
10 უფასო აპლიკაცია
პროდუქტიულობის გასაზრდელად

ძნელია იყო ფოკუსირებული საქმეზე, როდესაც შენს საყვარელ ფილმს აჩვენებენ
ტელევიზორში,  ფავორიტი სერიალის ახალი სერიებია ხელმისაწვდომი ან მობილურზე
გამუდმებით მოგდის შეტყობინებები.

გართობაში დახარჯული დრო დაკარგულად არ შეიძლება ჩაითვალოს, მაგრამ მიღწეული
მიზნით გამოწვეულ ბედნიერებაც არანაკლებ სასიამოვნოა. გაინტერესებს როგორ გავხდეთ
უფრო ფოკუსირებულები და მიზანმიმართულები, მინიმალური ძალისხმევით და
მაქსიმალური შედეგით?

დღევანდელი ადამიანი მობილურის სახით, მოტივაციის საბადოს მუდამ თან ატარებს.
ამიტომაც, გასაკვირი არაა, რომ აპლიკაციები სხვადასხვა მიზნების მიღწევისთვის ეფექტური,



ხელისშემწყობი ფაქტორია. ქვემოთ მოცემული უფასო პროგრამების სია, დაგეხმარება იყო
უფრო მეტად მობილიზებული არა მხოლოდ 2020 წელს, არამედ მომდევნო წლების
განმავლობაშიც განაგრძო განვითარება.

“თუ გინდა იყო ბედნიერი, იყავი” - ლევ ტოლსტოი.

“თუ გინდა იყო პროდუქტიული, გამოიყენე საჭირო აპლიკაციები” - უცნობი.
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Achievement

დამატებითი მოტივაცია იმისათვის, რომ იყო აქტიური.
დამხმარე აპლიკაციების დაკავშირებით, Achievement-ში
ქულების დააგროვება ხდება ისეთი აქტივობებით,
როგორიცაა სიარული, მედიტაცია, წონის
კონტროლი. ყოველი 10,000 ქულის გადაცვლა
შესაძლებელია 10$-ზე, Paypal-ის ანგარიშის მითითებით
ან მათი პირდაპირ  ქველმოქმედებაში გადარიცხვა.
აპლიკაცია გაჯილდოვებს სხვადასხვა გამოკითხვებში
მონაწილეობის მიღების შემთხვევაშიც.

გადმოწერე IOS ან ANDROID

https://www.myachievement.com/
https://www.paypal.com/us/home
https://apps.apple.com/us/app/achievemint/id793039965
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.achievemint.android
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Duolingo

უცხო ენების სწავლისათვის განკუთვნილი ერთ-ერთი
საუკეთესო პროგრამა მსოფლიოში. Duolingo გამოირჩევა
ენების მრავალფეროვანი არჩევანით, რომელთა შორის
არის გამოგონილი ენებიც: HIgh Valyrian (
სამეფო კარის თამაშები) და Klingon ( სტარ ტრეკი).
უამრავი სახალისო დავალებებებისა და სხვადასხვა სახის
შეჯიბრებების წყალობით, მისი გამოყენება სასიამოვნოდ
პროდუქტიულია.

გადმოწერე IOS ან ANDROID
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Google Calendar

Google Calendar ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ არ
დაგავიწყდეს მოახლოებული დღესასწაულები,
მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი შეხვედრები ან
გასაკეთებელი საქმე. კალენდარს აქვს როგორც ხმოვანი
ბრძანებების გაცემის ფუნქცია, ასევე
პერსონალიზაციისათვის განკუთვნილი ხელსაწყოები.
მოსახერხებელი ინტერფეისი შესანიშნავი ვარიანტია
დატვირთული გრაფიკის მქონე ადამიანებისათვის და
არამხოლოდ მათთვის.
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https://www.duolingo.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Valyrian_languages#High_Valyrian
https://en.wikipedia.org/wiki/Klingon
https://apps.apple.com/app/duolingo-learn-spanish-french/id570060128
https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.duolingo&referrer=utm_source%3Dduolingo.com%26utm_medium%3Dduolingo_web%26utm_content%3Dtext_link%26utm_campaign%3Dfooter_site-map
https://apps.apple.com/us/app/google-calendar-time-planner/id909319292
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=en_US
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Pocket

