


Speexx Coach Academy com auditoria ISO regular e controlo
de qualidade. 

Rede global com mais de 1.500 formadores nativos certificados 
em aprendizagem combinada. 

Equipa de formação sénior com sede em Munique, Xangai e Miami.

Suportado por 260 formadores principais globais.

Speexx Coach Management Team disponível 24/7 para ajudar
os formadores com quaisquer dúvidas ou questões que possam 
surgir relacionadas com as suas tarefas de coaching.

Padrões Globais de Formação
Rede de formação Speexx com mais de 1.500 formadores experientes



Inicial Intermédio Avançado
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13 Idiomas de Interface
Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Português (Brasil), 
Tailandês, Russo, Japonês, Coreano, Holandês e Polaco.

Estrutura, Níveis e Idiomas
Os percursos de aprendizagem e os testes de idiomas Speexx
são baseados nos padrões QECR do Conselho Europeu

O principal objetivo do Quadro Europeu Comum de Referência para Aprendizagem e Ensino de Idiomas - QECR é medir as competências
de comunicação nos diferentes idiomas e fornecer um sistema de avaliação válido em todo o mundo. Os percursos de aprendizagem e o sistema 
de teste estão alinhados com o QECR - a escala de proficiência de idiomas mais reconhecida a nível global. O QECR serve de referência para 
Cambridge, BULATS, TOIEC, IELTS, entre outros instrumentos de aferição de competências linguísticas reconhecidos internacionalmente.



“Preciso de acompanhar as novas 
tendências e a terminologia
do meu setor de atividade.”

Uma Abordagem Estratégica
Um novo foco centrado na aprendizagem essencial, instrucional e de nível especializado. 

Tudo isto numa plataforma integrada.

Speexx Essentials: Avaliação de Necessidades e Formação para Todos. 
Analise as necessidades dos seus colaboradores primeiro e, em seguida, receba os melhores insights sobre macro e micro aprendizagem orientada 
por Inteligência Artificial (IA) para todas as suas equipas. 
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C1.2Aprendizagem baseada em Currículo Personalizado
Cursos de Macro Aprendizagem 
Estruturação de Competências 
Instrutor Pessoal

Aprendizagem Contínua 
Micro Aprendizagem e Suporte ao Desempenho

Expert Talks
Feedback Contínuo

Aprendizagem Espaçada

"Estou a trabalhar numa equipa 
internacional e preciso de melhorar 
meu inglês rapidamente.”


