Roger for skole
Løser utfordrende lyttesituasjoner
TM

Aktiv deltakelse i det
moderne klasserommet
For alle barn, spesielt de med nedsatt hørsel, er det viktig med et godt og tilrettelagt lydmiljø på skolen –
dette for å ha best mulige forutsetninger for læring og sosial samhandling. Avstand, bakgrunnsstøy og
gjenklang kan bidra til at barn med nedsatt hørsel går glipp av nødvendige lyder og ord.
Et moderne klasserom består av mange elementer som skaper et dynamisk læringsmiljø. Med alt fra
elevsamarbeid og forelesninger til aktiviteter som omfatter ulike former for multimedia, er det et sted
som er utformet for at både elever og lærere skal delta, engasjere seg, diskutere og samhandle.
For å holde tritt med læringsmiljøer i rask endring, tilbyr Roger for skole-porteføljen ulike intuitive og
brukervennlige løsninger som er spesialdesignet for alle typer undervisning. Både elever og lærere har
nå muligheten til å få med seg hva som blir sagt og mestre ulike moderne klasseromsaktiviteter uten
problemer.
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En gjennomsnittsdag i et klasserom
Diskusjoner i klasserommet er viktig for lærere og elever.
Når et emne diskuteres, kan et enkelt spørsmål vekke interesse
og inspirere barn som ellers ikke involverer seg. Dette skaper
en åpen dialog mellom elevene og lærerne, samtidig som det
bidrar til å styrke språk og verbale ferdigheter. Man har funnet
at interaktive klassediskusjoner representerer en tredjedel av
elevers læringsmuligheter på skolen.1
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L ejon, A. (2013). Children with hearing loss, are they really integrated in the
classroom. White Paper. Hentet fra http://www.comfortaudio.com/
wp-content/blogs.dir/1/files_mf/inclusionorexclusionchildrenwithhearinglossare
theyreallyintegratedintheclassroom1309.pdf

Klassediskusjon
Individuelt arbeid
Lærer foreleser

En annen elev foreleser
Arbeid i par
Diskusjon i små grupper
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Roger gjør
det lett å lære
Roger for skole-porteføljen er utviklet
av Phonak, som har over 40 års erfaring
med utvikling av hørselsløsninger for barn.
Roger er den adaptive digitale trådløse
standarden som tilbyr enestående ytelse
ved å forbedre signal-til-støy-forholdet.
Dette gir bedre taleforståelse i støy.2
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 orrix, L. W., Camarota, K., Harris, F. P., & Dean, J. (2016). The effects of FM and hearing aid microphone settings, FM gain, and
N
ambient noise levels on SNR at the tympanic membrane. Journal of the American Academy of Audiology, 27(2), 117-125.

Maksimal ytelse
For å lære via verbal informasjon og å forstå kontekst, må en elev ha tilgang til klarest mulig lyd.
Disse ferdighetene er ikke bare nødvendig for akademisk fremgang, men også for sosial utvikling.
Med den beste tale i støy-ytelsen noen gang, samt dokumenterte forbedringer på opptil 35%
over Dynamic FM og 54% over andre FM-systemer3, er Roger i en klasse for seg.
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T hibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use
hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.
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Enkelt og brukervennlig
Rogers enestående ytelse ligger i kombinasjonen av den innovative teknologien
og brukervennligheten. Med det enkle nettverksoppsettet er det ingen frekvenser
som må planlegges eller kontrolleres. Enten det skal brukes av én eller mange elever
i et klasserom, er det å bruke Roger like enkelt som å legge sammen to og to.
Automatisk mikrofonmodus
Automatiske mikrofoninnstillinger gir optimal bruk med minimal inngripen fra elever
og lærere. Riktig mikrofonmodus velges automatisk ut fra enhetens posisjon. Dette
gjør den enkel å bruke i hverdagen, både for lærere og elever.
Intuitive indikatorlamper
Roger har et indikatorlampekonsept på tvers av enhetene som er lett synlige og
enkele å forstå for både elever og lærere. Indikatorlampene bekrefter driftsstatusen
til hver enhet, hvorvidt den er på, av, lader, dempet eller om den brukes av flere
personer som snakker i et nettverk.
Ettrykks tilkobling
Det har aldri vært enklere å koble til mikrofoner og mottakere. Plasser
Roger Touchscreen Mic i nærheten av en mottaker eller en annen Roger-enhet,
og trykk på "Connect".

