Teacher - učení a výuka jazyků (anličtina, španěltina, němčina apod.) ...
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Teacher - zkoušení a výuka jazyků
Úvodní strana
Aktuální verze: 1.8c
Program slouží k učení cizých jazyků. Předem upozorňuji, že nemá žádnou slovní zásobu.
(Slovní zásoba je ke stažení v sekci "Stažení".)
Je založen na tom, jak se uživatel učí, tak postupně zapisuje slovíčka a pak se z nich zkouší.
Program má plnou zvukovou podporu - žádné zvuky neobsahuje, ALE má začleněné nahrávání zvuků a jejich
úpravu. Takže pokud máš kazetu či CD "lehce" si slovíčka z něj vložíš do programu.
Pro ty co se v práci nudí(mně se to snad ani zatím nepovedlo), například systémáci nebo někteří úředníci ve státní
správě :), je možné program klavesou [Esc] kdykoliv rychle minimalizovat a je i možné nastavit zkoušecí dialog na
"maličký" a "nebarevný" - s tímto nastavením je možné se vzdělávat i v zaměstnání aniž by si toho prochazející šéf
fšiml :).
Při zadávání slovíček je možné zapisovat výslovnost (do popisu), včetně speciálních znaků:

Teacher je více uživatelský.
Zapsané slovíčka, lze přenášet(importovat) k různým uživatelům i do různých slovníků.
Následné zkoušení je možné různými způsoby a je možné se při zkoušení nahrávat (výslovnost) a po té poslechnout.
Automatické zkoušení kde se kontroluje automaticky správnost zadaného textu, nemusí být text zadán úplně
přesně(dle nastavení programu) standardně je nastaveno, že zadávaný text při zkoušení se porovnává ze slovíčkem,
z kterého se odfiltrují texty mezi závorkami(např. rody) lomítky(např čísla) apod. Rovněž není třeba zadávat otazníky
vykřičníky nebo napřiklad tři tečky, rovněž není nutné při zkoušení se z frází, zapisovat za čárkou mezeru (akceptuje
se bez mezery i s ní). Pokud je třeba zapsat "speciální" znak, není třeba mít patřičné nastavení klávesnice, na pravé
tlačítko myši je kontextové menu ze speciálnímy znaky (uživatelsky modifikovatelné).
Pokud si nahraješ (nebo získáš) namluvené slovíčka lze využít i volbu Cvičení výslovnosti, kde ti program slovíčka
předříkavá a ty je musíš hned opakovat. Celé se to nahrává a po skončení se můžeš poslechnout (hrůůůza :)).
Teacher umožňuje zpracování článků po souvětích, které ti přehraje a ty se můžeš následně nahrát a poslechnout.
Na zkoušku si můžeš stáhnou jeden španělský článek z učebnice Ven 1.
Důležité je, že Teacher "ví", které slovíčka již umíš, a které ne, a podle toho ti je opakuje.
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