BCIT transforma seu programa
internacional com o Linguaskill

‘O que eu particularmente
gostei no Linguaskill foi como
ele combinou a base em
padrões e a granularidade
com o foco no inglês geral.
Fiquei impressionada com
a quantidade de gramática
e vocabulário presentes em
todas as perguntas.’

Janet Zlotnik, Líder do projeto,
Planejamento de Suporte
acadêmico British Columbia
Institute of Technology

À medida que transformava seu programa internacional, o British Columbia Institute of Technology
(BCIT) sabia que precisava de um teste de nível de inglês preciso e objetivo para garantir que seus
alunos recebessem o ensino correto e o apoio necessário para alcançar o sucesso. Ao adotar o
Linguaskill, foi possível oferecer um teste flexível, alinhado aos padrões internacionais e focado
nas habilidades que alunos em potencial devem possuir. O teste pode ser realizado com supervisão
remota online com total segurança. Os resultados são rápidos, detalhados e precisos.
Oferecendo o caminho para um estudo de sucesso
Dado nível de exigência de seus programas, com um alto nível de trabalho em equipe, os alunos do BCIT precisam de fortes
habilidades técnicas e acadêmicas em inglês.
Para ajudar alunos internacionais com níveis mais baixos de proficiência em idiomas, o BCIT oferece o Programa
Internacional de Ingresso de Alunos (ISEP), um programa acadêmico de inglês que prepara os alunos e garante que estejam
prontos para ingressar nos cursos do BCIT.

Abordagem objetiva para testes em inglês
Embora o ISEP esteja operando com sucesso há muitos anos, o BCIT está reformulando o programa para garantir que ele
seja baseado em padrões internacionais e que esteja atualizado para atender melhor às necessidades dos alunos atuais e
da instituição.
“Os cursos do BCIT exigem proficiência em inglês acadêmico e técnico, com grande parte do aprendizado acontecendo
em pares. Como o trabalho dos alunos é baseado em grupos, se alunos desistem frequentemente, eles não podem ser
substituídos”, explica Janet Zlotnik, líder do projeto, planejamento de suporte acadêmico, British Columbia Institute of
Technology. “Queríamos, portanto, criar um programa que fosse orientado para o Quadro Europeu Comum de Referência
para Línguas (CEFR) para garantir que os alunos estivessem prontos para continuar seus estudos e pudessem concluir com
êxito os cursos de sua escolha.”

Sobre o British
Columbia Institute of
Technology (BCIT)
Há mais de 50 anos, o British
Columbia Institute of Technology
(BCIT) treina especialistas,
inovadores e profissionais que
moldam nossa economia – na
província de Colúmbia Britânica
e ao redor do mundo. Com
cinco campi e mais de 50.000
alunos matriculados a cada
ano, o BCIT é uma das maiores
instituições de ensino superior
da Colúmbia Britânica.
bcit.ca

Sobre o Linguaskill
O Linguaskill é um teste online
rápido e conveniente para ajudar
instituições de ensino superior
e empregadores a verificar os
níveis de inglês de indivíduos e
grupos de candidatos. Tendo por
trás tecnologia de inteligência
artificial, fornece resultados
rápidos e precisos e relatórios
detalhados, de indivíduos e de
grupos. Os resultados estão
alinhados ao Quadro Comum
Europeu de Referência para
Línguas (CEFR), o padrão
internacional para descrever
a habilidade do idioma.
cambridgeenglish.org/br/
exams-and-tests/linguaskill