Full kompatibilitet
Roger er kompatibel med nesten alle høreapparater, cochleaimplantater
og beinforankrede høreapparater. For optimal samhandling i klasserommet, kan du
med Roger også koble til flere mikrofoner og medieenheter samt skape et nettverk
for flere talere. For fleksibel integrering er de nye Roger-mikrofonene kompatible med
eksisterende Roger-mottakere, Roger-klasseromsmikrofoner og SoundField-systemer.
RogerDirect™ – nyhet!
Roger kan nå installeres trådløst i høreapparater med RogerDirect, slik at barna får
de dokumenterte fordelene med Roger3 uten å måtte koble til en ekstern mottaker.
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Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology
by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201-210.

Roger for
skole-porteføljen
Roger for skole-porteføljen er nøye designet for klasserommet.
Fra Roger Touchscreen Mic og Roger Pass-around, til et utvalg
Roger-mottakere, SoundField-høyttalersystemer og andre
klasseromsenheter, fins det en løsning for alle elever i alle
situasjoner.
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Roger Touchscreen Mic
Grensesnittet gjør Roger Touchscreen Mic enkel og intuitiv å
bruke i klasserommet. Den gjør det lett for både lærere
og elever å se når mikrofonen er påslått og i bruk.
Funksjoner
• Intuitive ikoner for rask tilgang til Roger-funksjoner.
• Enkel sveipeteknologi for å bla gjennom menyalternativer
og funksjoner.
• To separate indikatorlamper – en for på/av og den andre
for å indikere når enheten er dempet.
• Automatiske mikrofoner som adaptivt veksler mellom
Forelesningsmodus, Gruppemodus og Intervjumodus.
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Gruppemodus

Intervjumodus

Den innovative gruppemodusen benytter et system der
tre intelligente, integrerte mikrofoner arbeider sammen
på en avansert og adaptiv måte.

Roger Touchscreen Mic har en praktisk og smart
intervjumodus. Den gjør det mulig for brukeren å høre
en person i nærheten ved ganske enkelt å rette enheten mot
vedkommende. Denne enkle, men effektive løsningen gjør
lytting enkelt for tenåringer som foretrekker å styre sin egen
mikrofon.

Når Roger Touchscreen Mic plasseres på et bord mellom
2–5 elever, vil mikrofonene automatisk rette seg mot den
eleven som snakker i gruppen. Denne ideelle løsningen
gir elevene bedre kontakt med andre elever og fører
til engasjerende klasseromsaktiviteter.
En studie som nylig ble utført, viser at 100% av barna
foretrakk å lytte til medelever ved hjelp av gruppemodus
under klasseromsaktiviteter sammenlignet med modus
uten mikrofon.4

Rich, S. & Gigandet, X. (2016). Gruppemodus for Roger™ Touchscreen Mic. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence,
besøkt 19. august 2019.
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Roger Pass-around
Roger Pass-around er utviklet for å legge til rette for
diskusjoner i klasserommet, slik at ikke bare lærere,
men alle elever høres klart og tydelig. Den har et lekkert
design og optimal størrelse, slik at barn og ungdom kan
ha full kontroll. Roger Pass-around er ideell for situasjoner
med flere talere, den kan sendes fra person til person eller
plasseres i det stabile stativet foran eleven. På denne måten
kan man, via en Roger-mottaker eller Roger SoundField,
høre alle kommentarer og innspill fra både elever og lærere.
Roger Pass-around aktiveres automatisk av stemmer, eller du
kan velge å sette den i “trykk og snakk”-modus.

