodickou podporu co nejširšímu okruhu učitelů.
Naším zájmem je odborné působení a příprava materiálů, nechceme se účastnit konkurenčních sporů
komerčních subjektů.
Spolupráce s časopisem Bridge si vážíme a chceme v ní pokračovat, nemůžeme ale omezovat
individuální aktivity našich členů.
Závěr:
Pro spolupráci při tvorbě maturitních úloh bude Bridge uzavírat smlouvy s jednotlivými autory podle
svých kritérií. Spolupráce s AMATE jako organizací na jiných projektech bude zachována.
2. Spolupráce na tvorbě maturitních úloh nad rámec maturitních speciálů
AMATE (tedy jednotliví autoři) dodá maturitní úlohy nad rámec maturitního speciálu, podrobnosti
budou řešeny prostřednictvím Katky Chadové.
3. Společná konference Bridge - AMATE
AMATE a Bridge uspořádají společnou konferenci v Praze na jaře 2016, pro úvodní část zajistí lektory
Bridge - 4x45 minut (2x plenary, 2x paralelní semináře samostatně pro ZŠ a SŠ), v další části
proběhnou workshopy AMATE v rámci minikonference.
AMATE požádá o akreditace, Bridge dodá všechny podklady pro akreditaci včetně kalkulace.
4. Různé
- účast Bridge na Evropském dnu jazyků v Liberci
- zvážení možnosti uspořádat cyklus literárních seminářů po celé republice, lektorka Míša Čaňková

