SANAKO Lab 100 funkciói

AZ ELÉRHETŐ ÁRÚ ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NYELVOKTATÁSI MEGOLDÁS
A SANAKO Lab 100 sokoldalú nyelvtanulási központ,
amely csak egyetlen számítógépet igényel – az

oktatóét. A tanulók hosszú élettartamú, alacsony

árú és egyszerűen kezelhető hangpanellel vannak

felszerelve, amelynek kiváló minőségű hangja ideális

a nyelvtanuláshoz. A diákok élvezni fogják a tanulást
ebben a modern környezetben, mivel a lehető

legjobb eszközökkel dolgozhatnak. Értékelni fogják a
kiemelkedő hangminőséget, amely elengedhetetlen a
hatékony, elmélyült tanuláshoz egy nyelvi laborban.
Az a tény pedig, hogy teljesen az adott feladatukra

összpontosíthatnak, garancia a jobb eredményekre.
A Lab 100 lehetőséget nyújt az oktatóknak arra,

hogy hibátlan megközelítéssel tartsanak korszerű és
érdekes órákat a nyelvi osztályteremben.

Egyszerűen használható nyelvi labor
A SANAKO Lab 100 felhasználóbarát, dinamikus
rendszer. Ez az innovatív nyelvi labor számos oktatási
üzemmódot biztosít, amelyek végigvezetik az oktatókat
és a tanulókat a leckéken. A Lab 100-at használó
oktatónak nem kell a miatt aggódnia, hogy valamit
elront, hiszen csak azok a kezelőszervek jelennek meg,
amelyek szükségesek a program adott szakaszában.
Minden oktató használhatja a rendszert, informatikai
képzettségétől függetlenül.
Tevékenységalapú megközelítés
A Lab 100 megoldás tevékenységalapú megközelítése
olyan gyakorlatokat tesz lehetővé, mint a páros
beszélgetés, a hallás utáni megértés és a válasz
hangrögzítéssel. Az oktatók egyszerűen kiválaszthatják
a következő tevékenységet, anélkül hogy bonyolult
műveleteket kellene végezniük a felhasználói
felületen. Ezzel időt takaríthatnak meg, és növelhetik a
hatékonyságot. Az oktató grafikus felhasználói felülete
lehetővé teszik a tanuló hangpaneljének teljes körű
vezérlését függetlenül a tevékenységtől, és több nyelven
is elérhető.
Minden tevékenységhez az adott feladatnak megfelelő
alapértelmezett beállítások társulnak, amelyek
módosíthatók is a hangrögzítés be- vagy kikapcsolásához
mind az oktatói, mind a tanulói hangsávban.

„A SANAKO Lab 100 a gyakorlatok széles körét kínálja,
egyéni, páros vagy csoportos tanuláshoz.”

Tanmenetek
Az oktatási tevékenységek Lab 100 tanmenetek
keretében folynak. Az oktatók a tanulókat különböző
tanmenetekbe oszthatják be eltérő készségszintjüknek
megfelelően, ezzel nyújtva jobb egyéni támogatást és
figyelmet. Az eredmény: mindenki számára hatékonyabb
tanulás a nyelvórán.
Digitális és analóg tartalomforrások
A Sanako Lab 100 tanmenetek során hangforrás
lehet bármely digitális hordozó, amelyhez az oktatók
a számítógépükön hozzáférnek, illetve bármilyen
megosztott hálózati erőforrás. Egy programforrás-illesztő
segítségével kiegészítő hangforrások csatlakoztathatók,
így MP3-, CD- vagy hang/videokazetta-lejátszó. Az
analóg hangforrások gyorsan és egyszerűen digitális
formátumúvá alakíthatók az órák alatt. Ha a digitalizálás
egyszer már megtörtént, az átalakított anyag néhány
egérkattintással ismét felhasználható.

„SANAKO Lab 100 felhasználói hangpanel”
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Válaszok tárolása
A tanulók teljesítménye nyomon követhető és értékelhető
az egyéni válaszok tárolásával. Ez kiváló lehetőséget
nyújt a tanulók nyelvtanulásban elért előrehaladásának
folyamatos értékelésére.
Regionális vizsga – AP® vizsga*
(az Egyesült Államokban)
A SANAKO Lab 100 lehetővé teszi, hogy az oktató
olyan állami és akkreditált vizsgákat folytasson le, mint
az AP® szóbeli vizsgák. A Lab 100-at többek között arra
tervezték, hogy tesztelje és összegyűjtse a tanulók AP®
válaszait, ezáltal hatékonyabban és professzionálisabban
vezethetők le a vizsgák. Az AP a College Entrance
Examination Board bejegyzett védjegye.