Roger Multimedia Hub
Roger Multimedia Hub kan kobles til alle multimedieenheter
som brukes i et klasserom – alt fra smarttavler og TV-er
til datamaskiner og videoer. Når Roger Multimedia Hub
brukes i et nettverk, gjør den nye funksjonen det mulig å
høre lærerens stemme samtidig med et lydsignal.
Roger Multimedia Hub kan også kobles til som en frittstående
medielink av én elev. Dette er optimalt i situasjoner med
individuelt arbeid, som ved lytting til lydbok, bruk av nettbrett
eller datamaskin.

Roger Charging Rack
Roger Charging Rack-tilbehøret er lite og lett. Du kan
lade opptil 4 enheter samtidig, og får en fast ladestasjon
for lagring og henting av flere enheter uten behov for
ytterligere ledninger eller plugger.
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En nylig utført studie,
viser at 100% av
barna foretrakk å
lytte til medelever
ved hjelp av
gruppemodus under
4
klasseromsaktiviteter.
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besøkt 19. august 2019.

Roger for skole-porteføljen –
mottakere og tilbehør
Med Roger-mottakere og tilbehør i flere varianter kan vi tilby en løsning
for alle elever, uansett hva slags hørselsteknologi de bruker i dag.

Roger X

Roger MyLink

Den lille universelle Roger-mottakeren er
kompatibel med så godt som alle
høreapparater og cochleaimplantater,
inkludert enheter med RogerDirect.

En brukervennlig, universell Rogermottaker som brukes rundt halsen og
er kompatibel med alle høreapparater
og cochleaimplantat med telespole.

Roger designintegrerte mottakere

Roger Focus

Roger-mottakere designet for
spesifikke Phonak-høreapparater og
cochleaimplantater (CI-er) fra
Advanced Bionics, Cochlear og MED-EL.

En diskré BTE-mottaker som når frem
gjennom forstyrrende bakgrunnsstøy og
fører ordene til den som snakker rett inn
i barnets ører. Barn med ensidig hørselstap
(UHL) og barn med normal hørsel og
auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD)
og/eller autismespekterforstyrrelse (ASD)
kan ha nytte av denne for å redusere
distraherende bakgrunnsstøy.
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Roger SoundField-systemer
Phonaks bærbare eller installerte Roger DigiMaster 5000
høyttalersystem gir det ultimate innen umiddelbar lydytelse
i et klasserom av gjennomsnittlig størrelse. For større
rom kan flere Roger DigiMaster 7000-enheter brukes
for å gi større dekning.

Roger DigiMaster X
Perfekt for klasserom med andre
SoundField-installasjoner for å sørge
for at alle Roger-brukere kan oppnå
taleforståelse med Roger-kvalitet.
Sett i kontakten, slå på systemet og
undervis.

Roger WallPilot
Denne lille veggmonterte enheten plasseres
ved siden av døren. Når elever går forbi, kobler
den automatisk deres Roger-mottakere til
rommets eksisterende Roger-nettverk.
Lærerne kan også enkelt koble til mikrofonene sine ved å slå
dem på i nærheten av Roger WallPilot. Flere Roger WallPilot-er
kan nå brukes i store rom med flere innganger.
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En bredere
lyttehorisont
Teknologisk fremgang har skapt et aktivt og levende
sted for elever og lærere.
Roger for skole-porteføljen har også tilpasset seg de
stadige forandringene i det moderne klasseromsmiljøet
med sin avanserte mikrofonteknologi, smarte
implementering og brukervennlighet.
For å løse utfordrende lyttesituasjoner gir Roger den
optimale løsningen for barn, tenåringer og lærere.
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Life is on
Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve
livet fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende
hørselsløsninger som kan endre menneskers liv, sosialt og
følelsesmessig. Life is on.
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