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O firmě Sanako Corporation
Dříve známá jako Tandberg Educational, Sanako
je firmou, která je globálním lídrem na poli vývoje
softwaru a jazykových laboratoří, které usnadňují
výuku jazyků ve školách. Už přes více než 50
let úzce spolupracujeme s našimi zákazníky
na hlavním cíli: umožnit získat lepší jazykové
dovednosti v oblasti porozumění, mluvení a
komunikačních dovedností žákům učícím se
jazyky. Spokojení zákazníci z více než 100 zemí
a více než 30 000 míst, kde jsou naše laboratoře
nainstalovány, jsou důkazem naší oddanosti
a poskytování skutečně hodnotných produktů.
Sanako je certifikovaným partnerem Microsoft,
členem WorldDidac Quality Charter a členem sítě
International Society for Technology in Education
(ISTE).
Sanako Corporation je globální organizace
zaměstnávající profesionály ze čtyř světadílů.
Ústředí firmy Sanako se nachází ve Finsku.
Naše síť více než 200 partnerů po celém světě
zajišťuje, že jsme vždy svým zákazníkům na
blízku.

Sanako Corporation
Headquarters
Ratapihankatu 53C
FI-20100 Turku
Finland
info@sanako.com
www.sanako.com
www.thelanguagepoint.com

Study 1200
ZMĚŇTE JAKOUKOLI TŘÍDU
NEBO SKUPINU POČÍTAČŮ
NA PLNĚ FUNKČNÍ
JAZYKOVOU LABORATOŘ
SANAKO SOFTWAROVÁ JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Se Sanako Study 1200 už nenarazíte na problém velikosti
třídy, omezeného času nebo rozptylování. Podobně snadno
jako byste učili jednoho studenta, můžete umožnit celé
třídě účastnit se smysluplných aktivit, a to při plném využití
vymezeného času a zachování kontroly nad činností studentů.
S nástrojem Study 1200 jsou vám k dispozici nejčastější
učební aktivity, a to doslova na několik málo kliknutí myši.
Předvolené pracovní plány vám umožní pracovat na
rozmanitých a efektivních lekcích kombinujících mluvení,
poslech a psaný text.

Uživatelské rozhraní učitele

Uživatelské rozhraní studenta

VYVÍJEJTE SNADNO LEKCE ZA POMOCI
PŘEDDEFINOVANÝCH AKTIVIT
ROZMANITÉ A FLEXIBILNÍ JAZYKOVÉ LABORATOŘE
S pokročilým dynamickým uživatelským licenčním systémem se může jakýkoli počítač stát
učitelskou či žákovskou stanicí, a tak vytvořit prostředí pro simultánní výuku.



 Aktivita telefonování
Možnost monitorovat a nahrávat postup studentů  Aktivita video párování



Nástroje kontroly používání webu a PC



Zkouškový mód



Učitelem kontrolované seznamy souborů



Systém skupin pro snazší odlišování



Nástroje komunikace mezi žáky a učitelem



Interaktivní tabule a psaní na ni



Nástroje pro tvorbu cvičení



Možnost zapojení více učitelů

Párování, hraní rolí a diskuzní aktivity

 Testovací nástroj využívající výběr z možností
 Aktivita posílání mikrofonu

Pro nejlepší audiokvalitu
použijte headset Sanako
SLH-07

 Aktivita procvičování čtení
 Aktivita procvičování výslovnosti
 Aktivita tvorby titulků a doplňování do textů
 Autentická technologie převádějící text na mluvené slovo
 Automatické vkládání vlastní zvukové stopy
 Nástroje pro ústní zkoušení
 Nástroje pro domácí úkoly
A mnoho dalších vzrušujících aktivit.

“Shledali jsme Sanako Study 1200
jako nástroj schopný u našich studentů
zásadně akcelerovat dovednosti hovořit a
poslouchat, a umožňovat jim vyvíjet se
v těchto dovednostech mnohem pestřeji a
samostatněji než doposud.”
Rachel Hawkes, zástupkyně ředitele, Comberton
Village College, Velká Británie

Obsah a moduly
PŘÍDAVNÉ MODULY PRO SANAKO STUDY
ZKOUŠKOVÝ MODUL
Se zkouškovým modulem
mohou učitelé snadno
vytvářet množství testů pro
své studenty. Audio, video,
obrázky a text mohou
být použity k vytvoření
zajímavých otázek včetně
možnosti samostatně si
definovat hodnotící škálu.

