46. ročník konference IATEFL Glasgow 19.-23.3.2012
Za AMATE Jana Jílková: účast s prezentací ´Členové AMATE školí své nástupce´
(informace o podpoře Britské rady a aktuální spolupráci naší asociace s BC)

-

-

Členství AMATE v IATEFL trvá (obnoveno podpisem smlouvy vloni – předána k archivaci Milušce
Karáskové), nůžeme nadále uvádět logo IATEFL na našich stránkách, pokračuje možnost stát se
členem IATEFL prostřednictvím AMATE se zvýhodněným členským poplatkem (WMS)
Informování účastníků o dalších aktivitách AMATE, hledání možností sdílení zkušeností asociací a
styčných bodů k mezinárodní spolupráci
Informace o volbách AMATE a nástupu nového představenstva na jaře 2012

Aktivity IATEFL
-

-

-

-

Zájem o zvýšení členské základy IATEFL (nabídky WMS pro členy partnerských asociací, podpůrné
aktivity a stipendia a granty (žádosti obvykle cca do července na příští ročník), podpoření účastníci
konference se automaticky stávají členy IATEFL na jeden rok)
Zájem o výměnu zpravodajů
Hledání finančních zdrojů pro chod asociace – prezentace s doporučením všem asociací věnovat
se cílenému marketingu a hledat sponzory (...´odkázání finančních prostředků v závěti´…)
IATEFL zvažuje zpoplatnění členství partnerských asociací např. 1-3 libry za každého člena
asociace. Reakce asociací není jednoznačná: od souhlasu až po ukončení partnerství. V tuto chvíli
není aktuální.
Glasgow online s podporou British Council) stejně jako v letech minulých umožňuje zdarma
sledovat vybrané přednášky a semináře v reálném čase, účastnit se diskuzí a procházet si
materiály prezentujících i po ukončení conference
Kontakt pro partnerské asociace: Les Kirkham

Výhled další spolupráce: návrh reakce AMATE
-

-

IATEFL má zájem o zvýšení členské základy: AMATE bude intenzivně informovat -nabízet svým
členům řádné i zvýhodněné členství
IATEFL má zájem o spolupráci při ELT akcích: AMATE vytipuje vhodné oblasti spolupráce(nabídky
WMS pro členy partnerských asociací)
IATEFL a zástupci asociací mají zájem o spolupráci:
-- možnost zejména prostřednictvím internetu, sítí
-- přímá účast na akcích: AMATE konference neorganizuje, ale v tuto chvíli může nabídnout
pozvání k účasti na svých akreditovaných akcích. Přizvání zahraničního účastníka na seminář
metodik by jistě bylo přínosem pro obě/všechny strany)
Také pro příští ročník je připravován IATEFL online: AMATE přidá odkaz na náš web + informaci do
zpravodaje AMATE newsletter
Zájem o výměnu zpravodajů: AMATE zváží rozesílku cca 2-3x ročně zprávu o své činnosti se
zvláštním zřetelem na aktivity zajímavé pro zahraniční partnery

K účasti na konferenci vyjde článek v Učitelských novinách
Další informace jsou k dispozici na http://iatefl.britishcouncil.org/2012
Jana Jílková, 25.4.2012

