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Относно Uniube 
Uniube е частен университет, разположен в 

Минас Жерайс в Бразилия с около 25 000 

студенти. Те предлагат повече от 40 курса, 

включително над 20 курса за дистанционно 

обучение. 

 Курсът по английски на Voxy помага 

да се подготвят студентите да се 

развият в професионалните си 

дейности като преподаватели по 

английски език. Voxy подобри 

разбирането и използването на 

английския език от учениците. 

— Luciana Gois Barbosa, Координатор 

обучения, Uniube 

Контакти 

 

 voxy@voxy.bg  

 www.voxy.bg   

Бизнес предизвикателство  

Uniube се нуждаеше от решение по английски език, за да се 

развие заедно със своите студенти на всяко ниво на 

владеене 

 

Uniube, уважаван бразилски университет с присъствени и 

онлайн програми, предлага степен на образование, която 

подготвя учащите се да станат учители по английски език. 

Въпреки това, много студенти не разполагат с необходимия 

английски език, за да се възползват от програмата или да 

преподават езика ефективно. Университетът търсеше 

динамична и рентабилна английска програма, която да 

помогне на обучаемите в редица начални нива на владеене. 

 

За Uniube беше важно да предложи английско решение, 

което може да развива техните учащи. Тъй като техните 

студенти идват в кампус с разнообразни познания в 

официално обучение по английски език и разнообразни 

потребности от обучение, Uniube се нуждае от гъвкав, 

персонализиран подход. Uniube търси доставчик на език, 

който може да предложи опит за обучение, който да 

отговаря на уникалните потребности на учениците, да се 

адаптира с тяхната ефективност и да им даде достъп до 

висококачествени, обучители, чийто майчин език е 

английски език 

 

Как помогна Voxy 

След анализ на нуждите на Uniube, Voxy предложи на 

университета гъвкава, смесена програма, която включва 

ръководство за персонализирани проучвания, седмични 

цели, съобразени с учебните цели и целите на владеенето на 

обучаемите на различни етапи от програмата. 

Онлайн часовете по английски на Voxy позволяват на Uniube 

да предлагат на учениците изчерпателна програма за 

подобряване на уменията им да говорят, без да наемат нови 

учители по английски език. В допълнение, гъвкавият, 

адаптивен характер на програмата на Voxy означава, че 

учащите се от всички нива на професионална квалификация 

работят за подобряване на уменията си, когато придобият 

опит в основната си учебна програма.В момента повече от 

750 силно ангажирани студенти от Uniube завършват курсове 

Voxy, заедно с необходимите им курсови работи. Когато 

студентите са в последната година от своята университетска 

програма, те ще започнат да работят върху цялостния курс за 

обучение на учители на Voxy, който е създаден, за да даде на 

преподавателите по английски език принципи на усвояване 

на втори език, като същевременно подобряват уменията си 

по английски език

Основни резултати 

95% 77% 75% 50% 
от учащите подобряват или поддържат 
нивото си на английски език 

на учащите подобриха или поддържаха 
своята оценка на VPA® 

от учащите се учат поне половин час 
седмично 

от учащите се учат поне един час 
седмично 

http://www.voxy.bg/

