
Mythware Language Lab
Cyfrowa pracownia językowa

【Główne funkcje】
◎ Interaktywna nauka języków obcych

◎ Transmisja multimediów

◎ Trener wymowy

◎ Połączenia głosowe między uczniami 

i nauczycielem

◎ Komunikacja wizualna

◎ Monitoring i nagrywanie dźwięku

◎ Tłumaczenia symultaniczne

◎ Tworzenie konferencji

◎ Przeprowadzanie kartkówek

◎ Tworzenie Quizów

◎ Funkcja odpytania uczniów

◎ Nauka w grupach

◎ Chaty grupowe oraz tematyczne

◎ Pokaz pulpitu ucznia

◎ Monitorowanie i kontrola uczniów

◎ Streaming wideo przez sieć

◎ Polityki zabezpieczeń

◎ Logowanie zdarzeń i wiadomości

◎Wysyłanie oraz odbieranie plików

◎ Zdalne uruchamianie i zmiana 

ustawień

◎ Funkcje zgłoszenia przez ucznia

◎ Sprawdzanie obecności

Mythware Language Lab to kompleksowe
oprogramowanie cyfrowego laboratorium językowego,
które wspomaga naukę słuchania, mówienia, czytania
oraz pisania. Oprogramowanie wspiera naukę języków
obcych, przez co nauczyciel może prowadzić zajęcia w
płynny i interesujący sposób. Prosty interfejs
oprogramowania zapewnia łatwą i intuicyjną pracę.

Mythware Language Lab to oprogramowanie od początku tworzone do
wspomagania nauki języków obcych. Dzięki temu zapewnia najwyższą jakość
dźwięku, minimalizuje opóźnienia oraz zapewnia wysoką jakość transmisji
multimediów. Wysoka stabilność oprogramowania oraz kompatybilność z
systemami operacyjnymi Microsoft Windows umożliwia wykorzystanie
oprogramowania niemal na każdej konfiguracji komputerów.

Mythware Voice Box
W przypadku wykorzystania w pracowni językowej Mythware 

komputerów o bardzo niskich parametrach technicznych, w celu 

zapewnienia wysokiej jakości dźwięku może być konieczne 

zastosowanie zewnętrznego modułu Voice Box.



Interaktywna nauka
Mythware Language Lab zostało 

zaprojektowane, aby najlepiej pomagać

nauczycielom w aktywnym nauczaniu 

języków obcych. Dzięki zróżnicowanym 

funkcjom takim jak pokaz pulpitu czy 

transmisja multimediów, 

oprogramowanie pomaga uczniom lepiej 

zaangażować się w naukę.

Korzystaj pracując z Mythware Language Lab

„Nauka nowego języka 
może być trudna i wymaga 
wielu godzin ćwiczeń. 
Mythware Language Lab 
zachęca do interakcji 
między nauczycielem a 
uczniami, co sprawi, że 
praktyka będzie łatwiejsza i 
bardziej wydajna.”

Praktyczna ocena

Mythware Language Lab ma zestaw 
praktycznych funkcji, które pozwalają
nauczycielom oceniać wyniki uczenia się
uczniów poprzez egzamin ustny i quiz. 
Nauczyciele mogą również przeprowadzić
ankietę z jednym pytaniem, aby 
natychmiast ocenić wyniki nauczania 
uczniów w klasie.

Efektywne zarządzanie klasą

Language Lab znacznie ułatwia 
zarządzanie klasą. Nauczyciele mogą
sprawdzać frekwencję w klasie, 
monitorować i kontrolować stanowiska 
uczniów, kontrolować dostęp do stron 
internetowych i aplikacji, blokować
ekrany uczniów, aby zwrócić na siebie 
uwagę i pomóc uczniom mającym 
problemy podczas zajęć.

Praktyczna nauka wymowy
Praktyka czyni mistrza. Do nauki języków 
potrzeba dużo praktyki ustnej. Dzięki 
Language Lab nauczyciele mogą
prowadzić szkolenia ustne oraz ćwiczyć
wymowę ze studentami. Kiedy uczniowie 
uczestniczą w tych zajęciach, cały czas 
ćwiczą mówienie.