Fenntartjuk a jogot az itt leírt programok módosítására.

Teszt
A Lab 100 Teszt funkciójával az oktató könnyen adhat
további feleletválasztós és igaz/hamis kérdéseket a
tantervhez. A teszteredmények grafikus megjelenítése
valós időben történik, és az eredmény ki is nyomtatható
– teljes teszteredményt biztosítva az oktatónak, és
egyéni kimutatást a hallgatónak. Az oktató előzetesen
is létrehozhat teszteket, megtakarítva ezzel sok időt és
fáradságot.
Kérdés-felelet feladat
Az új tanterem-felügyeleti eszközökkel, amilyen az
automatikus kérdés-felelet gomb, az oktató egyszerűen
játszhat le hangfájlokat, és rögzíteti a tanulók ezekre
adott válaszait. A gomb egyszerű lenyomására a hangfájl
leáll, és elkezdődik a tanuló hangjának rögzítése. Ez
a funkció még jobban egyszerűsíti a szóbeli vizsgák
lefolytatását!

„Csúcstechnológia Finnországból”

Tanulók osztályzása
A SANAKO Lab 100 osztályozófunkciója segítségével az
oktató osztályzatokat adhat a diákoknak, és kiegészítő
megjegyzéseket fűzhet hozzájuk. Az osztályzatokat
jelentéskészítő nézetben lehet megtekinteni, ami
elmenthető és kinyomtatható a későbbi áttekintéshez.
Az osztályzási jelentésben a tanulók jelenlévőként vagy
hiányzóként vannak feltüntetve a vizsga időpontjában,
és rögzítve van a vizsgaeredményük. Az osztályzatok a
szóban forgó vizsgatípus szerint választhatók meg.
Egyéni tanulás
Az oktató megengedheti egyes tanulóknak, hogy
egyénileg, a saját tempójukban dolgozzanak digitális
SANAKO Lab 100 felhasználói hangpaneljeikkel.
Az oktató hangfájlokat vagy külső programforrásokat
jelölhet ki az egyéni tanuláshoz. A tanmenet végén a
tanulók felvételei összegyűjthetők és elmenthetők.
Az egyéni tanulás lehetősége segíti a diákokat abban,
hogy aktívabbak legyenek a tanulási folyamat során,
valamint a nagyobb függetlenség és elégedettség érzését
biztosítja számukra.
Könyvtári üzemmód
A SANAKO Lab 100 könyvtári üzemmódjában az oktató
választhat, hogy ugyanazt a fájlt küldi ki az összes
tanulónak, vagy mindegyiknek másik fájlt. Ha az összes
tanuló ugyanazt a fájl kapja meg, akkor is dolgozhatnak
önállóan a saját példányukon. Mivel a SANAKO
Lab 100 környezetben a tanulók önállóan dolgozhatnak,
javulhat a teljesítményük, mivel a saját haladásukra
összpontosíthatnak; a megoldás emellett tekintettel van a
különböző készségszintekre is. A tanulók motiváltabbak,
ha aktívak lehetnek a tanulási helyzetben, és az időt
hatékonyan használhatják ki a saját gyakorlásukhoz.
Hanglejátszás kívánság szerint
Az oktató válogatott hangfájlokat kínálhat a tanulóknak,
amelyeket saját tempójuk szerint játszhatnak le.
Az oktatói számítógépnek nem kell bekapcsolva lennie
és működnie ahhoz, hogy a tanulók hozzáférhessenek
a tananyaghoz, így az oktatónak sem kell jelen lennie,
amikor a tanulók ezt a lehetőséget használják. A diákok
saját tempójukban dolgozhatnak, és élvezhetik az egyéni
tanulás rugalmasságát és kényelmét.
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Vizsgák
A SANAKO Lab 100 által felkínált vizsgáztatási és
osztályzási lehetőségek csökkentik azt az időt, amelyet
az oktató hagyományosan ezekre a tevékenységekre
fordítana. A Lab 100 tehát lehetővé teszi, hogy az oktatók
gyorsabban és hatékonyabban dolgozzanak, miközben a
feladataik könnyebbé is válnak!

