Pocket
Descrierea instrumentului
Toată lumea știe că viața de zi cu zi necesită jonglare între sarcini multiple și
responsabilități diferite. Numărul de informații (utile sau nu) poate distrage atenția foarte
mult ceea ce ne împiedică să ne concentrăm asupra obiectivelor stabilite inițial. Există
multe modalități de a prioritiza informațiile și vă recomandăm să verificați și instrumentul
Obiective SMART.
Printre multe aplicații organizaționale compatibile pe telefon și tabletă vă sugerăm
POCKET, o aplicație de tip citește mai târziu pe Mozilla Firefox care poate ajuta elevul
cu TSI să-și organizeze mai bine resursele online și articolele utile pentru activitățile lor
educaționale zilnice.

Dificultatea pentru elevii cu TSI
Elevii cu TSI deseori trebuie să rămână concentrați pe sarcini în timpul activităților de
învățare. În plus, este posibil să nu reușească să prioritizeze sarcinile din programul lor
de învățare, iar acest lucru este mai grav atunci când se asociază cu o tulburare specific
de învățare. Dificultățile de organizare în combinație cu capacitatea limitată de
a rămâne concentrat pe sarcini, care sunt cruciale în mediul școlar, poate duce ușor la
creșterea nivelului de anxietate care poate perturba procesul de învățare al unui elev.

Beneficiile pentru elevii cu TSI
Aplicația Pocket poate ajuta elevul să-și reducă distractorii, oferindu-le opțiunea de a
salva informațiile pentru revizuirea și evaluarea ulterioară, ajutându-i astfel să profite la
maxim de timpul lor. În plus, îi poate ajuta pe elevi să-și organizeze ziua, pauzele și
timpul de învățare.
Pocket facilitează descoperirea conținutului nou, astfel încât atunci când elevii decid să
aprofundeze, nu duc lipsă de materiale pentru citit.
Prin gestionarea materialului din aplicație și plasarea acestuia în diferite categorii, elevul
dobândește și o abilitate organizațională. Pocket vine cu un buton „asculta” pentru a oferi
versiuni vocale articolelor salvate, ceea ce este foarte benefic pentru elevii cu TSI.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Conținutul și materialul de
mai sus reflectă numai opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere
pentru orice utilizare a informațiilor expuse.

Exemplu de folosire a instrumentului
Prin crearea unui cont, utilizatorul poate să își organizeze resursele de învățare și să
conceapă un plan care să fie potrivit nevoilor de învățare. În plus, Pocket poate
interacționa cu multe alte aplicații, astfel încât utilizatorul să obțină o flexibilitate
suplimentară, care să se reflecteze în capacitatea de învățare. O comunitate de utlizatori
ai Pocketului este de asemenea prezentă, ajutând elevii cu TSI să contacteze alți elevi cu
tulburări de învățare similare pentru ajutor sau sfaturi!

Sursa: https://www.engadget.com/2017/02/27/mozilla-buys-pocket/
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