Roger w Edukacji
TM

Wypełnia luki w rozumieniu

Aktywny udział
w lekcjach
w nowoczesnej klasie
Ważne jest, aby wszystkie dzieci, a zwłaszcza te, które mają trudności
w słyszeniu, mogły w pełni uczestniczyć w zajęciach i integrować się 		
z grupą rówieśniczą. Odległość, hałas otoczenia i pogłos to sytuacje
szczególnie wymagające dla uczniów z ubytkiem słuchu.
Nowoczesna sala lekcyjna jest tak wyposażona, że tworzy dynamiczne
środowisko nauczania. To miejsce, w którym uczniowie wspólnie
wykonują zadania w grupach, słuchają wykładów nauczycieli, korzystają
z różnych urządzeń multimedialnych i robią wiele innych rzeczy. 			
To miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie po prostu uczestniczą, 		
angażują się w zadania, rozmawiają i intensywnie współpracują.
Aby dotrzymać kroku szybko zmieniającym się środowiskom nauki, w nowej
ofercie Roger w Edukacji przedstawiamy różne intuicyjne i łatwe w użyciu
rozwiązania, które zostały opracowane specjalnie pod kątem lekcji i innych
zajęć w szkole. Uczniowie i nauczyciele mogą teraz w pełni korzystać
z możliwości, jakie oferuje nowoczesna sala lekcyjna.
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Zwykły dzień w klasie
Rozmowy w klasie są bardzo ważne zarówno dla nauczycieli,
jak i dla uczniów. Pomagają się skupić na najważniejszych
zadaniach i zachęcają do zaangażowania, tworząc
dynamiczną atmosferę nauczania. Proste pytanie podczas
omawiania zagadnienia może pobudzić zainteresowanie
i zainspirować dzieci i nastolatki, które w przeciwnym razie
nie wykazałyby zaangażowania. Dyskusja tworzy otwarty
dialog między nauczycielami i uczniami, pomaga się rozwijać
i wzmacnia栵umiejętności językowe i werbalne.
W najnowszych badaniach stwierdzono, że interaktywne
dyskusje w klasie stanowią jedną trzecią możliwości
zdobywania wiedzy przez uczniów w szkole1.
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L ejon A. K. (2013), Inclusion or Exclusion – Children with hearing loss, are they
really integrated in the classroom?, White Paper.

Dyskusja
Praca jeden na jednego
Wykład

Prezentacje innych uczniów
Praca w parach
Dyskusja w małych grupach

3

Roger - łatwiejsze
zdobywanie wiedzy
Przygotowana przez firmę Phonak
oferta produktów Roger do zastosowań
w edukacji to rezultat czterech dekad
wybitnych osiągnięć w tworzeniu
rozwiązań wspomagających słyszenie
u dzieci. Roger jest adaptacyjnym
standardem cyfrowym, który daje
niezwykłe możliwości.
Wyjątkowo wysoki współczynnik SNR,
czyli bardzo korzystny stosunek sygnału
do szumu, jest niezwykle ważny dla
młodych ludzi, bo znacząco wpływa
na rozumienie mowy z odległości
i w głośnym otoczeniu.