Sobre Cambridge
Assessment English
Cambridge Assessment English
é um departamento sem fins
lucrativos da Universidade de
Cambridge. Nós ofereceremos a
maior variedade de qualificações
e testes do mundo para alunos e
professores de inglês, incluindo
as Qualificações Cambridge
English, o Linguaskill e o
IELTS. Realizados por mais de
5 milhões de pessoas todos
os anos, esses exames são
apoiados pelo trabalho da maior
equipe de pesquisa dedicada de
qualquer provedor de testes de
língua inglesa.
cambridgeenglish.org/br
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Alocação precisa para ajudar os alunos a atingir objetivos
Uma parte fundamental do ingresso no ISEP sempre foi o teste de nivelamento. Ele
garante que os novos alunos sejam distribuídos nas classes corretas para seu nível
de idioma. No entanto, o corpo docente reconheceu a necessidade de um teste
mais preciso do que estava em vigor. O ISEP opera em semestres de sete semanas,
e alguns programas no BCIT admitem alunos apenas uma vez por ano. Portanto, ser
capaz de identificar com precisão o nível de um aluno e o tempo que ele levaria para
passar pelo ISEP foi vital para manter os alunos motivados, planejar a capacidade
com exatidão e permitir que eles ocupassem com sucesso seus lugares no BCIT.
“Sabíamos que a compreensão do nível atual de um aluno era fundamental para
a sua jornada de aprendizagem e, portanto, para o seu sucesso no ISEP”, continua
Janet. “Tínhamos requisitos claros para o teste de nível: ele precisava ser mapeado
para o CEFR, focado nas necessidades linguísticas de nossos alunos e individualizado
o suficiente para se adequar aos nossos semestres de sete semanas para ajudar no
agendamento dos recursos.”
Após uma extensa pesquisa, o BCIT selecionou o Linguaskill. O Linguaskill é um
teste online, flexível, que oferece resultados rápidos e detalhados alinhados
ao padrão CEFR e à Cambridge English Scale, gerando uma maior precisão
e individualidade. O Linguaskill usa a inteligência artificial para adaptar
individualmente suas questões ao nível do usuário, melhorando a experiência e
proporcionando testes mais rápidos.

Experimentando o teste em condições reais
Antes de adotar o Linguaskill, o BCIT concluiu uma extensa avaliação do teste
com aproximadamente 200 de seus atuais alunos. Isso permitiu que a instituição
comparasse os resultados com as classificações fornecidas pelos instrutores e
avaliasse a experiência do aluno em realizar um teste com o Linguaskill.
“As classificações fornecidas pelos resultados do Linguaskill foram notáveis: em
nenhum momento qualquer instrutor disse que os alunos deveriam ter sido
classificados em níveis mais altos ou mais baixos”, acrescenta Janet. “Isso foi um
excelente argumento em prol do Linguaskill. Nós também ficamos impressionados
com o feedback dos alunos. Eles acharam mais difícil, porém mais interessante do
que o nosso teste anterior. Eles também gostaram da abordagem flexível, além do
fato de terem uma nota exata que mostrou o que era necessário para avançar.”

Supervisão online para garantir alcance internacional
A Covid-19 teve um grande impacto no ensino superior, particularmente quando
se trata de estudo internacional, e o Linguaskill está ajudando o BCIT a superar
seus desafios quando se trata de testes de nível. “Obviamente, o Linguaskill é
realizado online, o que o torna mais simples de ser executado remotamente. O mais
importante é que ele inclui um serviço de supervisão remota online, o que significa
que os alunos internacionais podem fazer o teste sem precisar viajar, e podemos ter
certeza da precisão e da confiabilidade dos resultados”, complementa Janet.
No futuro, à medida que o novo programa ISEP for iniciado, o BCIT vai acompanhar
três métricas principais: a redução do número de alunos reprovados, o aumento do
número de alunos aprovados no programa e que ingressaram no curso do BCIT de
sua escolha, e, finalmente, se graduaram com sucesso.
“Os fatores externos podem sempre afetar o número de alunos internacionais, mas
com o Linguaskill e o novo ISEP temos agora uma avaliação detalhada, mapeada
para um padrão global, combinada com a aprendizagem baseada em conteúdo, que
corresponde às exigências dos nossos cursos”, conclui Janet. “Com isso em vigor,
estamos confiantes com o futuro no BCIT.”

