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Interaktív nyelvtanulási környezet
A SANAKO interaktív nyelvoktató szoftvere
minden szinten élvezetessé és hatékonnyá teszi a
nyelvtanítást.
Forradalmian új szoftverünk dinamikus és könnyen
használható: nem kell speciális hardverre költeni,
és a rendszer rugalmas és skálázható, így egyaránt
megfelel a nagyobb és kisebb méretű oktatási
környezetek igényeinek. Telepítse a szoftvert a
szükséges számú PC-re, s máris készen áll a
kívánt nyelvoktatási környezet! A SANAKO Study
1200 egyszerűen telepíthető az intézményben
bárhol meglévő informatikai erőforrásokra, így
ideális iskolaszintű megoldást kínál a nyelvoktatás
számára.

A speciális oktatási és tanulási tevékenységek bevezetéséhez
igény szerint további szoftvermodulok telepíthetők. A

SANAKO Study 1200 olyan fejlett nyelvtanulási megoldás,

amely hallás utáni és intenzív beszédalapú tevékenységeket is

kínál. Az integrált digitális hangrögzítő segítségével a tanulók

a modellkövetési és olvasási gyakorlatok során felvehetik saját
hangjukat, ami elősegíti a helyes kiejtés fejlesztését. A Study
1200 szoftver kompatibilis a Microsoft®.NET platformmal

és támogatni fogja a jövőbeni Microsoft® Windows VistaTM
technológiát is.

ICT alapú oktatás elo

SANAKO STUDY 1200 NYELVTANULÁSI SZOFTVER
Modernizálja a hagyományos kedvenceket

A tanároknak nem kell megváltoztatniuk bevált oktatási
módszereiket ahhoz, hogy innovatívak és modernek legyenek.
A SANAKO Study nyelvoktató szoftver a modern módszerek
és erőforrások kihasználásával maximalizálja az új és a
hagyományos tanulási tevékenységek hatékonyságát.

Használja a legkorszerűbb technológiát

Mivel a szoftver a meglévő infokommunikációs befektetéseket
használja ki, az oktatók nyelvtanfolyamaikat az innovatív
tanulási tevékenységek kialakítása érdekében olyan
Microsoft® Office eszközök bevonásával korszerűsíthetik,
mint pl. a PowerPoint®. Emellett a SANAKO Study 1200
biztosította tartalomszerkesztő eszközzel a tanárok rugalmasan
alakíthatnak ki olyan új, izgalmas tananyagokat, amelyek
egyaránt kihasználják az írott szöveg, a kép, a hang és a videó
lehetőségeit.

Tegye hatékonyabbá a tanulást

Az oktatók olyan, a tanulók számára jól ismert eszközöket
használhatnak a kommunikációra, mint a szöveges
üzenetküldés vagy a csevegés; ez leköti a tanulók figyelmét
és hatékonyabbá teszi a tanulási folyamatot, mert több
lehetőséget teremt a célnyelven történő interakcióra. Az olyan
csoportmunka-eszközök, mint az interaktív tábla és a marker
biztosítják a tanulók aktív részvételét a tanulási folyamatban.

Tartsa kezében az osztályt

Az osztályban végbemenő újfajta tanulási és kommunikációs
folyamatok új módszereket kívánnak a tanulói tevékenység
irányításához. A SANAKO számítógépes nyelvoktató
megoldása egy sor tanterem-felügyeleti eszközzel biztosítja a
tanár középponti helyét a tanulási folyamatban. Ellenőrizheti
a webböngészést; nyomon követheti a tanulók képernyőjén a
feladatokat és tevékenységeket; a képernyők elsötétítésével
vagy a kurzorok és a billentyűzetek zárolásával a figyelmet
az adott feladatra irányíthatja; leállíthatja, kijelentkeztetheti
vagy újraindíthatja a tanulók számítógépeit. Ebben az
osztályteremben nem kérdés, hogy ki a főnök! Az osztályfájlok
segítségével a tanárok elmenthetik az ülésrendet, így a
következő óra késedelem nélkül kezdődhet.

Olyan szoftverrel tanítson, ami valóban használható

A felhasználóbarát, tevékenység-alapú felületek jóvoltából
a tanárok tökéletes magabiztossággal használhatják
oktatószoftverünket. Ez annyit jelent, hogy az épp nem használt
tevékenységek nem választhatók ki véletlenül, ami megzavarná
a tanárt és megtörné az óra lendületét. A szoftverünk nyújtotta
kényelmes oktatási és tanulási környezet semmiféle speciális
számítástechnikai szakértelmet nem igényel.

készítése és kezelése
Szabványos SANAKO Study 1200 szoftver

Központi tanulói panel

A SANAKO Study 1200 szoftver moduláris szerkezete

Integráció a meglévő számítástechnikai
erőforrásokkal

Intelligens tervezése révén a szoftver kompatibilis a legújabb,
széles körben használatos operációs rendszerekkel és a legtöbb
informatikai környezetben rendelkezésre álló, mindennapi
eszközökkel, mint pl. a Microsoft® Word. A maximális
teljesítmény biztosítása érdekében a felhasználók az internetről
letölthetik a frissítéseket.
Központi tanári panel

Rendelkezésre álló modulok és szolgáltatások

A SANAKO Study 1200 szoftver kiegészíthető olyan
bedolgozó modulokkal, amelyek új oktatási és tanulási
tevékenységeket vezetnek be. A szoftverhez emellett teljes körű
eladás utáni (after sales) támogatás is tartozik.

