
 

 ' חדש Why English Mattersחונכת אתר ' ®TOEICתכנית 

 ממקדת את המבט על חשיבות התקשורת באנגלית לעסקים בינלאומייםאינטרנט סדרת סרטים דוקומנטריים מבוססת  -

 Why English Mattersחנכה לאחרונה את  TOEICתכנית  -/ PRNewswire/ 4102באפריל,  9פרינסטון, ניו ג'רזי, 
תכנים חדש המיועד לעורר מודעות ולחלוק מידע על התפקיד החשוב של שליטה -)"מדוע אנגלית חשובה"(, אתר מבוסס

 באנגלית בכלכלה העולמית.

toeic-ets-http://www.multivu.com/mnr/7056051-לצפייה בתכני המולטימדיה הקשורים להודעה זו, נא להקליק: 
series-documentary-website-matters-english-why-program  

Why English Matters באמצעות ראיונות עם מנהלי משאבי אנוש  ,כולל סדרת סרטי וידאו דוקומנטריים המתחקה
מלאת האנגלית. האתר כולל גם מאמרים מחקרים אחרי התפקיד שמ ,ומקבלי ההחלטות בארגונים בינלאומיים מובילים

 כוח העבודה הבינלאומי. לוחדשותיים על ההשפעה של מיומנויות תקשורת אפקטיבית באנגלית ע

מאגר של  לקייםמדינות, חיוני לעסקים הפועלים בכלכלה גלובלית  01-"הואיל ואנגלית היא השפה הרשמית של יותר מ
(, סגן נשיא וסמנכ"ל תפעול של David Huntפה האנגלית," אמר דוד האנט )מתקשרים מיומנים בשהכולל עובדים 

אנו יכולים לספק לבעלי העניין החשובים הללו את  Why English Matters"דרך אתר   .ETSהחטיבה העולמית של 
 המידע והמשאבים הרלוונטיים והעדכניים ביותר לפיתוח ולשמירה על כוח עבודה דובר אנגלית מיומן."

תר תוכנן במטרה לערב את כל סוגי היחידים, הקבוצות והארגונים המעוניינים למנף את הכוח של הלשון אנגלית הא
 בכלכלה העולמית, כולל חברות, מנהיגים עסקיים, מנהלי משאבי אנוש, ארגוני חדשות ומוסדות אקדמיים.

ל האתר תוכננה כך שתקל על המבקרים לחלוק את הידע ואת החומרים שברשותם," "הפלטפורמה הידידותית למשתמש ש
מידע דרך חלוק . "המבקרים באתר יוכלו לETS-(, המנהת הבכירה לשיווק בShelly Punchatzאמרה שלי פנשץ )

 ".חשיבות לימוד השפה האנגליתאת השיח בנושא פלטפורמות מדיה חברתית כדי לטפח 

ופן שוטף כדי לקדם את הדיון בנושא כיצד השליטה בשפה האנגלית חיונית לצמיחה במקומות תוכן האתר יעודכן בא
 העבודה בכל העולם.

 . www.whyenglishmatters.comבכתובת  Why English Mattersבקרו באתר 

 TOEICאודות מבחני 
הוא הסטנדרט למדידת מיומנויות תקשורת בשפה האנגלית במקום העבודה.  TOEICשנה שמבחן  01-זה למעלה מ

האזנה, את מבחן הקריאה והכתיבה של  TOEIC, הכוללת את מבחן ההאזנה והקריאה של TOEICבמשפחת ההערכות 
TOEIC ואת ה- TOEIC Bridge ,™מדינות.  051-ת בעסקים, ארגונים וסוכנויות ממשלתיו 02,111-משתמשים קרוב ל

ככלי ההערכה  TOEICברחבי העולם, דבר שחיזק את תכנית  TOEICנערכו כמעט שבעה מיליון מבחנים  4104בשנת 
ועל שירותים נוספים  TOEICהגדול והנפוץ ביותר של השפה האנגלית במקום העבודה. לקבלת מידע נוסף על מבחני 

 . www.ets.org/TOEICנא לבקר באתר  TOEICהניתנים על ידי תכנית 

  ETSאודות 
 ETS, אנו מקדמים איכות ושוויון בחינוך לבני אדם בחבי העולם על ידי יצירת הערכות המבססות על מחקר קפדני. ETS-ב

ם ספציפית להסמכת מורים, לימוד משרתת יחידים, מוסדות חינוך וסוכנויות ממשלתיות על ידי מתן פתרונות מותאמי
, ETSהשפה האנגלית, השכלה יסודית, תיכונית, וגבוהה, וכן עורכת מחקרים, ניתוחים ומחקרי מדיניות בתחום החינוך,. 

-ו TOEFL®מיליון מבחנים בשנה, כולל את מבחני  51-מפתחת, מקיימת ובודקת למעלה מ ETS, 0920שהוקמה בשנת 
®TOEIC את מבחני ,®GRE את הערכות ו™The Praxis Series —ארצות ברחבי  081-אתרים ב 9,111-ביותר מ

 www.ets.orgהעולם. 
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