Όλοι γνωρίζουν ότι η καθημερινή ζωή απαιτεί μία ισορροπία μεταξύ πολλών διαφορετικών
καθηκόντων και ευθυνών. Ο αριθμός των πληροφοριών, (χρήσιμοι ή μη) μπορεί να
αποπροσανατολίζει και να μας εμποδίζει να επικεντρωθούμε στους αρχικά καθορισμένους στόχους.
Υπάρχουν πολλοί τρόποι να δοθεί προτεραιότητα στις πληροφορίες και σας συνιστούμε επίσης να
δείτε και το εργαλείο SMART Goals. Μεταξύ πολλών διαφορετικών εφαρμογών ενίσχυσης
οργάνωσης και παραγωγικότητας για τηλέφωνα και tablet, παρουσιάζουμε την εφαρμογή POCKET,
που μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή με ΕΜΔ να οργανώσει καλύτερα τους πόρους και τα άρθρα
που είναι χρήσιμα για τις καθημερινές εκπαιδευτικές του δραστηριότητες.

Οι μαθητές με ΕΜΔ πρέπει συχνά να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις τους κατά τη
διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον, ενδέχεται να αποτύχουν να θέσουν
προτεραιότητες στο ωρολόγιο πρόγραμμα και αυτό είναι κάτι που τείνει να είναι χειρότερο εάν η
διαταραχή συνυπάρχει με άλλες διαταραχές. Η έλλειψη οργάνωσης σε συνδυασμό με την
περιορισμένη ικανότητα για συγκέντρωση σε καθήκοντα, τα οποία είναι κρίσιμα στο σχολικό
περιβάλλον, μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αύξηση των επιπέδων άγχους που μπορεί να
διαταράξουν τη μαθησιακή πορεία ενός μαθητή.

Το Pocket θεωρείται μία εφαρμογή που μπορεί να βοηθήσει έναν μαθητή στη μείωση των
περισπασμών, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις πληροφορίες για μια μεταγενέστερη
ανασκόπηση και αξιολόγηση, βοηθώντας τον έτσι να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο του.
Επιπλέον, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν την ημέρα τους και να οργανώσουν
διαλείμματα και χρόνο εκμάθησης. Το Pocket διευκολύνει την ανακάλυψη νέου περιεχομένου, οπότε
όταν οι μαθητές αποφασίσουν να ξεκινήσουν να δουλεύουν, δεν θα αντιμετωπίσουν έλλειψη υλικού
ανάγνωσης.
Οργανώνοντας το υλικό στην εφαρμογή και τοποθετώντας το σε διαφορετικές κατηγορίες, ο μαθητής
ενισχύει την οργανωτική του ικανότητα. Η εφαρμογή έρχεται με ένα πλήκτρο "ακρόασης" για να
συντονιστείτε με τις εκδόσεις των άρθρων που παρέχουν εκφώνηση, κάτι που είναι πολύ επωφελές
για τους μαθητές με ΕΜΔ.

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό, ο χρήστης είναι σε θέση να οργανώσει τους πόρους μάθησης και
να δημιουργήσει ένα σχέδιο κατάλληλο για τις δικές του ανάγκες. Επιπλέον, το Pocket μπορεί να
αλληλεπιδράσει με πολλές άλλες εφαρμογές, οπότε ο χρήστης αποκτά επιπλέον ευελιξία, η οποία
αντικατοπτρίζεται στην ικανότητα μάθησης. Υπάρχει επίσης μια κοινότητα Pocket, βοηθώντας τους
μαθητές με ΕΜΔ να επικοινωνήσουν με άλλους μαθητές με παρόμοιες μαθησιακές δυσκολίες για
βοήθεια ή συμβουλές!
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