MODUL PROCVIČOVÁNÍ
VÝSLOVNOSTI

NÁSTROJE
ADMINISTRÁTORA

ŽIVÉ VIDEO

Učitelé mohou převést
jakýkoli text do cvičení
výslovnosti, které může být
pro studenty přímo spuštěno
v nově otevřeném okně
Pronounce.

Umožňuje uživatelům vzdáleně
monitorovat a kontrolovat
aktivitu na studentských
zařízeních. Nejlépe slouží
pro prováděných vzdálených
aktualizací a údržby počítačů IT
správcem školy.

Umožňuje vysílat video
z řady analogových
zdrojů digitálně přímo
studentům.

DIGITALIZOVANÝ OBSAH PRO VAŠE
JAZYKOVÉ LABORATOŘE SANAKO
OBSAH SANAKO
Sanako vyvinulo sadu nástrojů umožňující rychlou a snadnou tvorbu digitálního
obsahu pro výuku jazyků. Naše nástroje konvertují obvyklé výukové zdroje
na interaktivní obsah. Zdrojovým materiálem může být prakticky cokoli – i
tištěné knihy. Finální produkt je plně interaktivní verzí obsahu, který byl předtím
statický.
MLUVENÍ JAKO DOMÁCÍ ÚKOL
Je možné využít téměř jakékoli typu cvičení včetně mluvení. Studenti tak
mohou například formou domácího úkolu zpracovat i ústní prezentaci nebo
poslechová cvičení určená k vlastnímu nahrávání. Všechny typy otázek, u
nichž jsou zadány správné odpovědi, jsou automaticky zkontrolovány a
oznámkovány, což pro učitele představuje velkou časovou úsporu.
I otevřená cvičení bez jasně dané správné odpovědi, jako jsou ústní
prezentace nebo eseje, mohou učitelé zkontrolovat mnohem snáze, než tomu
bývalo dříve.
SANAKO EVERYDAY ENGLISH

Integrované multimediální prvky podporují
všechny čtyři klíčové schopnosti:
• Čtení		
• Psaní		

Sanako Everyday English je série lekcí v
angličtině na témata z každodenního života.
Skutečná témata v lekcích Everyday English
pomáhají uživatelům zvyšovat své jazykové
schopnosti prostřednictvím diskuze témat, která
ze svého každodenního života skutečně znají.
Celkově nástroj obsahuje 50 lekcí, z nichž každá pokrývá jiné téma. Každá
lekce obsahuje audionahrávku a textový obsah vztahující se ke svému
tématu. Každá lekce má dvě části, obě obsahující množství rozličných cvičení
umožňujících procvičovat všechny čtyři klíčové schopnosti: čtení, psaní,
mluvení a poslech.

Sanako Everyday English

ENGLISH FOR LIFE SERIES OD OXFORD UNIVERSITY PRESS

Celkový kurz angličtiny pokrývající všechny čtyři klíčové schopnosti,
digitalizovaný a připravený pro použití se Sanako Study.
Jednoduše použitelný kurz pro dospělé, kteří se buď chtějí naučit
anglicky za specifickým účelem – například pro potřeby cestování
– nebo jednoduše preferují přímý a jednoduchý přístup k učení. V
řešení lze nalézt materiály pro čtyři odlišné úrovně:
• začátečník
• základní úroveň
• středně pokročilý
• pokročilý