Maksymalne możliwości
Aby przyswoić informacje słuchowe i zrozumieć kontekst, uczeń musi dobrze słyszeć dźwięki tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. Jest to bardzo ważne nie tylko po to, aby osiągać dobre
wyniki w nauce, ale również po to, by w pełni uczestniczyć w życiu uczniowskiej społeczności.
Standard Roger - z najlepszymi obecnie możliwościami i udokumentowaną poprawą o 35%
w stosunku do Dynamic FM i 54% w stosunku do innych systemów FM2 , stanowi klasę samą w sobie.
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T hibodeau L.(2013), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use
hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, "International Journal of Audiology".
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Zero problemów
Znakomity standard Roger łączy innowacyjną technologię i łatwość
użytkowania. Zastosowanie prostej konfiguracji sieci powoduje, że nie
trzeba pamiętać o żadnych kanałach częstotliwości ani nimi zarządzać.
Bez względu na to, czy w klasie jest jeden czy wielu uczniów, używanie
systemu Roger jest wyjątkowo proste.
Automatyczny tryb mikrofonu
W pełni automatyczne ustawienia mikrofonu umożliwiają optymalne
wykorzystanie sprzętu przy minimalnym udziale uczniów i nauczycieli.
Właściwy tryb mikrofonu jest wybierany automatycznie na podstawie
ułożenia urządzenia. Dzięki temu jest łatwy w obsłudze zarówno dla
nauczycieli, jak i dla uczniów.
Intuicyjne wskaźniki świetlne
W urządzeniach z technologią Roger stosowane są wskaźniki świetlne,
które są dobrze widoczne i których funkcje są łatwo zrozumiałe dla
uczniów i dla nauczycieli. Wskaźniki te pokazują status urządzenia,
wskazują, czy jest ono włączone czy wyłączone, czy też się ładuje oraz
czy jest wyciszone czy używane przez wiele osób rozmawiających w sieci.
Połączenie jednym dotknięciem
Połączanie mikrofonów i odbiorników nigdy nie było łatwiejsze. Po
prostu umieść mikrofon Roger Touchscreen Mic obok odbiornika lub
innego urządzenia Roger i dotknij przycisku Connect.

Pełna kompatybilność
Standard Roger jest kompatybilny z prawie każdym aparatem
słuchowym, implantem ślimakowym i zakotwiczonym
aparatem na przewodnictwo kostne. Ponadto umożliwia
on połączenie wielu mikrofonów i urządzeń multimedialnych,
co powoduje powstanie sieci wielu rozmówców i sygnałów
audio i pełną interakcję w klasie. Aby zapewnić elastyczną
integrację, nowe mikrofony Roger są kompatybilne
z istniejącymi odbiornikami Roger oraz z mikrofonami
i systemami nagłośnienia Roger przeznaczonymi do użytku
w sali lekcyjnej.
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Nowa oferta -					
Roger w Edukacji
Oferta Roger w Edukacji obejmuje starannie zaprojektowane produkty, wśród których
każdy uczeń znajdzie dla siebie coś odpowiedniego. Dzięki takim rozwiązaniom, jak
nowy mikrofon Roger Touchscreen Mic, mikrofon Roger Passaround, różnorodne
odbiorniki Roger, systemy nagłośnienia czy inne urządzenia, które są wolne od
zbędnych komplikacji, dzieci usłyszą wszystko!

Roger Touchscreen Mic
Nowy interfejs użytkownika sprawia, że mikrofon Roger
Touchscreen Mic jest prosty i intuicyjny w użyciu w klasie.
Nauczyciele i uczniowie mogą łatwo sprawdzić, kiedy
mikrofon działa i przesyła sygnał.
Funkcje
• Intuicyjne ikony umożliwiające szybki dostęp do funkcji
Roger.
• Łatwa technologia przeciągania służąca do przewijania
opcji i funkcji w menu.
• Dwa oddzielne wskaźniki świetlne: jeden wskazuje
włączenie i wyłączenie, a drugi - wyciszenie urządzenia.
• Mikrofony automatyczne, które adaptacyjnie przełączają
się między trybem Zawieszki (mikrofon noszony na szyi),
trybem Małej Grupy oraz trybem Wywiadu.
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Tryb Małej Grupy

Tryb Wywiadu

Nowy innowacyjny tryb Małej Grupy wykorzystuje system
trzech wbudowanych inteligentnych mikrofonów, które
współdziałają w zaawansowany i adaptacyjny sposób.

