I en klass för sig:
Roger™ SoundField
Eftersom lärare också kan behöva lite hjälp

Att vara lärare kan slita på rösten. De talar hela dagen i klassrummet och måste tala tillräckligt högt så att eleverna kan
höra dem tydligt. Tyvärr kan detta vara påfrestande för rösten och leda till rösttrötthet och problem med stämbanden.*
En undersökning som utfördes i Storbritannien av Royal National Institute for Deaf People visade att 59% av alla skolor
rapporterade lärarfrånvaro på grund av röstproblem.* Det resulterar i att hitta vikarier, vilket kan bli kostsamt.
Lösningen? Ljudutjämningsteknik. Tekniken förstärker lärarens röst så att den når ut i klassrummet. Eleverna missar inte
ett enda ord och lärarna kan ägna sig åt sitt jobb utan att behöva höja rösten för att göra sig hörda.

Varför Roger SoundField från Phonak?
1. Bättre rösthälsa
Möjligheten att undervisa utan att anstränga rösten medför mindre risk för heshet,
rösttrötthet, stämbandsproblem och röstförlust.* Risken för långsiktiga röstrelaterade
hälsoproblem minskar också.*
Roger SF Touchscreen Mic
Lättanvänd mikrofon
som läraren bär.

3. Bättre resultat
När eleverna hör och uppfattar lärarens anvisningar bättre så har det även visat
sig påverka studieresultaten positivt.* Då lärarfrånvaron på grund av röstproblem
minskar så minskar även kostnaderna för vikarier vilket innebär en ekonomisk
fördel för skolan.*
Med den bästa tal i buller-prestandan på marknaden är Roger SoundField i en klass
för sig.* Helautomatiska inställningar gör det enkelt att använda systemet – anslut,
slå på och börja undervisa.

* För referenser hänvisas till www.phonakpro.com/soundfield

Roger DigiMaster
En sofistikerad högtalare
som överför lärarens röst
till hela klassen.
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2. Bättre ordning i klassrummet
När eleverna uppfattar lärarens anvisningar redan första gången är det enklare att
hålla ordning i klassrummet.* Dessutom kan undervisningen bli effektivare och
eleverna hinna med mer då läraren inte behöver upprepa sig flera gånger.