• Poslech
• Mluvení

Study 700
SOFTWAROVÉ ŘEŠENÍ PRO TŘÍDU
S NÍŽŠÍM DŮRAZEM NA JAZYKY. SLOUŽÍ
PRÁVĚ TAK DOBŘE PRO MODERNÍ
VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ JAKO PRO
KOMBINOVANOU VÝUKU VÍCE PŘEDMĚTŮ.
SANAKO STUDY 700 SOFTWAROVÁ JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Nástroj Study 700 obsahuje všechny základní funkce jazykové laboratoře.
Ty obsahují nejpopulárnější řešení jako monitoring práce studenta a
komunikaci přes intercom, párovou spolupráci, ovládání obrazovky,
kontrolování aktivit na internetu, multiple choice testy, živou zpětnou
vazbu, vkládání hlasové odpovědi, učitelem kontrolované playlisty úloh a
mnoho dalšího.
UŽIVATELSKY UPRAVENÁ JAZYKOVÁ LABORATOŘ
Uživatel se může jednoduše rozhodnout, která z pokročilejších řešení si bude
přát ke svému základnímu řešení doinstalovat. Do Study 700 lze bezproblémově
přidat jakékoli cvičení od testování slovní zásoby po posílání mikrofonu dle
potřeb každého konkrétního učitele.
.
Tento intuitivní balíček služeb je dodáván se zkouškovým módem, možností
vkládání hlasu do mezer v nahrávce, ústním zkoušením, monitoringem a
intercomem. Individuální učení a hodnocení je umožněno za pomoci aktivit
vzdáleného učení. Obsahuje i řadu dalších funkcí.

Pro nejlepší audiokvalitu
používejte headset Sanako
SLH-07



Párování a hraní rolí



Možnost monitorovat a nahrávat postup studentů



Možnost zapojení více učitelů



Systém skupin pro snazší odlišování



Kontrola studentských playlistů vzdáleným učitelem



Více skupin pro účely testování

 Automatické vkládání hlasu při tvorbě testů
 Nástroje kontroly používání webu a PC
 Nástroje pro ústní zkoušení
 Nástroje pro domácí úkoly
 Testování pomocí multiple choice testů
 Skupinové diskuze
 Zkouškový mód
A mnoho dalších vzrušujících aktivit.

Hledáte řešení pro počítače Mac?
Kontaktujte svého lokálního prodejce
Sanako a informujte se o Kallylang –
digitální jazykové laboratoři pro Mac.
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Lab 100
PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ
PEVNÉ INSTALACE
JAZYKOVÉ LABORATOŘE

PRAKTICKÉ NÁSTROJE PRO ROZVÍJENÍ SVÝCH
JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ

Uživatelské rozhraní učitele

Sanako Lab 100 je digitální jazyková laboratoř, kterou můžete
upevňovánit ke zdi, k lavici nebo může fungovat mobilně. Je
ideálním nástrojem pro ty, kdo chtějí skutečně intenzivně
procvičovat jazyky mluvením a poslechem. Některé z jejích
pokročilejších funkcí dávají dohromady efektivní systém pro
všechno učení založené na poslechu a mluvení.
UKLÁDEJTE LEKCE VE FORMĚ PODCASTŮ
UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ V KOMBINACI S VYSOKÝM VÝKONEM
Lab100* je unikátní ve své kombinaci všech vlastností tradiční laboratoře založené na klasických
audiokazetách, ovšem v digitálním hávu. Skutečnost, že se jedná o digitální systém, představuje
výhodu nízkých nákladů na údržbu, kdy je zapotřebí pouze jeden učitelský počítač, zatímco
studenti používají své uživatelské audiostanice.












Porozumění poslechu
Čtenářská praxe
Konverzace po telefonu
Náhodné párování
Nástroj pro hodnocení studentů
Skupinová diskuze, monitoring a intercom
Podcast na jeden klik
Simultánní i postupné překládání
Digitální nahrávání studentských odpovědí (připraveno ke zkoušení)
Testovací nástroje multiple choice a kvízu
Nástroj Audio na vyžádání a knihovna, přístup k datům ze sítě, z CD atd.

Uživatelská audiostanice studenta

Pro nejlepší audiokvalitu
používejte headset Sanako
SLH-07

*řešení je rovněž dostupné v základní jednoduché verzi Lab 90
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“Tato jazyková laboratoř nám
může mnoho nabídnout! Studenti
si mohou přehrávat výsledky své
individuální práce, což jim nesmírně
pomáhá při zlepšování své
výslovnosti. A jejich porozumění
poslechu se rovněž dramaticky
zlepšilo! ”
Učitelé z programu Global Language
Teaching, Robbinsdale Cooper High
School, Minneapolis, Minnesota, USA

Pronounce Live
SKUTEČNÉ ONLINE ŘEŠENÍ PRO
PROCVIČOVÁNÍ VÝSLOVNOSTI,
KTERÉ NEVYŽADUJE INSTALACI
A STAHOVÁNÍ ŽÁDNÝCH
SOUBORŮ.

