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SANAKO Lab 100
– edullinen ja tehokas kielistudiojärjestelmä



Tee kielen oppimisesta kiehtovaa
SANAKO Lab 100 on ainutlaatuinen, opettajan johdolla käytettävä

järjestelmä, joka herättää kielenopetuksen henkiin. Lab 100 -

järjestelmään kuuluu työkaluja, jotka motivoivat ja innostavat

oppilaita kartuttamaan kielitaitoa, jota sekä henkilökohtainen että

ammatillinen kehittyminen edellyttää.

Sitouta opettajat opettamiseen ja
oppilaat opiskeluun
Perinteisessä luokkahuoneopetuksessa opettaja voi olla

vuorovaikutuksessa vain yhden oppilaan kanssa kerrallaan. Tällöin

muut oppilaat ovat joutilaina eivätkä välttämättä osallistu

opetukseen. Lab 100 -järjestelmän kieliharjoitukset saavat kaikki

opiskelijat jatkuvasti mukaan.

Kehitä oppilaiden kielitaitoa
Sanako Lab 100 -järjestelmässä on poikkeuksellinen äänenlaatu.

Sen avulla oppilaat voivat kehittää vieraan kielen puhe- ja

kuuntelutaitojaan ympäristössä, joka on viihdyttävä ja innostava

ja edistää kielen tehokasta oppimista.

TEE KIELENOPETUKSESTA NYKYAIKAISTA

Parhaat oppilaitokset ovat huomanneet,

että vieraiden kielten opettaminen ja

oppiminen on nykyisin aivan yhtä tärkeää

kuin ennenkin, ellei jopa tärkeämpää.

Monen opettajan haasteena on saada

opetusohjelma heijastamaan sitä,

kuinka suuri merkitys vieraan kielen

oppimisella on oppilaan elämän kannalta.



SANAKO Lab 100 – käytännöllisiä
välineitä kielitaidon kehittämiseen
• Anna oppilaille autenttisia esimerkkejä puhutusta kielestä 

käyttämällä erilaisia äänilähteitä.

• Ohjaa ja seuraa oppilaita henkilökohtaisesti, ryhmissä tai pareittain.

• Kannusta innostavien ohjelmien avulla oppilaita ilmoittautumaan

kielikursseille.

• Auta oppilaita keskittymään kuullun ymmärtämiseen ja sujuvan 

puheen tuottamiseen.

• Tee tunnista entistä monipuolisempi käyttämällä digitaalista 

materiaalia ja Internet-lähteitä.

SANAKO Lab 100 – edullinen ja
tehokas
• Helppokäyttöinen, pienikokoinen ja kestävä – vähäinen huoltotarve

• Asennus ei vaadi paljon tilaa. Ei edellytä oppilaiden tietokoneita

eikä erikoisluokkia

• Edullinen vaihtoehto kielistudiolle, jossa jokainen oppilas käyttää

omaa tietokonetta

• Jopa 60 oppilaalle mitoitettava järjestelmä

• Muuntaa analogisen aineiston automaattisesti digitaaliseen muotoon

• Helpottaa oppilaiden testaamista (esimerkkinä  YKI), arviointia 

ja kokeiden järjestämistä; mahdollistaa vastausten äänittämisen

Edullinen ja monipuolinen vaihtoehto
SANAKO Lab 100 -järjestelmä muodostuu oppilaiden

helppokäyttöisistä digitaalisista tallennusyksiköistä ja opettajan

tietokoneesta. Se  on edullinen, monipuolinen ja mitoitettavissa

tarpeisiin. Se on ihanteellinen ratkaisu kouluille, jotka haluavat

kielenopetusratkaisun, jossa voidaan tehdä monenlaisia harjoituksia

käyttämällä erilaisia digitaalisia ja analogisia äänilähteitä.

Yksinkertainen ja
tehokas
Lab 100 on digitaalinen kielenopetusratkaisu,

johon tarvitaan vain yksi tietokone –

opettajan tietokone. Ratkaisu sisältää koko

luokan ohjelmapankin (Media Storage Unit).