A SANAKO Study modulok

• SANAKO Study Blackboard Modul
• SANAKO Study Video Live Modul
• SANAKO Study Examination Modul
• SANAKO Study Content Authoring Modul
• SANAKO Study Admin Modul
• SANAKO Study Lite Recorder Modul
• SANAKO Study Poll Query Modul

A SANAKO szolgáltatások:

• SANAKO telepítési szolgáltatások
• SANAKO oktatási szolgáltatások
• SANAKO szoftverkarbantartás
• SANAKO távoli támogatási szolgáltatások
• SANAKO online képzési szolgáltatások

Kövesse nyomon a tanulók előrehaladását

A SANAKO Study 1200 számos módszert nyújt a tanárok
számára a tanulók teljesítményének értékelésére és haladásuk
nyomon követésére. A tanulók írásbeli, szöveghallgatáson
és hangfelvételen alapuló, valamint webes tevékenységekkel
ösztönözhetők, hogy hasznosítsák fejlődő szóbeli és írásbeli
nyelvi készségeiket. Ezek eredménye későbbik összehasonlítás
céljából elmenthető, így a haladást a tanár és a tanuló is
lemérheti.

Biztosítsa a lehető legjobb
tanulási eredményeket

A SANAKO Study 1200 hozzáférhetővé teszi a tanulók
számára a az egyéni vagy kiegészítő tanuláshoz szükséges
erőforrásokat. Ez az egyedülálló, igény szerinti tanulási
funkció további tanulási lehetőségeket teremt és megerősíti
az osztálytermi tevékenységet. A tanulók a kényelmes
„hanginzert” („voice insert”) eszközzel könnyen készíthetnek
azonnal felhasználható hangalapú gyakorlatokat, amelyekkel
finomítható a kiejtés, a hangsúlyozás és a hanghordozás.

SANAKO Study 1200

Kulcs az iskolaszintű oktatási megoldáshoz

A SANAKO Study oktatási megoldás-együttes megbízható,
felhasználóbarát és bővíthető alapot biztosít az informatikának,
a multimédiának, az internetnek és a különböző csoportmunka
eszközöknek a nyelv- és egyéb oktatásban történő
felhasználásához. Az egyszerű felületek és a tevékenységvezérelt funkciók jóvoltából valamennyi oktatási szoftverünket
minden tanár könnyen használhatja és minden szinten alkalmas
a tanulók oktatására. A Study szoftver oktatási megoldások
olyan bedolgozó modulokkal gazdagíthatók, amelyek fókuszált
tanulási vagy oktatási tevékenységeket vezetnek be.
E szoftvermegoldás-csoport minden tagja kompatibilis a
legújabb Microsoft® operációs rendszerekkel.

A SANAKO Oktatási megoldások

A Sanako oktatási termékcsalád a csúcstechnológiát a
kimagasló hangminőséggel ötvözi, hogy megfeleljen a
nyelvoktató szaklaboroktól a kereszttantervi szoftvereken,
virtuális és multimédiás tantermeken át a tanterem-felügyeleti
eszközökig a legkülönfélébb oktatási környezetekben felmerülő
tanári igényeknek. A SANAKO Study 1200 moduláris és
dinamikus nyelvoktatási szoftvermegoldás a tanári irányítású és
az önálló tanulás számára.
A SANAKO (korábban Tandberg Educational) egy
oktatástechnológiával foglalkozó vállalat, amely
nyelvoktatási megoldásokat, oktatásszervező és tanteremfelügyeleti szoftvereket, virtuális képzési és szakmai
fejlesztési megoldásokat fejleszt, illetve ügyfeleinek
különböző szolgáltatásokat nyújt. Az élőnyelvi nyelvtanulási
technológiában világelsők vagyunk.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az
Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
A Blackboard, a Bb logó, a Building Blocks, a Building Blocks logó, a Blackboard
Developers Network, és a Blackboard Learning System a Blackboard
Inc. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban
és/vagy más országokban. Felhasználásuk engedélyköteles.

Csúcstechnológia Finnországból
SANAKO Corporation
P.O. Box 41, FI-20741 Turku, Finland
Phone +358 2 2166 500 • Fax +358 2 2166 527
info@sanako.com, http://www.sanako.com
SANAKO Virtual Educational Community
http://members.sanako.com

1865917-8247

Fenntartjuk a jogot az itt leírt termékek módosítására.

A SANAKO-ról röviden

A jelenlegi megoldások már modern szoftverekből, vezeték
nélküli és mobil rendszerekből állnak, amelyek a tanulás
ösztönzése révén megsokszorozzák az eredményeket.
Értékesítőhálózatunk révén a világ minden részén elérhetőek
vagyunk – a Tandberg Educational Quality termékskálát
több mint 100 országban használják elégedett ügyfeleink.
Viszonteladói hálózatunk 70 országra terjed ki. A SANAKO
székhelye Finnországban van, de Kínában, Franciaországban,
az Egyesült Arab Emirátusokban, az Egyesült Királyságban
és az USA-ban is tart fenn irodát. A SANAKO megkapta a
Microsoft® Certified Partner minősítést és tagja a Blackboard
Building BlocksTM közösségnek.