Sanako Pronounce Live je webová aplikace pro
procvičování výslovnosti. Můžete poslouchat
nejrůznější texty a slova v podání autentických
modelů akcentů a jazyků, nahrávat svou vlastní
interpretaci textu pro možnost srovnání, a získávat
okamžitou zpětnou vazbu.

Uživatelské rozhraní Pronounce Live

VŽDY DOSTUPNÉ
Sanako Pronounce Live je vždy dostupné online, a to odkudkoli,
kde se můžete ocitnout.
POUŽIJTE VŠE, CO MÁTE K DISPOZICI

1.
2.
3.
4.

Poslechněte si modelovou výslovnost
Nahrajte váš vlastní hlas
Získejte okamžitou zpětnou vazbu
(prázdné)

Ať už jde o každodenně používané výrazy nebo
specializovanou terminologii, můžete jakýkoli text, na který
narazíte, přeměnit ve cvičení výslovnosti.
UČIŇTE SVOU VÝUKU ZÁBAVNOU
Automatické skórování pomáhá studentům
zvyšovat jejich dovednosti a přináší více zábavy
a vzrušení do aktivit, které byly dříve jen nudnou
a opakovanou činností.
UČTE SE PRO ŽIVOT
Procvičování s modely rodilých mluvčích umožní studentům
přípravu na skutečné použití slovní zásoby ve skutečném
životě.

Pronounce Live funguje v prohlížeči Google Chrome.

„Vyzkoušel jsem Sanako Pronounce Live
s jedenácti žáky a zaznamenal jsem u nich
i ve velmi krátkém čase veliký pokrok.“
Peter Ansell, učitel na MLF, Stonyhurst College,
Clitheroe, Velká Británie

Pronounce
INOVATIVNÍ SOFTWARE
K VYLEPŠENÍ VÝSLOVNOSTI
A MLUVENÉHO SLOVA
V CIZÍM JAZYCE

POUŽIJTE JAKÝKOLI TEXT
Sanako Pronounce přináší nové a vzrušující
způsoby, jimiž lze procvičovat výslovnost. Učitelé
mohou využít přednastavených frází nebo vytvořit
svá vlastní cvičení ze svých textů, díky čemuž
mohou studenti výrazně zlepšit svou výslovnost.

Uživatelské rozhraní Pronounce

PŘEVEĎTE TEXT DO MLUVENÉHO SLOVA
POSLOUCHEJTE, PROCVIČUJTE, UČTE SE
Nabízené řešení je rychlé, jednoduše použitelné a efektivní! Poslechněte si
frázi a nahrajte sami sebe, kterak frázi opakujete. Porovnejte s modelovým
příkladem. Když jste se svým výkonem spokojeni, můžete se jednoduše
posunout k další frázi. Díky nejnovější a kvalitní „Text-to-Speech“ technologii
nemusí učitel sám nahrávat modelové příklady – jednoduše napíše nebo
odkudkoli zkopíruje text, který se stane předlohou pro mluvené slovo. Můžete
například zkopírovat text z webové stránky nebo existujícího textového
dokumentu a software automaticky vytvoří audiostopu.
Sanako nabízí prémiové modely
k následujícím jazykům:

Nástroj Pronounce používá nástroje rozpoznávání řeči od firmy
Microsoft, který je momentálně dostupný pro následující jazyky:

 Angličtina (Velká Británie)
 Angličtina (USA)
 Angličtina (Austrálie)
 Angličtina (Indie)
Španělština (Kastilská)
Španělština (Jižní Amerika)
Švédština
 Francouzština
 Francouzština (Kanada)
 Němčina
 Italština
 Portugalština (Brazílie)
 Ruština

 Angličtina (Velká Británie)
 Angličtina (USA)
 Španělština
 Francouzština
 Němčina
 Japonština
 Čínština (kontinentální)
 Čínština (Taiwan)

*Pronounce je dostupné ve dvou verzích – Pronounce a Pronounce s editorem.
Pronounce s editorem nabízí (kromě nástroje převodu textu na mluvené slovo a
základní vlastnosti nahrávání) rovněž nástroj pro tvorbu cvičení, umožňující učitelům
vytvořit na základě jakéhokoli materiálu cvičení sloužící k poslechu a opakování.

