
TOEIC® Program představuje nové webové stránky s názvem 'Why English Matters - Proč je angličtina 
důležitá'  

- Tento internetový seriál video dokumentů ukazuje důležitost komunikace v angličtině v mezinárodním obchodě 

Princeton (New Jersey,USA) 9. dubna (PROTEXT/PRNewswire) - Organizace TOEIC Program nedávno spustila 
projekt Why English Matters (Proč je angličtina důležitá), nové obsahové webové stránky, jejichž cílem je 
rozšiřovat povědomí a sdílet informace o důležité roli, kterou schopnost domluvit se anglicky hraje v globální 
ekonomice. 

Multimediální materiály související s touto tiskovou zprávou najdete na webové stránce: 
http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-program-why-english-matters-website-documentary-series  

Webové stránky Why English Matters je nový seriál video dokumentů, které představují roli angličtiny v 
mezinárodní komunikaci prostřednictvím rozhovorů s manažery pro lidské zdroje a dalšími osobami s 
rozhodovací pravomocí, z předních globálních organizací z celého světa. Webové stránky také nabízí nejnovější 
informace o výzkumu v této oblasti a aktuální články o vlivu schopnosti efektivní komunikace v angličtině na 
uplatnění na mezinárodním trhu práce.  

"Protože angličtina je úředním jazykem ve více než 70 zemích světa, je důležité, aby si firmy v globální 
ekonomice udržovaly zaměstnance, kteří jsou schopni se plynně domluvit anglicky," řekl David Hunt, 
viceprezident a provozní ředitel globální divize ETS.  "Prostřednictvím webových stránek Why English Matters 
nabízíme osobám s rozhodovací pravomocí nejrelevantnější aktuální informace a zdroje potřebné pro vytvoření a 
udržení pracovní síly, která bude schopna komunikovat v angličtině." 

Webové stránky jsou určeny pro všechny zájemce z řad jednotlivců, skupin i organizací, kteří chtějí využívat sílu 
angličtiny v globální ekonomice, včetně firem, podnikatelů, manažerů lidských zdrojů, mediálních a 
zpravodajských agentur a akademických institucí. 

"Webové stránky využívají uživatelsky přívětivou platformu, která návštěvníkům usnadňuje vyhledávání obsahu a 
sdílení svých znalostí, zkušeností a materiálů," řekla Shelly Punchatz, marketingová ředitelka organizace ETS. 
"Návštěvníci mohou sdílet informace prostřednictvím sociálních sítí a podpořit tak další diskuzi o důležitosti výuky 
anglického jazyka." 

Obsah webových stránek bude pravidelně aktualizován s cílem podpořit další diskuze o tom, jak je znalost 
anglického jazyka důležitá pro růst zaměstnanosti v celém světě. 

Navštivte webové stránky Why English Matters na www.whyenglishmatters.com. 

O testech TOEIC 

Již více než 30 let je test TOEIC považován za globální a uznávaný standard měření komunikačních dovedností 
pracovníků v anglickém jazyce. Sadu hodnotících testů TOEIC, včetně testů TOEIC Listening and Reading (test 
zaměřený na poslech a četbu), TOEIC Speaking and Writing (test zaměřený na konverzační schopnosti a 
písemný projev) a TOIEC Bridge™ využívá téměř 14 tisíc organizací, firem a státních úřadů ve 150 zemích světa. 
V roce 2012 bylo celosvětově provedeno téměř sedm miliónů testů TOEIC, což je dalším potvrzením přední 
pozice TOEIC Programu na poli testování znalostí anglického jazyka na pracovištích. Více informací o testech 
TOEIC a dalších službách poskytovaných TOEIC Programem najdete na webových stránkách www.ets.org/toeic. 

O organizaci ETS 

V ETC podporujeme kvalitu a rovnoprávnost ve vzdělávání lidí z celého světa tím, že na základě pečlivého 
výzkumu připravujeme hodnotící materiály a testy. Organizace ETS nabízí jednotlivcům, vzdělávacím institucím a 
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státním úřadům nástroje pro certifikaci učitelů, výuky angličtiny a kurzy anglického jazyka základní, mírně 
pokročilé a pokročilé úrovně. Kromě toho se zabýváme výzkumem a analytikou v oblasti vzdělávání a podílíme se 
na přípravách směrnic ve vzdělávání. Organizace ETS byla založena v roce 1947 jako nezisková organizace a 
každý rok pořádá více než 50 miliónů testů, včetně testů TOEFL

®
 a TOEIC

®
, testů GRE

®
 a hodnotících nástrojů 

The Praxis Series™, a to ve více než 9 tisících kontaktních míst, ve více než 180 zemích světa. www.ets.org 

 

KONTAKT:  Jason Baran, 1-609-683-2428, mediacontacts@ets.org  
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