Roger Touchscreen Mic jest wyposażony w wygodną
i pomysłową funkcję: tryb Wywiadu. Umożliwia ona
użytkownikowi słyszenie osoby znajdującej się blisko wystarczy tylko skierować w jej stronę mikrofon. To proste,
a zarazem skuteczne rozwiązanie sprawia, że słuchanie jest
zabawne i łatwe dla nastolatków, lubiących samodzielnie
zarządzać mikrofonem.

Jeśli mikrofon Roger Touchscreen Mic zostanie umieszczony
na stole między 2-5 uczniami, to automatycznie nakieruje
się on na głos ucznia, który właśnie mówi. Takie idealne
rozwiązanie zapewnia uczniom lepszy kontakt z rówieśnikami,
tym samym pozwala na większe zaangażowanie w ćwiczenia
wykonywane w klasie.
W niedawno przeprowadzonym badaniu 100% dzieci
preferowało słuchanie rówieśników przy użyciu trybu Małej
Grupy podczas zajęć w klasie3.
3

Small Group mode, Phonak Insight, 2016
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Roger Pass-around
Roger Pass-around został zaprojektowany z myślą
o ułatwieniu rozmów w klasie, aby można było dobrze
usłyszeć nie tylko nauczycieli, lecz także innych uczniów.
Ma interesujący wygląd i optymalną wielkość, aby dzieci
i nastolatki mogły go trzymać i obsługiwać. Jest idealny na
spotkaniach w większym gronie. Mikrofon Roger Pass-around
można sobie przekazywać lub umieścić w solidnym stojaku
przed mówiącym uczniem. Dzięki temu wszystkie wypowiedzi
uczniów i nauczycieli można usłyszeć za pośrednictwem
odbiorników Roger i systemów Roger Soundfield. 		
Roger Pass-around jest automatycznie aktywowany głosem,
ale można go także skonfigurować tak, aby działał po
naciśnięciu przycisku.

Roger Multimedia Hub
Roger Multimedia Hub można połączyć z każdym urządzeniem
multimedialnym używanym w klasie: od tablicy interaktywnej,
telewizora po komputery i odtwarzacze wideo. Gdy nadajnik
Roger Multimedia Hub jest używany w sieci, nowa funkcja
miksowania sygnałów audio umożliwia równoczesne
słuchanie głosu nauczyciela i odbieranie sygnału audio.
Z urządzenia Roger Multimedia Hub może także korzystać
jeden uczeń i używać go jako autonomicznego nadajnika
multimediów, sprawdza się znakomicie na przykład do
słuchania audiobooka przy użyciu tabletu lub komputera.

Roger Charging Rack
Roger Charging Rack jest mały i lekki. Tworzy zwarte miejsce
ładowania do 4 urządzeń jednocześnie bez konieczności
stosowania dodatkowych kabli i wtyczek.
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W przeprowadzonych
niedawno badaniach
100% dzieci preferowało
słuchanie rówieśników
podczas zajęć w klasie
przy użyciu trybu
3
Małej Grupy .

3

Small Group mode, Phonak Insight, 2016

Odbiorniki i akcesoria 				
Roger w Edukacji
Odbiorniki i akcesoria Roger są dostępne w wielu stylach, każdy uczeń na pewno
znajdzie odpowiednie dla siebie rozwiązanie, bez względu na to, jakich urządzeń
używa obecnie.

Roger X

Roger MyLink

Miniaturowy uniwersalny odbiornik Roger
z trzypinowym złączem Euro jest
kompatybilny ze wszystkimi zausznymi
aparatami słuchowymi, procesorami mowy implantów
ślimakowych i urządzeniami do przekazu strumieniowego.

Noszony na szyi i łatwy 				
w użytkowaniu uniwersalny 				
odbiornik Roger jest kompatybilny 				
ze wszystkimi aparatami słuchowymi i implantami
ślimakowymi z cewką indukcyjną T-coil.

