
Program TOEIC® uruchamia nową stronę internetową „Why English Matters” 
 
Internetowa seria dokumentalna zwraca uwagę na znaczenie języka angielskiego jako formy komunikacji 

w międzynarodowym świecie biznesu. 
 
PRINCETON, New Jersey, 9 kwietnia 2014 r. /PRNewswire/ - W ramach programu TOEIC w ostatnim czasie 
uruchomiono nową stronę internetową „Why English Matters” („Dlaczego angielski jest ważny”), której 
merytorycznym celem jest poprawa świadomości i rozpowszechnianie informacji na temat roli, jaką odgrywa język 
angielski w gospodarce światowej. 
 
Pliki multimedialne dla tej informacji dostępne są pod adresem: http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-
program-why-english-matters-website-documentary-series  
 
Seria „Why English Matters” obejmuje filmy dokumentalne poświęcone znaczeniu języka angielskiego. Ma ona 
formę wywiadów, przeprowadzonych z personelem kierowniczym ds. kadr oraz decydentami najważniejszych 
organizacji z całego świata. Strona oferuje także artykuły badawcze i aktualności związane ze znaczeniem 
skutecznej komunikacji w języku angielskim dla pracowników na rynku międzynarodowym. 
 
„Jako że angielski jest oficjalnym językiem w ponad 70 krajach, decydujące znaczenie dla przedsiębiorstw 
działających na rynku globalnym ma zatrudnianie osób swobodnie posługujących się tym językiem” - stwierdził 
David Hunt, wiceprezes oraz dyrektor naczelny oddziału ETC na świat. - Poprzez stronę „Why English Matters” 
możemy udostępniać takim zainteresowanym podmiotom najbardziej istotne, aktualne informacje oraz treści 
przydatne w kontekście rekrutacji i utrzymania pracowników sprawnie posługujących się językiem angielskim”. 
 
Strona została opracowana z myślą o różnego rodzaju osobach prywatnych, grupach i organizacjach 
zainteresowanych wykorzystaniem potencjału, jaki daje język angielski na rynku światowym, z uwzględnieniem 
firm, personelu kierowniczego, specjalistów ds. kadr, organizacji informacyjnych oraz instytucji akademickich. 
 
„Przyjazna dla użytkownika platforma internetowa strony została opracowana tak, aby odwiedzający mogli z 
łatwością dzielić się wiedzą i materiałami, jakie ona oferuje” - powiedziała Shelly Punchatz, dyrektor wykonawczy 
ds. marketingu w ETS. - Odwiedzający stronę internauci mogą wymieniać się informacjami poprzez platformy 
społecznościowe, wzbogacając tym samym dyskusje wokół istotnej roli nauki języka angielskiego”. 
 
Materiały dostępne na stronie mają być systematycznie aktualizowane, przyczyniając się do ożywienia dyskusji 
na temat znaczenia sprawnego posługiwania się językiem angielskim oraz rozwoju miejsc pracy na całym 
świecie. 
 
Strona „Why English Matters” dostępna jest pod adresem: www.whyenglishmatters.com. 
 
Informacje o egzaminach TOEIC 
Od ponad 30 lat egzaminy TOEIC są postrzegane jako ogólnoświatowy standard w zakresie oceny umiejętności 
komunikacyjnych z języka angielskiego w miejscu pracy. Oferta produktów TOEIC, włączając egzamin TOEIC z 
czytania i słuchania, egzamin TOEIC z mówienia i pisania, a także test TOEIC Bridge™, wykorzystywana jest 
przez blisko 14 000 przedsiębiorstw, organizacji i agencji rządowych w 150 krajach. W roku 2012 na całym 
świecie przeprowadzono niemal 7 mln testów TOEIC, umacniając pozycję programu TOEIC jako największego i 
najpowszechniej stosowanego egzaminu oceny stopnia zaawansowania znajomości języka angielskiego w 
środowisku pracy. Więcej informacji na temat testów TOEIC oraz innych usług świadczonych w ramach programu 
można uzyskać pod adresem: http://www.ets.org/toeic.  
 
Informacje o ETS 
W ETS pracujemy nad podnoszeniem jakości oraz zapewnianiem sprawiedliwości w edukacji ludzi na całym 
świecie, tworząc systemy oceniania oparte o rygorystyczne badania. ETS służy klientom indywidualnym, 
placówkom edukacyjnym i rządowym przez świadczenie indywidualnie dopasowanych usług w zakresie 
certyfikatów dla nauczycieli, nauki języka angielskiego oraz kształcenia na poziomie szkół podstawowych, 
średnich i policealnych, a także poprzez prowadzenie badań i analiz naukowych oraz przygotowywanie strategii 
nauczania. ETS, założona w roku 1947 jako organizacja typu non profit, opracowuje, zarządza i ocenia ponad 50 
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mln egzaminów rocznie, włączając testy TOEFL® oraz TOEIC®, GRE® i serię The Praxis Series™, 
przeprowadzane w ponad 180 krajach w przeszło 9 000 placówek na świecie (http://www.ets.org). 
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