Chcete vidět Sanako Pronounce v akci?
Oskenujte kód
nebo jděte na:
www.sanako.com/products/pronounce/

Pro nejlepší zvukovou kvalitu
použijte headset Sanako
SLH-07

Anywhere
SPRAVUJTE, POSÍLEJTE
A REALIZUJTE AKTIVITY VE
VÝUCE JAZYKŮ SKUTEČNĚ
KDEKOLI
Výuka jazyků je nyní možná kdykoli
a kdekoli: Učitel může poslat studentům
soubory, s nimiž mohou pracovat na
množství platform – na tabletech,
počítačích s Windows, Chromeboocích a
dalších. Studenti se mohou připojit ke třídě
a pracovat na materiálech, ať už se sami
nacházejí kdekoli. Dokončené studentské
práce jsou automaticky uloženy na serveru
Sanako Anywhere. Učitel může následně
revidovat a komentovat dokončenou
studentskou práci.






Sdílejte lekce snadno:

Vše získáte při přihlášení:

 Během výuky, doma nebo na cestách
 Potřebujete pouze jednoduchý kód
 Dokončená cvičení se automaticky ukládají na
serveru






Sanako Web Recorder



Žádné náklady na údržbu
Žádné skryté poplatky
Jednoduché nastavení
Okamžitě připraveno k použití

Sanako pro tablety Android a iPad

Webová aplikace pro studenty a učitele používající
Chromebook, PC, Linux nebo Mac. Vyžaduje nejnovější
verzi prohlížeče Google Chrome.

Aplikace pro studenty a učitele používající tablety iPad
nebo s operačním systémem Android.

Oskenujte kód nebo
jděte na:
recorder.sanako.com

Oskenujte kód nebo
jděte na:
http://goo.gl/N5NicC

Oskenujte kód nebo
jděte na:
http://goo.gl/qfb6Va

Sanako Web Recorder a Sanako Solo pro Android a iPad jsou aplikace volně ke stažení zdarma, fungující na principu předplaceného
uživatelského účtu. Řešení nabízí funkce k vyzkoušení a seznámení. Pro nahrávání lekcí, vkládání obsahu ze strany studentů a komentáře učitelů je
nutné se přihlásit.

Sign Lab
UNIKÁTNÍ SOFTWAROVÉ
ŘEŠENÍ VYTVOŘENÉ TAK,
ABY POMÁHALO UČITELŮM
I STUDENTŮM PŘI VÝUCE
ZNAKOVÉHO JAZYKA
KOMBINACE ŘADY NÁSTROJŮ

Uživatelské rozhraní Sign Lab

Sanako Sign Lab je jednoduchý nástroj, umožňující
simultánní přehrávání zdrojového videa se současným
nahráváním znakování či mluveného slova bez nutnosti
dodatečného softwaru.
UKLÁDEJTE SVOU PRÁCI A SDÍLEJTE JI S
OSTATNÍMI
Za pomoci nahrávání obrazu do obrazu můžete

NAHRÁVÁNÍ OBRAZU DO OBRAZU

spojit zdrojové video a audio s vaším vlastním
nahráváním

Rovněž je možné propojit zdrojové video a audio s vaší vlastní
nahranou audiovizuální stopou za pomoci nahrávání obrazu do
obrazu. To velmi usnadňuje vyhodnocování i autonomní zpětnou
vazbu bez nutnosti dodatečné synchronizace oddělených souborů.
SNADNÉ SEBEHODNOCENÍ
Sanako Sign Lab přehrává nejobvyklejší audio- a video- datové
formáty. Kromě toho umožňuje otevřít současně dva soubory a
přehrávat je simultánně. Přehrávání dvou souborů může být snadno
synchronizováno. Tímto způsobem můžete například v reálném čase
porovnat dvě videa mezi sebou pro účely sebehodnocení.