Zintegrowane kształtem
odbiorniki Roger

Roger Focus

Dyskretne odbiorniki Roger doskonale
wpasowują się w eleganckie kontury
aparatów słuchowych Phonak. Są dostępne
w odpowiednio dobranych kolorach i w wersjach
z zabezpieczeniem przed manipulacją. Dostępne są także
odbiorniki Roger zintegrowane kształtem, które są
kompatybilne z wybranymi implantami ślimakowymi firm
Advanced Bionics i Cochlear.

Dyskretny odbiornik zauszny, który odcina
zakłócające dźwięki otoczenia,
aby słowa mówiącego docierały
bezpośrednio do uszu dziecka.
Urządzenia te umożliwiają dzieciom
z jednostronnym ubytkiem słuchu
i dzieciom z prawidłowym słuchem
z zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego (APD)
lub dzieciom ze spektrum zaburzeń autystycznych (ASD)
lepsze zrozumienie mowy w głośnym otoczeniu.

RogerReady
W modelach platformy Phonak Sky™ V, najnowszej serii aparatów słuchowych dla dzieci, dodanie odbiornika Roger jest
łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem. Nie jest wymagane żadne dodatkowe programowanie aparatów słuchowych.
Urządzenia z bezpośrednim wejściem audio automatycznie wykrywają sygnał z mikrofonu Roger i aktywują program
'Roger + Mik'. Ponadto w programie Roger po raz pierwszy udostępniono funkcję kierunkowości, umożliwiając dzieciom
korzystanie z mikrofonów kierunkowych w ciągu całego dnia.
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Roger SoundField
Przenośny lub instalowany na stałe system głośników
Roger DigiMaster 5000 firmy Phonak jest znakomitym
rozwiązaniem do sal lekcyjnych średniej wielkości.
W przypadku większych pomieszczeń dwa systemy
Roger DigiMaster 7000 zapewniają pokrycie przestrzeni
nieosiągalne przez żaden inny system..

Roger DigiMaster X
Idealny do sal lekcyjnych
z zainstalowanymi innymi
systemami nagłosnienia. Dzięki
niemu każda osoba słuchająca
może rozumieć mowę z jakością
systemu Roger. Po prostu podłącz
go, włącz i ucz.

Roger WallPilot
To mocowane na ścianie urządzenie
umieszcza się obok drzwi. Gdy uczniowie
wchodzą do pomieszczenia, automatycznie
łączy ono ich odbiorniki Roger z obecną
w pomieszczeniu siecią Roger. Nauczyciele także mogą łatwo
połączyć swoje mikrofony, włączając je w pobliżu urządzenia
Roger WallPilot. W dużych pomieszczeniach z wieloma
wejściami można zastosować wiele urządzeń Roger WallPilot.
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Szersze 						
horyzonty słyszenia
Postęp technologiczny pozwolił stworzyć aktywną i tętniącą
życiem przestrzeń dla uczniów i nauczycieli.
Portfolio urządzeń Roger w Edukacji zostało dostosowane do
stale zmieniającego się nowoczesnego środowiska nauczania.
Wykorzystaliśmy najnowocześniejszą technologię do stworzenia
łatwych w użyciu mikrofonów z inteligentną implementacją.
Aby wypełnić luki w rozumieniu za pomocą urządzeń Roger,
naprawdę udostępniamy tak bogatą i różnorodną ofertę, że
każde dziecko, nastolatek i nauczyciel znajdą optymalne dla
siebie rozwiązanie, dzięki któremu poszerzą horyzonty 		
i poznają całe bogactwo dźwięków, w które obfituje życie.
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Life is on
Jesteśmy wrażliwi na potrzeby wszystkich tych, którzy zaufali naszej
wiedzy, pomysłowości i trosce. W kreatywny sposób stawiamy czoła
ograniczeniom technologicznym, promując innowacyjne rozwiązania,
które pomagają ludziom słyszeć, rozumieć oraz doświadczać
bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie.
Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on.
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