Praca w trybie rozszerzonym
• Language Lab pozwala na pracę w 

trybie rozszerzonym na kilku 
monitorach

Transmisja multimediów
• Transmituj dźwięk oraz ekran pulpitu na 

stanowiska uczniów
• Zaproś uczniów do rozmowy z nauczycielem 

lub innymi uczniami
• Monitoruj dźwięk ze stanowisk uczniowskich
• Korzystaj z kamerek internetowych podczas 

komunikacji z uczniami
• Transmituj na żywo multimedia z 

urządzeń zewnętrznych
• Nagrywaj i zapisuj dźwięk ze stanowisk

Interaktywne nauczanie
• Zablokuj stanowiska uczniowskie aby skupić

uwagę uczniów
• Monitoruj i kontroluj stanowiska uczniowskie
• Zarządzaj politykami zabezpieczeń
• Przeprowadź test lub kartkówkę na lekcji
• Prowadź tłumaczenia symultaniczne 

aby ćwiczyć wymowę
• Dziel na grupy i pracuj w grupach
• Korzystaj z chatu lub komunikacji głosowej
• Twórz chaty tematyczne
• Udostępnij ekran wybranego ucznia 

pozostałym uczestnikom zajęć
• Odtwarzaj na żywo lokalne pliki 

multimedialne lub z urządzeń zewnętrznych
• Uczniowie mogą rozpocząćdialog z innym 

uczniem
• Udostępniaj materiały szkoleniowe dla 

wszystkich uczniów

Trener wymowy
• Wsparcie dla ćwiczenia czytania oraz 

powtarzania
• Transmituj obrazy oraz dźwięk z 

zewnętrznych urządzeń na stanowiska 
uczniowskie

• Pokaż lub ukryj napisy dla materiałów 
szkoleniowych

• Prowadź rozmowę z jednym lub kilkoma 
uczniami

• Monitorów dźwięk jednego lub kilku 
uczniów jednocześnie

• Ustaw tryb powtarzania, nagraj głos 
uczniów podczas odtwarzania pliku 
multimedialnego i dokonaj porównania.

• Nauczyciel może rozpocząć indywidualne 
lub grupowe szkolenie ustne

• Po szkoleniu nauczyciel może ocenić
problemy w procesie nauczania

Interaktywne

Nauczanie



Oral Exam
• Rozpocznij egzamin ustny dla jednego lub 

więcej studentów.
• Przetestuj głośnik i mikrofon przed 

egzaminem, jednocześnie wyświetlając 
nazwiska i stany uczniów.

• Wsparcie dla rejestracji uczniów, nauczyciel 
może zweryfikować poprawność informacji 
rejestracyjnych, dopasowując listę uczniów.

• Lista uczniów, stan uczniów, harmonogram 
testów i pozostały czas egzaminu zostaną
wyświetlone na ekranie nauczyciela.

• Wybierz źródło nagrywania
• Wsparcie dla nagrywania grupowego
• Studenci mogą odtwarzać pliki nagrańpo 

egzaminie ustnym.

Test
• Użyj arkusza odpowiedzi, aby 

przeprowadzić szybki test dla jednego 
lub więcej uczniów.

• Wsparcie dla dwóch rodzajów arkuszy 
odpowiedzi: arkusz szybkich odpowiedzi 
i dostosowany arkusz odpowiedzi.

• Arkusz odpowiedzi obsługuje pięć
różnych rodzajów pytań: pytanie 
wielokrotnego wyboru, pytanie 
prawda/fałsz, podaj odpowiedź, pytanie 
otwarte i pytanie ustne.

• Ustaw poprawne odpowiedzi na 
obiektywne pytania

• Uzyskaj wyniki natychmiast po teście

Quiz
• Przeprowadź quiz, zadając pytania różnego 

typu podczas zajęć.
• Kontroluj postęp quizu, nauczyciel może 

wstrzymywać, zawieszać i wznawiać quiz.
• Uczniowie mogą kontynuować quiz po 

ponownym połączeniu.
• Wsparcie odtwarzania multimediów, 

nauczyciel może ustawić czas odtwarzania 
multimediów.