Snadno srovnávejte a kombinujte videa
Současně nahrávejte vaše znakovací video spolu se zdrojovým videem
Procvičujte překládání ze znakového jazyka
Nahrávejte obraz do obrazu
Můžete také vysílat video ze své webové kamery všem právě připojeným k lokální síti
Možnost využít mimo třídu pro účely samostudia

MOŽNOST VYZKOUŠET ZDARMA
Kontaktujte svou lokální kancelář Sanako nebo
lokálního prodejce pro sedmidenní plně funkční
zkušební verzi

WWW.SANAKO.COM/RESELLERS/

Otevřete a přehrávejte dva soubory současně

Headsets
SLH-07 JE ROBUSTNÍ A
PROFESIONÁLNÍ HEADSET,
SPECIFICKY VYTVOŘENÝ TAK, ABY
NABÍDL NEJČISTŠÍ ZVUKOVOU
KVALITU PŘI POSLOUCHÁNÍ AUDIO
NAHRÁVEK
Mikrofon, který je součástí headsetu, nabízí nejlepší kvalitu nahrávání pro co
nejlépe srozumitelné hlasové nahrávky. Je vhodný pro množství pracovních
prostředí, včetně studia jazyků, vysílání a řadu aktivit zahrnujících editaci
audio a video stop.
ROBUSTNÍ KONSTRUKCE
Sluchátka jsou vytvořena s vědomím nároků souvisejících s každodenním
používáním zařízení ve školním prostředí. Vysoká kvalita audio výstupu i
nahrávání přes mikrofon dělá z SLH-07 ideální nástroj pro zkoušení a výuku
jazyků.
Dostupné s různými koncovkami včetně USB, RJ11, 3,5 mm a 3,5 mm TRRS.

TRRS kabel je vhodný pro
spojení s tablety, přenosnými
zařízeními a notebooky se
spojenou zástrčkou pro mikrofon
a sluchátka

Náhradní díly jsou snadno dostupné, což umožňuje celému headsetu fungovat
po dobu mnoha let pouze s minimální údržbou, která je v možnostech
každého školního správce zařízení.

KDYŽ VÁM ZÁLEŽÍ NA KVALITĚ POSLECHU
I NAHRÁVÁNÍ, ZVOLTE SANAKO HEADSET







Nejlepší možná kvalita pro přehrávání audia
Robustní a odolné v jakémkoli prostředí
Garantovaný komfort – snadno vyměnitelné náušníky a nastavitelná měkčená čelenka
Precizní kondenzátorový mikrofon
Plně nastavitelné parametry mikrofonu pro skvělou reprodukci řeči
Doplněno vyměnitelným kabelem pro jednoduché ukládání a opravu

USB

2x3.5 mm jack
pro propojení
s PC

RJ11

Kontaktujte lokální kancelář Sanako nebo vašeho místního prodejce,
a zjistěte více o našich speciálních nabídkách!
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Řekli o našich produktech
"Žádné jiné digitální prostředí nenabízí studentům
okamžité studijní přiležitosti jazykové laboratoře, ani
příležitost podstupovat současně jako formativní, tak
sumativní testování. Díky interaktivní povaze jazykové
laboratoře a možnosti poskytovat zpětnou vazbu
v reálném čase stojí toto řešení nad všemi ostatními
digitálními řešeními facilitujícími učební procesy."
- Terry Caccavale, K-12 specialista pro výuku cizích
jazyků, Holliston, MA Public Schools

"Studenti považují jazykové laboratoře Sanako za
pohodlný, stimulující a efektivní nástroj pro dosahování
profesionální úrovně komunikace v cizím jazyce.“ "
- Irina Panasjuk, profesorka katedry anglického jazyka,
Státní univerzita v Petrohradě, Rusko

„Jazykové laboratoře Sanako nám umožnily lepší
řízení jazykových tříd. Zdá se nám, že tento systém
nabízí nekonečné množství možností pro výuku
jazyků. Učitelé a studenti jsou mnohem motivovanější
a zkušenost výuky jazyků je nesmírně obohacena.“
- Dr. Sanjiv Marwah, ředitel Era Business School, Indie

Instalace

Sanako Lab 100 s 38 stanicemi ve finské střední škole Raision Lukio
nabízí možnost perfektní koncentrace a excelentní zvukové kvality pro
kvalitní výuku jazyků, jako je porozumění mluvenému slovu, párová
diskuze nebo imitace modelu.

