"Англійською — без словника"
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МЕМОРАНДУМ. Хто не йде вперед — втрачає, говорили давні латиняни. Слова ці і
сьогодні надто актуальні для управлінців, завдання яких постійно навчатися самим, щоби
потім вчити і вести за собою інших. Зокрема і щодо досконалого володіння іноземними
мовами, без яких не обійтися за умов глобалізації та суворих викликів сучасного світу.
Адже неможливо нині «зі словником» чи тлумачем належним чином вести переговори з
інвесторами, розібратися у тих чи тих перевагах зарубіжного досвіду, на рівних
спілкуватися з експертами, з користю для справи використовувати закордонні службові
відрядження, брати активну участь у представницьких міжнародних конференціях. Одне
слово, не варто мовчати, коли треба говорити. До цього вітчизняне чиновництво
зобов’язує зокрема і стратегічний пріоритет України — євроінтеграція.
З огляду на державне значення такої потреби віднедавна серед напрямків підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуван ня чільна
роль відводиться саме мовній підготовці, поліпшенню володіння офіційними мовами ЄС,
Ради Європи та НАТО. Це важливий чинник зростання професійності української
державної служби, її входження до європейського адміністративного простору, однією з
ознак якого є відсутність мовного бар’єру.
Проривом у вимушеному «мовчанні іноземною» для вітчизняних «білих комірців» став
проект «Англійська мова для державних службовців» , який у співпраці з Британською
радою в Україні реалізує наш провідний виш — Національна академія державного
управління при Президентові України.
Як розповів нашому кореспонденту президент академії Юрій Ковбасюк ( який, до речі, і
сам вільно володіє іноземною), йдеться про розвиток навичок володіння англійською
мовою у державних службовців через поглиблене розуміння відповідної лексики,
покращення знання термінології тощо. Важливо також, що у викладанні застосовуються
переважно інноваційні освітні технології.
Протягом першого етапу згаданого проекту на базі НАДУ вже проведено навчання 130
представників центральних органів виконавчої влади. У вересні розпочався другий етап,
який триватиме до березня 2013-го. За цей час свій рівень володіння англійською
підвищать понад 200 слухачів, аспірантів, співробітників академії. Підготовлена також
спеціальна тематика тренінгів для викладачів, яка включає врегулювання конфліктів,
управління змінами, мотивація, робота в команді, ефективні презентації, лідерство та
менеджмент за умов крос-культурної комунікації.
Минулого місяця відбулося офіційне підписання Меморандуму про співпрацю в реалізації
проекту «Англійська мова для державних службовців» між НАДУ та Британською радою
в Україні. То, можливо, і справді не святі горщики ліплять?
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