SANAKO Lab 100

elérhető árú, nagy teljesítményű
nyelvi laboratórium

NYELVTANÍTÁS KORSZERŰEN
A vezető oktatási intézmények felismerik,
hogy az idegen nyelvek oktatása és

tanulása korunkban fontosabb, mint

eddig bármikor. Az oktatóknak azzal a

kihívással kell szembenézniük, hogyan

állíthatják össze oktatási programjukat
úgy, hogy az tükrözze az idegennyelvtanulásnak a diákjaik életében
betöltött fontos szerepét.

Interaktív nyelvtanulási környezet
A SANAKO Lab 100 egyedülálló, oktatóvezérelt
nyelvtanítási rendszer, amelynek segítségével új életre
kelthető a nyelvtanítás. A SANAKO Lab 100 olyan
eszközöket kínál, amelyek segítségével fenntartható a
diákok motivációja és érdeklődése, miközben elsajátítják
a személyes és szakmai fejlődésükhöz szükséges nyelvi
készségeket.
Az oktatók elkötelezettsége és a diákok
részvétele nem lankad
A hagyományos osztálytermi oktatás általában egyszerre
csak egy diák számára kínál interakciós lehetőséget az
oktatóval. Az osztály többi tagja feladat nélkül marad, és
gyakran nem vesz részt a tanulásban. A SANAKO Lab 100
olyan nyelvtanulási tevékenységeket és gyakorlatokat
kínál, amelyek biztosítják az összes diák aktív részvételét.
A diákok nyelvi készségeinek fejlesztése
A kivételes hangminőségű SANAKO Lab 100 lehetőséget
nyújt a diákoknak idegen nyelvi készségeik fejlesztésére,
beleértve az élő beszéd megértést is, olyan szórakoztató
és ösztönző környezetben, amely előmozdítja a nyelv

hatékony elsajátítását.
Sokoldalú képességek elérhető áron
Az egyszerűen használható digitális felvevőegységgel
és tanári számítógéppel felszerelt SANAKO Lab
100 elérhető áron kínál méretezhető és sokoldalú
megoldást. Ideális azoknak az iskoláknak, amelyek
olyan nyelvoktatási megoldást keresnek, amely többféle
analóg és digitális forrást használ a sokrétű tanulási
tevékenységek megvalósításához.
Egyszerű és hatékony
A SANAKO Lab 100 digitális nyelvoktatási megoldás csak
egyetlen oktatói számítógépet igényel. A Lab 100 egy, az
egész osztály számára alkalmas médiatároló egységet is
magában foglal. A diákok egyszerűen kezelhető digitális
felvevőegységet kapnak, amellyel számos ösztönző
tanulási tevékenységben vehetnek részt, akár egyedül,
akár csoportosan vagy párokban. A tanár egyszerűen
dolgozhatja ki a leckéket az előre meghatározott
tevékenységek segítségével, amilyen például a
telefonbeszélgetés vagy a hallás utáni megértés.

SANAKO Lab 100 – praktikus eszközök a nyelvi
készségek fejlesztéséhez
• Hiteles nyelvi példák mutathatók be a diákoknak 		
különböző hangforrásokból
• Egyénileg, csoportokban vagy párokban is lehet a 		
diákokat irányítani és a haladásukat nyomon követni
• Ösztönző programokkal lehet bátorítani a diákok 		
beiratkozását a nyelvtanfolyamokra
• Segíthetők a diákok abban, hogy a megértésre és a 		
folyékony beszédre összpontosítsanak
• A leckék tartalma digitális és internetes forrásokból 		
gazdagítható