Moskevská Státní Univerzita
Lingvistiky, Rusko

CUHK, katedra překladatelství,
Hong-Kong

University of Surrey, Velká Británie

Hansovní Vysoká škola
obchodu, ekonomie a
administrace, Německo

Institute Universitaire de Technologie
de Saint-Etienne, Francie

Hatboro-Horsham, Pennsylvania,
USA

Volné zdroje
The LanguagePoint
The Languagepoint je volně dostupná online knihovna zdrojů, kde
mohou učitelé stahovat i sdílet různé typy zdrojů pro výuku jazyků.
Languagepoint obsahuje široký výběr obsahu, vytvořeného pro učitele, kteří jej
mohou volně využívat ve svých jazykových třídách.
Nahrané zdroje jsou dostupné pro výuku angličtiny jako cizího jazyka i pro moderní
výuku cizích jazyků (MFL) s širokou škálou úrovní a témat. Languagepoint rovněž
obsahuje cvičení od jiných vysoce ceněných učitelů jazyků z celého světa.
The Languagepoint obsahuje zdroje pro výuku jazyků, které lze používat spolu s
instalacemi Sanako a jeho aplikacemi, ale jsou použitelné i pro obecnější výukové
potřeby. Kromě toho Languagepoint rovněž obsahuje sekci tipů a diskuzní fórum,
umožňující učitelům sdílet myšlenky, ptát se na otázky, dávat odpovědi a celkově být
v kontaktu s ostatními učiteli z celého světa.
Členové sítě si mohou vytvářet personalizované profily, připojovat se či vytvářet
skupiny na základě společného zájmu o téma, odebírat novinky na základě
vnitroskupinových aktivit, posílat zprávy a pochopitelně se účastnit všech diskuzí.
Učební materiály lze volně nahrávat i stahovat, což vám umožní udržet vaši výuku
moderní a zábavnou.
thelanguagepoint.com

Tea & Teaching Blog
Zveme vás, abyste se podívali na náš nový blog Tea and Teaching, který se
soustředí na to, jak může technologie posílit vaši výuku jazyků, ať už učíte
angličtinu, francouzštinu, španělštinu, němčinu, elfštinu nebo klingonštinu!
Na blogu najdete pravidelně publikované články a zdroje týkající se výuky a toho, jak
se tato prolíná se současnou technologií.
Blog spravuje Marie O´Sulivan: „Mou vášní je podpora učitelů jazyků z celého světa a
vzájemné sdílení myšlenek pro naši nesmírně náročnou, ale také odměňující profesi!
Ať už v roli učitele a ředitele jazykové školy nebo tvůrce nástroje Languagepoint a v roli
Acting Communications Office v NALA, jsem získala mnoho let kvalitních zkušeností v
reagování na výzvy, kterým denně během své práce učitele čelíme.“
www.sanako.com/language-teaching-blog/
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Kontaktní informace
Email: info@sanako.com
Phone: +358 20 7939 500
Fax: +358 22 363 440
Corporate Headquarters:
Sanako Corporation
Ratapihankatu 53 C
FI-20100 Turku
Finland

Website: www.sanako.com

Sanako Offices:
Sanako UK and Ireland
ukenquiries@sanako.com
4 Carrwood Park, Selby
Road
LEEDS
West Yorkshire
LS15 4LG
United Kingdom
Tel. +44 0113 385 4670
Fax +44 0113 287 4811

Sanako, Inc.
US Head Office
info-us@sanako.com
Irvine, CA 92612
United States
Tel. +1-888-611-4785
Fax +1-888-389-3858

Sanako Corporation
Dubai Office
mohammad.qudsi@sanako.com
P.O. Box 261134 JAFZA
Dubai
United Arab Emirates
Tel. +971 4 8872990
Fax +971 4 8871947

Sanako, Inc.
New York Office
info-us@sanako.com
290 Linden Oaks
Suite 310
Rochester, NY 14625
United States
Tel. +1-888-611-4785
Fax +1-888-389-3858

Sanako Education India
Pvt. Ltd.
Rectangle 1, D-4, Room No
419, District Centre
Saket Commercial complex
New Delhi
110017
India
Tel. +91-999-9169878
Fax +91-114-0514013

Sanako China
Room 1308 OOCL Plaza
No.841 Middle Yan An Road
Jing An District
Shanghai
200040
China
Tel. +86 21 6247 1329
Fax +86 21 6247 1330

