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‘Gostamos do fato de o Linguaskill
ser um teste baseado em padrões
internacionais e, portanto,
transparente e reconhecido
internacionalmente.’

A Glion Institute of Higher Education é uma renomada escola suíça de gestão hoteleira que oferece aos seus
alunos educação internacional de alta qualidade. Uma de suas prioridades é garantir que todos os graduados
iniciem sua carreira profissional com excelentes habilidades de comunicação e um alto nível de inglês. Os
alunos que precisarem de ajuda para cumprir os requisitos para ingressar no curso podem participar do Intensive
Hospitality English Language Program (IHELP) da Glion, que foca no aprendizado intensivo de inglês enquanto
ensina terminologia e conhecimentos importantes da indústria da hospitalidade. Como parte deste processo, a
Glion escolheu o Linguaskill como seu teste de inglês preferido.
Todos os alunos da Glion devem entrar em seus respectivos programas
com um nível de inglês de B2 ou C1 no Quadro Europeu Comum de
Referência para Idiomas (CEFR), o padrão internacional para descrever
habilidades linguísticas. Como alternativa, os alunos podem fazer
o curso intensivo de inglês antes de iniciar seus estudos. Todos os
inscritos no curso de inglês participam do módulo de compreensão
auditiva e leitura do Linguaskill no início e no final do curso de seis
semanas. São dois os objetivos: medir o progresso dos alunos e certificar
que atingiram o nível linguístico necessário antes de iniciarem o seu
programa de formação.

Duas versões de teste
Dentre as duas versões do teste disponíveis, Linguaskill General e
Linguaskill Business, a escola de gestão optou por trabalhar com a
segunda opção. “O conteúdo do módulo de inglês para negócios é
extremamente valioso para os nossos alunos de hospitalidade e gestão
empresarial. Ele oferece algo diferente dos cursos de inglês tradicionais
a que estão acostumados”, afirma Andrew Keohane, Gerente sênior de
suporte de aprendizagem da Glion. Desenvolvido com tecnologia de
inteligência artificial, ambas as opções do Linguaskill testam todas as
quatro habilidades linguísticas (leitura, compreensão auditiva, escrita
e expressão oral) em três módulos separados. O formato modular do
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teste permite que a Glion escolha qual combinação de habilidades
linguísticas é adequada para os alunos, neste caso, usando apenas o
módulo de leitura e compreensão auditiva.

Flexibilidade e facilidade de uso
O Linguaskill não tem datas ou locais definidos. Por isso, a Glion pode
realizar e supervisionar o teste de maneira remota, quando quiser.
“Precisamos ser capazes de administrar os testes de inglês de forma
flexível e escolher a data e a hora dos testes. A fácil administração do
Linguaskill nos permite isso.”, explica Andrew. Isso pode ser feito online
de forma simples e rápida pelo portal de teste Cambridge English.
As informações dos candidatos podem ser enviadas em lotes, o que
economiza tempo na preparação da administração do teste.

Resultados rápidos e reconhecimento internacional
“Também gostamos de ter um teste externo com resultados imediatos,
pois são imparciais e não estão sujeitos a debate”, diz Andrew. O
Linguaskill fornece resultados precisos e alinhados ao CEFR em 48 horas,
com relatórios claros de grupos de candidatos. O relatório individual
mostra uma pontuação da Cambridge English Scale para cada habilidade
linguística, proporcionando uma compreensão mais detalhada do
desempenho. Isso ajuda a Glion a tomar decisões fundamentadas e
comparar o desempenho dos alunos.

Sobre o Glion Institute of Higher Education

Sobre o Linguaskill

O Glion está estabelecido de forma consolidada dentre
as melhores instituições de ensino especializadas em
hospitalidade e gestão de luxo do mundo. O Glion oferece
educação em negócios aplicada, combinando rigor
acadêmico, habilidades práticas e estágios profissionais tudo com foco no desenvolvimento de habilidades sociais
que são um pré-requisito na economia global. A instituição
tem relacionamentos de longa data com muitas marcas
líderes que operam nos setores de hospitalidade, luxo e
eventos internacionais.

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.
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Verificação dos níveis e medição do progresso

