
КАКВО ПРАВИ УСПЕШНИ УЧАЩИТЕ ВЪВ VOXY? 

В скорошно проучване с голяма международна компания, използваща Voxy1, 92% от 

служителите поддържат или подобряват нивата си на професионална квалификация по Общата 

европейска рамка. Като цяло учащите подобриха своите резултати от VPA®2 с 44%. И така, какво 

доведе до техния успех? 

 

Взимането на индивидуални и групови уроци чрез Voxy, в допълнение към 

самостоятелното обучение, повишава резултатите на обучаемите. 

 

Учениците, които учат повече от 60 минути седмично, подобряват новото си средно със 70% 

повече от учащите, които прекарват по-малко време, използвайки Voxy. 

 

НАЙ-УСПЕШНИТЕ ОБУЧАЕМИ ВЪВ VOXY 

Учат поне 2 часа седмично, включително 30 минути индивидуално обучение и 30 минути 

групови уроци, за да подобрите уменията за говорене, разбиране и слушане. 

Учат с разнообразни материали и инструменти за обучение, включително дигитални уроци на 

Voxy 

Ползват ръководство за граматиката и ваша персонализирана Банка за думи 

Правят изпита Voxy Proficiency (VPA®) поне на всеки 6 месеца, за да проследят напредъка си 

 

ОБУЧАЕМИ СЪС СРЕДНИ РЕЗУЛТАТИ  

Учат поне 45 минути седмично, като понякога се включват в индивидуални обучения  

Учат редовно, но не следват препоръките от Ръководството за обучение на Voxy за да подобрят 

нивото на владеене 

Правят VPA® от време на време 

Как да стигнат до следващото ниво: Тези обучаеми трябва да прекарват повече време в учене, 

повече време в часове, ръководени от инструктори и редовно да преминават VPA®, за да 

проследяват напредъка си. 

 

АНГАЖИРАНИ, НО НЕЕФЕКТИВНИ ОБУЧАЕМИ... 

Учат около 1 час седмично в един урок, което прави процеса на усвояване на езика по-малко 

ефективен 

Прекарват повече време за обучение с дигитални уроци и не дават приоритет на часовете по 

английски, ръководени от учители на живо онлайн.  

Правят VPA® рядко 

https://voxy.bg/kakvo-pravi-uspeshni-uchasthite-vav-voxy/


Как да стигнат до следващото ниво: Тези обучаващи се трябва да отделят времето си, 

използвайки Voxy за множество учебни сесии, да ползват по-голямо разнообразие от материали 

и инструменти за обучение, да участват в индивидуални и групови уроци и да правят VPA® 

редовно, за да проследяват напредъка си.  

» 

1 Резултатите са базирани на група от 185 служители на Grundfos, които взеха направиха теста 

Voxy Proficiency(VPA®)  поне два пъти 

2 Оценката на Voxy Proficiency (VPA®) е обективен и надежден онлайн тест, който оценява 

текущото ниво на владеене на английски език. 
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