Με στόχο την προσωπική χρήση, η εφαρμογή αυτή μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο με ΕΜΔ να
μετατρέψει γραπτό κείμενο, όπως έγγραφα MS Word και pdf, ηλεκτρονικά βιβλία και ιστοσελίδες σε
ανθρώπινη ομιλία. Επειδή το λογισμικό υποστηρίζει τεχνολογία cloud, η πρόσβαση δεν περιορίζεται
ποτέ, αφού ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω smartphone, tablet ή υπολογιστή. Επιπλέον,
μπορείτε να ανεβάσετε έγγραφα από θυρίδες αποθήκευσης cloud όπως το Google Drive, το Dropbox
και το OneDrive.
Επί του παρόντος, υπάρχουν 56 φωνές σε 9 διαφορετικές γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά,
ισπανικά, γερμανικά, σουηδικά, ιταλικά, πορτογαλικά και ολλανδικά. Το λογισμικό υποστηρίζει αρχεία
PDF, TXT, DOC (X), ODT, PNG, JPG, συν τα αρχεία EPUB μη DRM και πολλά άλλα μαζί με φορμάτ
ήχου MP3.

Η ανάγνωση είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους μαθητές με μαθησιακές διαταραχές. Οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με την απογοήτευση που αισθάνονται οι μαθητές με ΕΜΔ όταν
προσπαθούν να διαβάσουν. Αυτά που αποθαρρύνουν τους μαθητές από την ανάγνωση
περιγράφονται παρακάτω: Παρακολούθηση κειμένου, αποκωδικοποίηση λέξεων, φωνητική
συνειδητοποίηση, κατασκευή φράσεων και συνοχή. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία που θα τους
επιτρέψει να παρακολουθούν την εκφώνηση καθώς διαβάζουν δυνατά, αυτό μπορεί να αυξήσει την
κατανόηση από πλευράς μαθητή με ΕΜΔ.

Οι περισσότεροι μαθητές με ΕΜΔ μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά ακούγοντας τον εκπαιδευτικό ή μία
εκπομπή. (ήχου / εικόνας) Σε αυτή την περίπτωση, το συγκεκριμένο εργαλείο τους δίνει την ευκαιρία
να παραμείνουν εστιασμένοι, να επαναλάβουν το θέμα του μαθήματος όταν αισθανθούν άνετα και να
δημιουργήσουν μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ήχου ως αρχείο της διαδρομής μάθησης. Η χρήση ενός
εργαλείου υποστήριξης μετατροπής κειμένου σε ομιλία μπορεί να βοηθήσει ένα παιδί με ΕΜΔ να
αποκτήσει μεγαλύτερη ακρίβεια και συγκέντρωση κατά τη διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων στο
σχολείο ή στο σπίτι. Μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα άγχους για τους μαθητές, αφού θα είναι σε
θέση να ακολουθήσουν το ρυθμό ολόκληρης της τάξης.
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