I en klasse for seg:
Roger™ SoundField
Fordi lærerne også trenger litt hjelp

Lærere stiller store krav til stemmene sine; de bruker stemmen hele dagen i klasserommet, og må ofte snakke høyt for at
alle elevene skal høre hva de sier. Dessverre kan dette stresset på stemmen føre til slitasje og utmattelse på stemmebåndene.*
En undersøkelse i Storbritannia, utført av Royal National Institute for Deaf People, viste at 59 % av skolene rapporterte om
undervisningsdager som gikk tapt på grunn av slitasje på stemmebåndet.* En følge av dette er ansettelse av kostbare vikarer.
Løsningen? Soundfield teknologi: Hvis man forsterker lærerens stemme slik at den når ut til hele klasserommet, vil elevene få
med seg alt som blir sagt, samtidig som læreren kan gjøre jobben sin uten å måtte rope for å bli hørt.

Hvorfor Roger SoundField fra Phonak?
1. Bedre stemmehelse
Det å kunne undervise uten å måtte anstrenge stemmen for mye, betyr redusert
sjanse for tørr hals, tretthet mens man snakker, belastning på stemmebåndet og
stemmetap.* Risikoen for langvarige problemer med stemmen blir også redusert.*
Roger SF Touchscreen Mic
Intuitiv mikrofon som bæres av
læreren.

3. Overlegen prestasjon
Det å høre og reagere bedre på instruksjoner har vist seg å forbedre elvenes
prestasjoner.* Takket være redusert fravær blant lærere som sykemeldes grunnet
stemmetap, og de relaterte kostnadene i forbindelse med ansettelse av vikarer,
har dette også en positiv innvirkning på skolenes økonomi.*
Med den beste tale-i-støy-prestasjonen noen gang, er Roger SoundField i en klasse
for seg.* Helatuomatiske innstillinger gjør den enkel å bruke – bare plugg den inn,
slå den på og undervis.

*Se referanser på www.phonakpro.com/soundfield

Roger DigiMaster
Den sofistikerte høyttaleren overfører
lærerens stemmen til hele klassen.
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2. Bedre kontroll i klassen
Det er lettere å holde strukturen og effektiviteten i klassen oppe, når elevene hører
instruksjonene de får, første gang de blir sagt.* Færre repetisjoner fra læreren,
gir også mer tid til å gjennomgå skolearbeidet.

