
Laboratorul
Fonetic
RoyalBit

AJUTOR VALOROS 
ÎN PREDAREA 
LIMBILOR STRĂINE

Laboratorul fonetic RoyalBit 
este un instrument neprețuit 
în învățarea limbilor străine. 
Simplu, intuitiv, interactiv, oferă 
elevilor școlii dumneavoastră 
acces la învățământul diferențiat. 
Acum profesorul poate lucra 
simultan cu elevi de performanțe 
diferite în cadrul aceleiași ore, 
iar învățarea unei limbi străine 
devine mult mai interesantă și 
atractivă pentru elevi.

Elevii pot fi grupați în 4 grupe 
diferite în funcție de nivelul la 
care se află iar cadrul didactic 
poate desfășura 4 activități 
diferite în același timp, pe durata 
unei ore. Profesorul poate utiliza 
calculatorul și / sau auxiliare: 
telefon / alte audio portabile/  
dvd pentru a reda materiale 
audio diversificate către grupele 
de elevi.

Singurul instrument care oferă acces la învățământul diferențiat

Viitorul e cu siguranță al celor care vorbesc limbi străine

Pentru informații suplimentare 
vă stăm cu drag la dispoziție 0799 599 599

office@royalbit.ro



BENEF IC I I LE  PROFESOR ILOR
Utilizarea laboratorului fonetic asigură controlul 

total asupra orei din partea cadrului didactic și 

posibilitatea de a fi ascultat de către toți elevii 

la calitate superioară a sunetului.  Astfel, atât 

elevul din prima bancă cât și cel din ultima, vor 

beneficia de același nivel acustic. 

Laboratorul oferă  cadrului didactic posibilitatea 

de a realiza simultan până la patru activităţi 

diferite în clasă cu patru grupe de elevi; permite 

monitorizarea mult mai atentă a elevilor și 

crearea de programe de studiu personalizate în 

funcție de nivelul și evoluția acestora. Lecțiile pot 

fi înregistrate, în scopul evaluării ulterioare sau a 

autoevaluării.

BENEF IC I I LE  ELEV I LOR
Audiție la un nivel ridicat de calitate, aspect 

foarte important în învățarea unei limbi străine. 

Elevul are asigurată intimitatea necesară studierii 

unei limbi străine, fără a fi supus opiniei clasei. 

Se îmbunătățește capacitatea de concentrare a 

elevilor și disciplina din clasă, deoarece elevii pot 

comunica între ei doar în funcţie de opțiunea 

profesorului. Asimilarea informațiilor se realizează 

extrem de rapid iar percepția unei limbi străine 

este astfel mult eficientizată. 

CUM FUNCȚIONEAZĂ
Fiecare elev are la dispoziție o consolă hardware 

sau software la care conectează setul de căști cu 

microfon. Consola are prevăzut un buton care 

semnifică ridicarea mâinii și care atunci când 

este apăsat atenționează profesorul despre faptul 

că un elev dorește să îi comunice ceva. 

Consolele, în număr de maxim 32, formează

4 grupe a câte maxim 8 elevi, grupe cu care se 

pot lucra în același timp 4 exerciții diferite. Toate 

consolele sunt conectate la aplicația profesorului, 

care conduce elegant și ușor activitatea grupelor.

Laboratorul fonetic standard are 32 de 

console pentru elevi, dar poate fi personalizat 

în funcție de nevoile fiecărei școli. 

Laboratorul poate fi instalat pe orice 
tip de mobilier. 

LABORATORUL FONETIC POATE FI
IMPLEMENTAT IN FUNCTIE DE NEVOILE 
SI DOTARILE SCOLII DUMNEAVPASTRA. 

 

 
 

Pentru informații suplimentare 
vă stăm cu drag la dispoziție 0799 599 599

office@royalbit.ro

VARIANTA 1 �HARDWARE�         
INSTALAM LABORATORUL PE 
MOBILIERUL EXISTENT INTR�O CLASA.

VARIANTA 2 �SOFTWARE�           8.400 lei
INSTALAM LABORATORUL PE 
CALCULATOARELE DIN LABORATORUL 
DE INFORMATICA.

24.000 lei  

            

  

              

   

   
            La achizitia unui laborator HARDWARE se acorda licenta gratuita si pentru un laborator SOFTWARE.

Preturile nu au inclus TVA-ul de 19%


