
Nauczyciele mocno nadwyrężają swój głos; prowadząc lekcje mówią praktycznie przez cały dzień i muszą to robić na tyle 
głośno, by wszyscy uczniowie mogli wyraźnie słyszeć. Niestety może to prowadzić do zmęczenia i napięcia krtani.* Ankieta 
przeprowadzona w Wielkiej Brytanii przez Royal National Institute for Deaf People wykazała, że 59% szkół zgłasza 
nadwyrężenie krtani jako jeden z powodów utraty dni dydaktycznych.* Dodatkowo podkreślono, że koszt znalezienia 
nauczycieli na zastępstwo jest znaczny.

Rozwiązanie? Technologia nagłaśniania. Wzmacnianie głosu nauczyciela, tak by słyszany był w całej sali oznacza, że uczniom 
nic nie umknie, a nauczyciele będą mogli wykonywać swoją pracę nie martwiąc się o to, że będą musieli krzyczeć by zostać 
usłyszanymi.
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*Wszystkie pliki z materiałami źródłowymi znaleźć można na stronie www.phonakpro.com/soundfield

Roger SF Touchscreen Mic 
Intuicyjny mikrofon noszony 
przez nauczyciela

Wysokiej jakości głośnik 
rozprowadzający głos 
nauczyciela po całej klasie.

Dlaczego nagłośnienie Roger SoundField marki Phonak?

1. Mniej problemów z głosem
Możliwość nauczania bez nadwyrężania głosu to mniejsze prawdopodobieństwo
wystąpienia objawów suchości gardła, zmęczenia podczas mówienia, wysiłku
głosowego i utraty głosu.* Ryzyko długoterminowych zdrowotnych problemów
wokalnych jest również zmniejszone.*

2. Poprawa organizacji w klasie
Kiedy uczniowie reagują na instrukcje za pierwszym razem, łatwiej jest utrzymać
dyscyplinę w klasie.* Dodatkowo im mniej powtórzeń poleceń nauczyciela tym
więcej czasu na faktyczną pracę, która ma zostać wykonana.

3. Doskonałe możliwości
Wykazano, że możliwość lepszego słyszenia i reagowania na polecenia
nauczyciela poprawia wyniki w nauce.* Dodatkowo nagłośnienie może mieć
wpływ na wyniki finansowe szkoły, ponieważ zmniejsza się absencja nauczycieli
spowodowana utratą głosu i związane z tym koszty zastępstwa.*

Osiągane najlepsze wyniki rozumienia mowy w hałasie potwierdzają, że 
nagłośnienie Roger SoundField nie ma sobie równych.* W pełni automatyczne 
działanie sprawia, że jest to system prosty w użyciu. Wystarczy go podłączyć 
do gniazdka, włączyć i można prowadzić lekcję.

Klasa sama w sobie: 
Roger™ SoundField
Nauczyciele również potrzebują 
odrobiny wsparcia