SANAKO Lab 100 – az elérhető ár nagy
teljesítménnyel párosul
• Egyszerű, kompakt és robusztus – minimális 			
karbantartás mellett
• Kis alapterületen is elhelyezhető, nem igényel 			
különleges bútorzatot, tanulói számítógépeket vagy a 		
célra berendezett osztálytermet
• A teljes számítógépes laboratórium gazdaságos 		
alternatívája
• Tetszőlegesen méretezhető akár 60 tanulóig
• Az analóg anyagot automatikusan átalakítja digitális 		
formátumúra
• Elősegíti a tanulók vizsgáztatását – AP® vizsga* (az 		
Egyesült Államokban), osztályzás, tesztek, válaszok 		
tárolása

Különleges alkalmazások
A Sanako ismét bővítette a Lab 100 alkalmazási
lehetőségeit a gördülő SANAKO Lab 100 kocsi
bevezetésével. A gördülő megoldással az oktatók
könnyedén alakíthatnak át tetszőleges helyiségeket
teljesen felszerelt, mobil nyelvi laborrá. Öt perc alatt
létrehozható a nyelvi labor.
Bárhol, bármikor!
A szinkrontolmács-képzési rendszert (Simultaneous
Interpretation Training System, STS) külön a hivatásos
tolmácsok magas követelményeket támasztó
képzéséhez fejlesztettük ki. Az oktatók a tanulók
fordításait digitálisan rögzítve kapják meg. A sok időt
felemésztő felvételek meghallgatása segíti az oktatókat
és a tanulókat abban, hogy felismerjék és kijavítsák a
tolmácsolási technikájukban mutatkozó hiányosságokat,
és hatékonyabban fejleszthessék a készségeiket. Az
összegyűjtött felvételeknek nagy jelentőségük van a
fordítás-tolmácsolás kutatásának kapcsolódó területén.
„Az AP a College Entrance Examination Board bejegyzett védjegye”

„A diákok nagyon lelkesednek ezért a technológiáért.
Élvezik, hogy beszélhetnek egymással, felvehetik a
beszélgetéseiket, és részt vehetnek a labor által kínált egyéb
tevékenységekben.”
Kevin Ryalls, oktatási vezető, Modern nyelvek tanszék,
Gracemount High School, Skócia, Egyesült Királyság
„Ez a laboratórium olyan sokat nyújt! Hihetetlenül
fontos eszköz a kiejtés javításához, hogy a tanulók újra
meghallgathatják egyéni teljesítményüket. A megértési
képességük ugrásszerűen javult.”
Globális nyelvoktatói munkaközösség, Robbinsdale Cooper
High School, Minneapolis, Minnesota, USA

A SANAKO-ról röviden
A SANAKO Corporation egy új egyesített márka, amely
a nyelvoktatási technológia fejlesztésében a Tandberg
Educational, Auditek, Teleste Educational és Divace nevek
alatt szerzett 40 éves tapasztalatot képviseli. Világelsők
vagyunk a nagy teljesítményű nyelvi laborok technológiája
terén. Több mint 16 ezer intézmény az ügyfelünk száznál
is több országban. Minőségi nyelvoktató megoldásaink
technológiai újdonságaikról, rugalmasságukról és
méretezhetőségükről ismertek. Vállalati megoldásaink
azokra a modern igényekre felelnek, amelyek a hivatásbeli
fejlődésre és a személyes kapcsolatra megfelelő,
költséghatékony és eredményorientált választ várnak.

„Csúcstechnológia Finnországból”

1864015-8247

Fenntartjuk a jogot az itt leírt programok módosítására.

A SANAKO oktatási megoldások
A Sanako oktatási termékcsalád a technológia legjavát
ötvözi a kimagasló hangminőséggel, hogy megfeleljen a
legkülönfélébb oktatási környezetekben felmerülő tanári
igényeknek – a nyelvoktató szaklaboroktól az oktatási
szoftvereken, virtuális és multimédiás tantermeken át a
tanterem-felügyeleti eszközökig.
A SANAKO Lab 100 elérhető árú, méretezhető és nagy
teljesítményű oktatási megoldás, a SANAKO oktatási
termékcsoport lényegi eleme.

