Одним з напрямків діяльності ініціативи GoGlobal є створення безкоштовних можливостей для вивчення
іноземних мов, в першу чергу – англійської. Все більше і більше людей цікавляться, де ж можна отримати якісні
знання, нічого при цьому не витративши. Адже один курс у мовній школі, частіш за все, коштує дорого, а для
пристойного рівня володіння мовою таких курсів треба три, чи навіть більше.
Зустрічайте! В рамках заходів на честь Року англійської мови в Україні мовні школи відкривають свої двері.
Результатом спільної роботи команди GoGlobal та освітніх закладів стали безкоштовні можливості для вивчення англійської мови. Основою проекту є те, що мовні школи по всій країні надають обмежену кількість місць
безкоштовно для всіх охочих, незалежно від віку, статі, та соціального статку. Перші заклади-учасники вже активно співпрацюють з ініціативою Україна Speaking та готують безоплатні місця у групах з вивчення англійської,
розмовні клуби, проводять різноманітні тренінги на спеціалізовані та загальні теми.

ПЕРШИМИ, ХТО ДОЛУЧИВСЯ ДО ПРОГРАМИ СТАЛИ:
Центр вивчення іноземних мов GO!ENGLISH! https://www.facebook.com/goengod м. Одесса
Молодіжна організація «Наше щасливе життя» http://uaspeaking.org/opportunity/5ZzFgdKLNMwskToFe
й Обласна бібліотека для юнацтва з м. Запоріжжя
Мовна школа SHERWOOD http://dp.sherwood.org.ua/ з м. Дніпропетровськ
Онлайн-система вивчення англійської EWORDS http://ewords.com.ua/ м. Львів
Учбовий центр «COOL English» https://vk.com/topic-92038180_33018419 з м. Бердянськ та багато інших.
Також, центри «Вікно в Америку» http://www.woa-ua.org/ , що розташовані на базі регіональних бібліотек
проводять безкоштовні мовні клуби та різноманітні активності для всіх бажаючих.
Ми раді, що розуміючи важливість такого проекту, все більше і більше шкіл долучаються до ініціативи
«Англійська безкоштовно». В планах на 2016 рік – охопити якомога більше міст та містечок. Найближчим часом
очікуємо також Харків, Київ, Чернігів, Миколаїв, Кривий Ріг та Полтаву.
Звичайно, школи-учасники розуміють, що бажаючих буде набагато більше, ніж вільних місць. Тому було
вирішено, що безкоштовно будуть навчатись тільки найбільш вмотивовані та талановиті.

СКОРИСТАТИСЬ ШАНСОМ ДУЖЕ ПРОСТО:
1.
2.
3.

Уважно слідкувати за сайтом http://uaspeaking.org/, на якому регулярно публікуються усі можливості
Обрати наявну школу у своєму місті
Заповнити анкету та обґрунтувати своє бажання отримати безкоштовне місце

Нічого складного, тож не упустіть свій шанс. Слідкуйте за новинами на сайті http://uaspeaking.org/ в розділі «Можливості», а найближчі зустрічі розмовних клубів у своєму місті шукайте у розділі «Події».
Лютий 2016 року – перші мовні школи надають безкоштовні місця
Станом на кінець лютого 2016 року у програмі беруть участь більше 15 шкіл
Більше 80 безкоштовних місць доступно на кінець лютого 2016 року