Oppilailla on digitaaliset, helppokäyttöiset

tallennusyksiköt, joiden avulla he voivat tehdä

monenlaisia harjoituksia yksin, ryhmissä tai

pareittain. Etukäteen laaditut harjoitukset, kuten

puhelinkeskusteluharjoitukset ja kuullun

ymmärtämisharjoitukset, helpottavat tuntien

valmistelemista opettajan näkökulmasta.

Erikoissovellukset
SANAKO on jälleen täydentänyt Lab 100 -järjestelmän ominaisuuksia ottamalla käyttöön Lab 100 Cart -ratkaisun. Liikkuvan Cart-ratkaisun

avulla opettaja voi muuttaa minkä tahansa tilan vaivatta täydelliseksi kielistudioksi. Voit rakentaa kielistudion viidessä minuutissa milloin tahansa

ja minne tahansa!

Lab 100 -järjestelmään on saatavissa lisämoduulina myös simultaanitulkkien kouluttamiseen tarkoitettu STS-järjestelmä. Sen avulla opettajat voivat

nauhoittaa oppilaiden tulkkausta digitaalisesti. Näitä pitkäikäisiä äänitteitä tarkastelemalla ohjaajat ja opiskelijat voivat havaita ja korjata puutteita

tulkkaustekniikassa ja kehittää tulkkaustaitoja tehokkaammin. Lisäksi nauhoitteet ovat tärkeää tutkimusmateriaalia käännöstieteen alan tutkijoille.



SANAKO-opetusratkaisut
SANAKO-opetustuotteet ovat huipputeknologiaa ja äänenlaadultaan

erinomaisia, ja ne vastaavat opettajien tarpeisiin erilaisissa

opetusympäristöissä. Tuotteet vaihtelevat kielistudioluokista ja

opetusohjelmistoratkaisuista virtuaali- ja multimedialuokkiin ja

luokanhallintatyökaluihin. Sanako Lab 100 on edullinen, tehokas

ja tarpeisiin mitoitettava opetusratkaisu, ja se on yksi keskeisimmistä

SANAKO-opetustuotteista.

SANAKO lyhyesti
SANAKO Corporation on uusi ja yhtenäinen brandi, jolla on

40 vuoden kokemus kielenopetusteknologian (mm. Tandberg

Educational, Auditek, Teleste Educational ja Divace) kehittämisestä.

Olemme maailmanlaajuinen teknologiajohtaja ja valmistamme

korkealaatuisia kielistudioita. Asiakkaisiimme kuuluu yli

16 000 oppilaitosta yli sadasta maasta eri puolilta maailmaa.

Laadukkaat kielenopetusratkaisumme tunnetaan siitä, että niiden

teknologia on innovatiivista ja että ne ovat joustavia ja mitoitettavissa

tarpeisiin. Tuotteemme perustuvat ammatillista kehittämistä

koskeviin tarpeisiin. Tarjoamme asiakkaillemme asianmukaisia,

kustannustehokkaita ja tuloslähtöisiä ratkaisuja.
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SANAKO Lab 100 -järjestelmän
käyttäjät kertovat

”Oppilaat ovat innoissaan teknologiasta. Heistä on hauskaa puhua

toisilleen, äänittää keskustelujaan ja tehdä muita harjoituksia

 Lab 100 -järjestelmää käyttäen.”

Kevin Ryalls, johtava opettaja, modernien kielten osasto, Gracemountin lukio,

Skotlanti, Yhdistynyt kuningaskunta

”Tästä kielistudiosta on valtavasti hyötyä! Mahdollisuus toistaa ja

kuunnella omaa puhetta on uskomaton työkalu, joka auttaa oppilaita

parantamaan ääntämystään. Lisäksi oppilaiden kuullun

ymmärtämistaidot ovat kehittyneet valtavasti.”

Robbinsdale Cooperin lukion kieltenopettajat, Minneapolis,

Minnesota, Yhdysvallat

Huipputeknologiaa Suomesta

SANAKO Corporation

P.O. Box 41, FI-20741 Turku, Finland
Phone +358 2 2166 500 • Fax +358 2 2166 527
info@sanako.com, http://www.sanako.com
SANAKO User Club and Discussion Forum:
http://members.sanako.com
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