ПРЕС РЕЛІЗ
«4 000 державних службовців центральних органів влади протягом двох
місяців візьмуть участь у розмовних клубах за участю носіїв англійської
мови» - Голова Національного агентства України з питань державної служби
Костянтин Ващенко

Така можливість з’явилась завдяки співпраці Національного агентства з питань
державної служби України та Соціального проекту вивчення іноземних мов
«Lingva.Skills» (www.lingva.ua).
«Протягом липня та серпня розмовні клуби будуть організовані у більш, ніж
сорока Міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади» - сказав
Голова Нацдержслужби Костянтин Ващенко: «Дуже важливо надати
можливість державним службовцям вільно говорити англійською, адже це не
тільки є вимогою часу для будь-якої сучасної людини, це є необхідним навиком
для роботи на державній службі, адже державні службовці щоденно працюють
над імплементацією законодавства ЄС різних галузей, проводять міжнародні
зустрічі, і важливо це робити особисто, без перекладачів. Саме тому, ми спільно із
нашими партнерами - наймасовішим освітнім проектом України «Lingva.Skills»,
організували безкоштовні розмовні клуби із носіями англійської мови для 4 000
державних службовців».

У свою чергу, Марія Богуслав, Виконавчий директор Асоціації інноваційної
та цифрової освіти сказала: «Розмовні клуби здійснюються у рамках реалізації
проекту «Київ заговорить англійською», який ми подавали на конкурс до
Громадського бюджету Києва і за підсумками голосування киян посіли четверте
місце із більш ніж 800 проектів. Ми планували охопити навчання англійської
мови 10 000 киян, але наразі ми вже отримали заявок понад 20 000. Тому в рамках
«Київ заговорить англійською» ми проводимо спікінг-клуби у навчальних
закладах Києва у форматі Чемпіонату Києва з англійської мови, демонстрацію
фільмів англійською мовою, вебінарні навчання із автором «Lingvs.Skills»,
поліглотом та відомим психолінгвістом Віталієм Зубковим, плануємо масштабний
Маркет мов у вересні цього року Також ми організовуємо розмовні клуби за
участю носіїв англійської мови для всіх бажаючих киян у приміщенні мерії Києва,
це дозволяє людям мати живе спілкування англійською, що тренує такі важливі
навики для спілкування, як говоріння та розуміння на слух. Ми раді, що тепер і
державні службовці зможуть потренуватись та згодом вільно комунікувати із
міжнародними партнерами англійською без перекладача».
Один із модераторів розмовних клубів, Бенжамін Емех-Лаз поділився своїми
враженнями: «Мені дуже приємно брати участь у такому масштабному проекті. Я
серйозно готуюсь до спікінг-клабів і прагну надати максимум можливостей
державним службовцям України вільно спілкуватись англійською мовою. Це буде
мій особистий вклад в розвиток України, яку я полюбив всім серцем за час
перебування у вашій чудовій країні».
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