
 
 Знання іноземних мов є нормою у світі й має стати нормою для України. На шляху до Європи ми мусимо по-
долати мовний бар’єр й гідно приєднатися до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн єв-
ропейської спільности. Володіння іноземними мовами має стати мейнстрімом в нашій державі. Аби цього досягти 
рамках кампанії Україна Speaking запущена глобальна просвітницька кампанія Україна SPEAKING. 

 Іноземні мови можуть бути корисними не лише під час поїздок за кордон, вони дадуть українцям нескінченні 
можливості спілкування, навчання, роботи, розвитку бізнесу та особистого росту. Знання мов відкриває доступ 
до різноманітних джерел інформації й дозволяє розвивати вітчизняну культуру, науку та інші сфери життя. Воло-
діючи іноземною українці зможуть насолоджуватися шедеврами світового кінематографу, переглядаючи стрічки 
мовою оригіналу. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯУКРАЇНА SPEAKING.
Знання іноземних мов відкриває українцям нові можливості – з таким меседжем Україна SPEAKING вийшла 
на глобальну інформаційну кампанію. Соціальну рекламу Україна SPEAKING можна зустріти на біл-бордах, 
сітілайтах, на телебаченні та радіо, в Інтернеті. Ця кампанія покликана надихнути, трошки налякати та заду-
матися над потребою вивчення іноземних мов та підштовхнути до дії. Провідні медіа виступили партнерами 
для проведення соціальної кампанії на всеукраїнському масштабі.

CINEMA SPEAKING – КІНО МОВОЮ ОРИГІНАЛУ.
Дублювання кінострічок в європейських країнах залишилося в минулому. Джонні Деп, Джулія Робертс,  
Тіль Швайгер та Пенелопа Крус звучать в оригіналі й глядачі мають можливість сповна насолодитися грою 
улюбленого актора.Мріємо, що й українці долучаться до кола поціновувачів оригінального звучання інозем-
них фільмів. Перші фільми мовою оригіналу вже у прокаті в мережі кінотеатрів Multiplex. 

ENGAGEMENT ЦЕНТРИ. 
Вчити іноземну не обов’язково у дорогій мовній школі. Мережа En-gagement центрів, створена по всій Укра-
їні, відкриває доступ до англійської усім громадя-нам. Такі центри створюються на базі коворкінгів, креатив-
ніх просторів, бібліотек,  Windows of America.  Розмовні клуби, перегляди навчальних фільмів, кіно та муль-
тфільми мовою оригіналу, дискусійні клуби, навчальні ігри та інші активності із вивчення іноземних мов тепер 
доступні безкоштовно в різних регіонах України. 

ВСЕУКРАЇНСЬКА 
ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ


