
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počítačem podpořená výuka 
cizího jazyka (computer 
assisted language learning) 
je metoda, která výrazně 
individualizuje práci 
každého studenta, umožňuje 
rychlou kolaboraci ve 
skupinách a efektivní využití 
digitálních učebních 
materiálů. Jazyková 
laboratoř Study 700 je 
nástroj, který pomůže Vašim 
studentům strávit více času 
s cílovým jazykem. 

Jazyková laboratoř 
Sanako Study 700 
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Sanako Study 700 je  software instalovaný do 
Vaší počítačové učebny, který se skládá z 
učitelského modulu a jemu podřízených 
žákovských modulů (instalovaných na 
žákovských PC). Systém doplňuje rubustní 
headset (sluchátka s mikrofonem), který zajistí 
aktivní práci s audio materiálem a vzájemnou 
komunikaci mezi žáky a učitelem. 

MODERNÍ PODPORA CÍLOVÉHO JAZYKA 

Study 700 je kreativní nástroj, pomocí kterého učitel 
modeluje hodinu dle svých představ. Pošlete jakýkoli 
digitální materiál (pracovní list, obrázek, píseň, 
rozhovor) svým studentům a nechte je na něm 
pracovat. Iniciujte skupinovou diskusi či zahrňte 
populární chat do portfolia svých netradičních 
výukových metod. Využijte videa a další výukový obsah 
dostupný na internetu k tomu, aby Vaše hodiny byly 
více autentické a živé. 

INDIVIDUALIZACE A MOTIVACE 

Jazyková laboratoř poskytuje studentům možnost 
individuálního tempa práce s audio materiálem při 
trénování poslechu. Věnujte čas zlepšení porozumění. 
Dejte každému možnost nahrát vlastní hlas. Motivace 
je jeden z nejdůležitějších motorů ve výuce cizího 
jazyka. Student, který dostává přiměřené výzvy a je 
schopen je naplnit, je spokojený a motivovaný k další 
práci. 

LABORATOŘ POD KONTROLOU 

Jazyková laboratoř Study 700 zahrnuje celou řadu 
prvků, která zajistí absolutní kontrolu Vaší učebny a 
jejich uživatelů. Z učitelského modulu můžete zapnout 
a vypnout klávesnici, myš, obrazovku, program nebo 
internet celé skupiny nebo jen některých jejich členů. 
Můžete studenty monitorovat, pomáhat jim na dálku 
nebo všechny naráz upoutat a instruovat sdílením Vaší 
učitelské obrazovky.  

CO POTŘEBUJETE 

Počítač s OS Windows 7, 8 nebo 10, sluchátka 
s mikrofonem. 

PRODEJNÍ CENA 

Sanako Study 700 4 600 Kč / počítač 
Sanako sluchátka 2 480 Kč / ks 
 Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH. 

Nabídku řešení pro Vaši učebnu Vám rádi zpracujeme.
  

PŘÍNOSY LABORATOŘE STUDY 700 

ü Individualizace poslechů a mluvních cvičení 
respektuje jazykovou úroveň každého 
studenta. 
 

ü Možnost nahrát a slyšet vlastní hlas 
napomáhá k rozvoji mluvení. 
 

ü Jednoduchá distribuce a odevzdávání 
digitálních materiálů pomáhá učiteli 
k sestavení atraktivní hodiny. 
 

ü Rychlé dělení studentů do skupin umožňuje 
pestrou, diferenciovanou či kooperativní 
výuku. 
 

ü Kontrola všech studentských stanic 
nadřazeným modulem zajišťuje práci na 
zadané téma a nekompromisní řád 
v laboratoři. 
 

ü Výrazná participace studenta při práci 
v jazykové laboratoři zvyšuje motivaci a dělá 
výuku více efektivní. 

Sanako Study 700 

 

Příklad učitelkého a studentského rozhraní 

NEJEN PRO JAZYKY 

Řízení PC učebny pomocí Study 700 je přidaná 
hodnota, kterou ocení i učitelé nejazykových předmětů. 
Přístup studentů ke zdrojům informací pomocí 
technologií už nemusí být noční můra. Odehrává se 
v bezpečném prostředí, které jste si sami v daný 
moment pro cílenou aktivitu nadefinovali. 

Vítejte v The LanguagePoint, komunitě 
učitelů podporované společností SANAKO.  
 

www.thelanguagepoint.com 