• Nauczyciel może ustawić czas quizu, skalę i 
zmienić kolejność pytań dla różnych 
uczniów.

• Wyświetl listę studentów, pozostały czas i 
stan studenta.

• Zbierz quiz automatycznie po zakończeniu 
quizu, nauczyciel może również odebrać
quiz przed czasem.

• Oceniaj quiz dla każdego ucznia po 
zebraniu wszystkich artykułów.

• Nauczyciel może dodawać komentarze do 
artykułów z quizu i wysyłać wyniki do 
uczniów w formie HTML.

• Wyświetl statystyki wyniku quizu, 
nauczyciele mogą sprawdzić listę pytań, 
wyniki uczniów i wykres statystyczny.

Ankieta
• Przeprowadź ankietę z tylko jednym 

pytaniem do jednego lub większej liczby 
uczniów.

• Wsparcie dla pytań wielokrotnego 
wyboru oraz pytań prawda/fałsz

• Nauczyciele mogą wstawiać zdjęcia i 
ustawiać prawidłową odpowiedź na 
każde pytanie.

• Wyświetl wynik w postaci histogramu.

Skuteczne ocenianie



Efektywne

Zarządzanie klasą

Wizualizacja i modelowanie klasy
• Nauczyciel może stworzyć, importować

oraz eksportować model klasy
• Sortuj miniatury stanowisk uczniowskich 

według różnych atrybutów
• Zwizualizuj rzeczywiste ustawienie 

stanowisk uczniowskich
• Sprawdź nazwę komputera, adres IP, adres

MAC oraz parametry systemu na
stanowiskach uczniowskich

Zarządzanie urządzeniami
• Wykrywanie urządzeń audio za pomocą

jednego kliknięcia
• Automatycznie wykrywaj urządzenia oraz 

instaluj niezbędne sterowniki
• Transmituj multimedia na żywo z 

urządzeń zewnętrznych
• Nagrywaj wideo z urządzeń zewnętrznych
• Funkcja redukcji szumów podczas 

komunikacji głosowej

Zarządzanie klasą
• Uruchamiaj oraz wyłączaj zdalnie 

komputery uczniowskie
• Rozpoczynaj oraz zakończ lekcję jednym 

kliknięciem
• Sprawdź obecność przed 

rozpoczęciem lekcji
• Skonfiguruj polityki dostępu do 

stron internetowych oraz aplikacji 
dla uczniów

• Uczniowie mogą zgłosić się do nauczyciela z 
prośbąo pomoc

Zarządzanie plikami
• Nauczyciel może wysyłać pliki na stanowiska 

uczniowskie
• Uczniowie mogą wysyłać nauczycielowi pliki 

z zadanymi pracami
• Nauczyciel może zebrać pliki uczniów w 

dowolnym momencie

Wyłączny dystrybutor oprogramowania Mythware Language Lab w Polsce

KOBIS Paweł Wojtanowski, ul. Widok 16, 33-170 Tuchów

Tel.: 14 6789 160

www.kobis.pl kobis@kobis.net.pl

Obsługiwane systemy 

operacyjne

Minimalne wymagania 

sprzętowe

Wymagania sieci
● Sieć LAN

Wymagana min. 100Mb/s sieć LAN; zalecana sieć 1Gb/s

● Sieć bezprzewodowa

Wymagana min. 300Mb sieć 802.11n; zalecana sieć 1733Mb 802.11ac

Aplikacja uczniaAplikacja nauczyciela

Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10

Zalecane wymagania sprzętowe

• Procesor AMD lub Intel, min. 2 

rdzeniowy

• Min. 4GB pamięci RAM 

• Min. 250MB wolnej przestrzeni 

dyskowej

• Min. dedykowana karta graficzna

• Min. dedykowana karta dźwiękowa

Zalecane wymagania sprzętowe

• Procesor AMD lub Intel, min. 2 

rdzeniowy, 4 wątkowy

• Min. 2GB pamięci RAM 

• Min. 250MB wolnej przestrzeni 

dyskowej

• Min. dedykowana karta graficzna

• Min. dedykowana karta dźwiękowa

Wymagania sprzętowe

http://www.kobis.pl/
mailto:kobis@kobis.net.pl

