
Program TOEIC® uviedol do prevádzky novú webovú stránku „Why English Matters“  

 

- Séria on-line dokumentov upozorňuje na význam komunikácie v angličtine v oblasti medzinárodného obchodu.  

PRINCETON, New Jersey, 9. apríl 2014 /PRNewswire/ -- Program TOEIC nedávno uviedol do prevádzky webovú 
stránku Why English Matters (Prečo záleží na angličtine), ktorej cieľom je vybudovať povedomie a šíriť informácie 
o dôležitej úlohe, ktorú zohráva odborná znalosť anglického jazyka v globálnej ekonomike.  

Ak si chcete pozrieť multimediálne prvky k tejto správe, navštívte: http://www.multivu.com/mnr/7056051-ets-toeic-
program-why-english-matters-website-documentary-series  

Program Prečo záleží na angličtine pozostáva z novej série dokumentárnych filmov, ktoré skúmajú úlohu 
angličtiny prostredníctvom rozhovorov s manažérmi ľudských zdrojov a osobami v rozhodujúcich funkciách 
vedúcich svetových organizácií. Na stránke nájdete aj tematický výskum a novinové články o vplyve efektívnych 
komunikačných zručností v anglickom jazyku na medzinárodné pracovné sily.  

„Keďže angličtina je úradným jazykom vo viac ako 70 krajinách, pre podniky s celosvetovou pôsobnosťou je 
rozhodujúce udržať si zamestnancov, ktorí sú schopní komunikovať v tomto jazyku,“ povedal David Hunt, 
viceprezident a generálny riaditeľ divízie ETS pre globálne záležitosti. „Prostredníctvom stránky Prečo záleží na 
angličtine môžeme týmto dôležitým aktérom poskytnúť najrelevantnejšie a najaktuálnejšie informácie a zdroje 
o pre rozvoj a udržanie si po anglicky hovoriacich zamestnancov.“ 

Cieľom tejto internetovej stránky bolo zaujať všetky typy osôb, skupín a organizácií, ktoré sa snažia vyťažiť čo 
najviac z používania angličtiny v globálnom hospodárstve, vrátane rôznych spoločností, vedúcich podnikov, 
manažérov ľudských zdrojov, tlačových agentúr a akademických inštitúcií.  

„Užívateľsky jednoduchá on-line platforma bola navrhnutá tak, aby návštevníkom uľahčila zdieľanie poznatkov 
a dostupných materiálov,“ povedala Shelly Punchatz, výkonná riaditeľka oddelenia marketingu organizácie ETS. 
„Návštevníci stránky môžu prostredníctvom sociálnych médií zdieľať informácie, a tak viesť diskusie o význame 
učenia sa anglického jazyka.“ 

Obsah stránky bude pravidelne aktualizovaný, s cieľom ďalej podporovať diskusie o  kľúčovej úlohe, ktorú 
zohráva odborná znalosť angličtiny pri raste pracovných príležitostí po celom svete. 

Navštívte stránku Prečo záleží na angličtine na www.whyenglishmatters.com. 

O testoch TOEIC  

Už viac ako 30 rokov slúži test TOEIC ako globálny štandard na meranie komunikačných zručností v anglickom 
jazyku na pracovisku. Skupinu hodnotení TOEIC, ktorá zahŕňa test TOEIC zameraný na počúvanie a čítanie, test 
TOEIC zameraný na rozprávanie a písanie a test TOEIC Bridge™, využíva 14 000 spoločností, organizácií a 
vládnych agentúr v 150 krajinách sveta. V roku 2012 bolo na celom svete spracovaných takmer sedem miliónov 
testov TOEIC, čo upevnilo postavenie programu TOEIC ako najväčšieho a najpoužívanejšieho hodnotenia úrovne 
anglického jazyka na pracoviskách. Viac informácií o testoch TOEIC a ďalších službách patriacich do programu 
TOEIC nájdete na adrese www.ets.org/toeic. 

O organizácii ETS  

V organizácii ETS presadzujeme kvalitu a rovnosť vzdelávania pre ľudí na celom svete tvorbou hodnotení 
založených na precíznom výskume. ETS slúži jednotlivcom, vzdelávacím inštitúciám a vládnym agentúram 
poskytovaní riešení prispôsobených ich potrebám, či už na certifikáciu učiteľov, pri vyučovaní angličtiny a tiež v 
oblasti základného, stredoškolského a nadstavbového vzdelávania. Pôsobí aj v oblasti výskumu, analýz a štúdií 
politík v oblasti vzdelávacieho. Organizácia ETS bola založená v roku 1947 ako nezisková organizácia a každý 
rok pripraví, spracuje a vyhodnotí viac než 50 miliónov testov, vrátane testov TOEFL® a TOEIC®, testov GRE® 
a hodnotení The Praxis Series™ vo viac ako 180 krajinách a na viac 9 000 miestach na celom svete. www.ets.org 
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KONTAKT:  Jason Baran, 1-609-683-2428, mediacontacts@ets.org  
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