English Language Courses for Professional Journalists opens new call
for applications
The “English Language for Professional Journalists in Kazakhstan” project provides
free English-language courses for professional journalists in 9 cities: Astana, Almaty,
Aktobe, Karaganda, Kostanay, Oskemen, Shymkent, Aktau and Kokshetau. The
project is in its 6th year with over 700 active alumni. In addition to regular face-toface discussion clubs with native speakers, journalists will also participate in
interesting and useful professional development trainings in English. Project alumni
will also have a chance to exchange expertise with an international community of
professional journalists and receive support for possible collaboration. The course
will run from 17 January 2023 to 14 July 2023. Certificates will be given upon
successful completion of the course.
Applications supported by newsrooms/editors-in-chief will be given priority.
The Professional English language training program for journalists is designed to
support the aspiration of Kazakhstan to develop the professionalism of Kazakhstani
journalists and expand knowledge of the English language as it becomes a trilingual
society. It is delivered by Next Level English on behalf of the US Embassy in
Kazakhstan.
The program will incorporate both training in the English language and practical
journalism exercises that make use of English language knowledge.
To be eligible for a place on the program, you must:
•
•
•
•

Be currently working as a journalist at a print, TV, radio or online media outlet in
Kazakhstan
Live and work in Astana, Almaty, Aktobe, Karaganda, Kostanay, Oskemen,
Shymkent, Aktau or Kokshetau.
Know English to at least Elementary (CEFR A2) level
Demonstrate that your Editor in Chief supports your participation

Participants will study in groups of 10 to 15 people, grouped according to language
level. The duration of the course is 105 academic hours (three academic hours with
a local teacher and 1 native-speaker discussion club per week). Classes will start on
17 January 2023 and finish on 14 July 2023. In addition to attending face-to-face
classes, participants will also be enrolled onto an English for Journalism online
course developed by the University of Pennsylvania, which will help them to develop
the skills needed for a career in modern journalism.
During the course participants will complete two examinations (midterm and end-ofcourse tests). They will also submit a portfolio of work that they will be required to
complete and gather during the course. Student achievements will be celebrated at a
Capstone Event at the close of the course in July 2023.
Participants who have attended 70% or more of classes, completed exams and
submitted a student portfolio will receive a certificate of completion.
To apply for a place in the Professional English language training program for
journalists, please complete the application form by 23:59 Astana time on Friday, 9
December 2022.

Contacts for media inquiries:
Project Coordinator: Maiya Sagimbayeva
Telephone Number: +7 (777) 042 2022
Email: maiya@nle.kz
Website: https://journalism.nle.kz

Журналистерге арналған кәсіби ағылшын тілін оқыту
бағдарламасына қабылдау!
Қазақстандағы АҚШ Елшілігінің атынан «Next Level English» журналистерге арналған
кәсіби ағылшын тілін оқыту бағдарламасына қабылдауды бастайды!
Бағдарлама жұмыс істейтін журналистер үшін ашық. Қатысу шарттары:
•
•
•
•

журналист қазіргі уақытта теледидарда/радиода/баспа басылымдарында/онлайн
БАҚ-да жұмыс істеуі керек
Астана, Алматы, Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай, Көкшетау, Ақтау, Өскемен
немесе Шымкент қалаларында тұруы тиіс
ағылшын тілі деңгейі Elementary деңгейінен төмен емес (CEFR A2)
осы Бағдарламаға қатысуға Басшының келісімі болуы тиіс

- Топтағы адам саны - 10-нан 15 адамға дейін.
– Курстың ұзақтығы – 105 академиялық сағат (жергілікті оқытушымен 3 академиялық
сағат және ана тілінде сөйлеушімен 1 сағат пікірталас клубы).
- Сабақ өтетін күні: 2023 жылдың 17 қаңтарынан 14 шілдеге дейін
Негізгі курстан басқа қатысушыларға Пенсильвания университеті әзірлеген
Журналистерге арналған ағылшын тілінің онлайн курсынан өту мүмкіндігі беріледі. Бұл
курс журналистерге заманауи журналистикада мансап құру үшін қажетті дағдыларды
алуға және дамытуға көмектеседі.
Курс барысында тыңдаушылар 2 тест (аралық және қорытынды сынақ) тапсырады.
Қатысушылар сонымен қатар курс барысында орындайтын жұмыстардың
портфолиосын ұсынады. Студенттердің жетістіктері 2023 жылдың шілдесінде курстың
соңында бітіру кешінде атап өтіледі.
Сабақтардың 70% немесе одан да көп бөлігіне қатысқан, емтихандарды тапсырған және
студент портфолиосын тапсырған қатысушылар оқуды аяқтағаны туралы сертификат
алады.

Журналистерге арналған кәсіби ағылшын тілін оқыту бағдарламасына қатысу үшін
өтінімді 2022 жылдың 9 желтоқсаны, Астана уақыты бойынша сағат 23:59-ға дейін
толтыру қажет.

Бұқаралық ақпарат құралдарының сұраулары бойынша
байланыстар:
Жоба үйлестірушісі: Майя Сағымбаева
Телефон нөмірі: +7 (777) 042 2022
Электрондық поштасы: maiya@nle.kz
Веб-сайт: https://journalism.nle.kz

Набор на профессиональную программу обучения английскому языку
для журналистов!
«Next Level English» от лица Посольства США в Казахстане открывает набор на
профессиональную программу обучения английскому языку для журналистов!
Программа открыта для действующих журналистов. Условия участия:
• журналист должен работать в настоящий момент на телевидении/радио/печатных
изданиях/онлайн СМИ
• проживать в городах: Астана, Алматы, Актобе, Караганда, Костанай, Кокшетау,
Актау, Оскемен или Шымкент
• уровень английского языка не ниже Elementary (CEFR A2)
• согласие Руководителя на Ваше участие в данной программе
— Количество человек в группе — от 10 до 15 человек, в соответствии с уровнем
знания языка.
— Продолжительность курса – 105 академических часов (3 академических часа с
местным учителем и 1 час дискуссионного клуба с носителем языка).
— Дата занятий: с 17 января 2023 г. по 14 июля 2023 г.
В дополнение к основному курсу участникам предоставляется возможность пройти
онлайн курс «Английский для журналистов», разработанный Университетом
Пенсильвании. Данный курс поможет журналистам получить и развить навыки,
необходимые для построения карьеры в современной журналистике.
В течение курса участники сдадут 2 тестирования (промежуточный и итоговый тесты).
Также участники предоставят портфолио работ, которые они будут выполнять в
течение курса. Достижения учащихся будут отмечены на Выпускном мероприятии в
конце курса в июле 2023 года.
Участники, посетившие 70% и более занятий, сдавшие экзамены и представившие
студенческое портфолио, получат сертификат об окончании.
Для заявки на участие в программе профессионального обучения английскому языку
для журналистов, заполните заявку до 9 декабря 2022 года, 223:59 по времени Астаны.

Контакты для запросов СМИ:
Координатор проекта: Майя Сагимбаева
Номер телефона: +7 (777) 042 2022
Электронная почта: maiya@nle.kz
Сайт: https://journalism.nle.kz