The Webby Awards-ის 10X გამარჯვებული აპლიკაცია
Pocket, არის ადგილი, სადაც შეგიძლია შეინახო შენთვის
საინტერესო სტატიები, ვიდეოები და ისტორიები.
გამოირჩევა  მასალის  მარტივი ხელმისაწვდომობითა და
სტატიების ინტერნეტის გარეშე კითხვის ან მოსმენის
საშუალებით.
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Peak

მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის სრულფასოვანი
მოხმარებისათვის ფულის გადახდაა საჭირო, უფასო
ნაწილი პროდუქტიულობის ამაღლებაში მაინც
დაგეხმარება. მეხსიერების სტიმულაციისთვის,
ფოკუსის გაზრდისათვისა და გონებრივი
სისხარტისთვის, Peak-ს აქვს ინტენსიური და სახალისო
თამაშები.
თითოეული მომხმარებლის მონაცემებზე დაყრდნობით
შედგენილი სტატისტიკა, საშუალებას გაძლევს გაიგო,
რამდენად კარგად გაართვი თავი დავალებას სხვებთან
შედარებით.
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https://www.webbyawards.com/
https://getpocket.com/
https://apps.apple.com/us/app/pocket-save-read-grow/id309601447
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideashower.readitlater.pro&referrer=adjust_reftag%3DckOknNFA2ZZKs%26utm_source%3Dgetpocket%2Bsites%26utm_campaign%3Dpocket2018%26utm_content%3Dhomepage%26utm_term%3Dappbadges
https://www.peak.net/
https://apps.apple.com/app/id806223188?_branch_match_id=772036078162954939
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brainbow.peak.app&_branch_match_id=772036078162954939


6

Dreamfora

თუ გსურს ჩვევის გამომუშავება ან მიზნის მიღწევა,
Dreamfora-ს აპლიკაცია აუცილებლად გამოგადგება.  შენით
შედგენილი მიზნების გარდა, შესაძლებელია უკვე
არსებული, სპეციალისტების მიერ შედგენილი მაგალითების
არჩევაც, რომლებსაც ბონუსად სასარგებლო რჩევები
მოჰყვება. ყოველ
დილას, მოტივაციისა და განწყობის ასამაღლებლად,
სხვადასხვა ინსპირაციული ფრაზა დაგხვდება.

გადმოწერე ANDROID
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Be Focused
მათთვის ვისაც დაძაბული მუშაობისას ხანმოკლე
შესვენებები სჭირდება, მაშინ აუცილებლად უნდა სცადოს
პომოდოროს მეთოდი.
Be Focused-ის დახმარებით შესაძლებელია სამუშაო
დროისა და დასვენების იმ ინტერვალებად დაყოფა,
როგორიც გაწყობს. შედგენილი სტატისტიკის მიხედვით კი,
მიმდინარე პროგრესისთვის თვალყურის დევნება არ
გაგიჭირდება.

გადმოწერე IOS

https://www.dreamfora.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dreamfora.dreamfora&hl=sr
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomodoro_Technique
https://xwavesoft.com/be-focused-pro-for-iphone-ipad-mac-os-x.html
https://apps.apple.com/us/app/be-focused-focus-timer/id973130201
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Motivation - Daily Quotes

ზოგჯერ იმისთვის, რომ დასახული მიზნისაკენ
პროდუქტიული ნაბიჯი გადავდგათ, მხოლოდ
გამამხნევებელი სიტყვებია საჭირო.
Motivation - Daily Quotes, დღის განმავლობაში იმდენჯერ
მოგამარაგებს ინსპირაციული ფრაზებით, რამდენჯერაც
მოისურვებ.
სხვადასხვა კატეგორიებად დაყოფილი ფრაზები კი, სწორედ
იმ მიზნებისთვის იქნება ზედგამოჭრილი, რომელთა
შესრულებასაც გეგმავ.

გადმოწერე IOS ან ANDROID
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Smiling Mind

მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ გონების მოდუნება
განტვირთვისთვის აუცილებელია.
Smiling Mind-ს გააჩნია მედიტაციის უარავი ვარიანტი,
იქნება ეს დაკავშირებული პირადი ურთიერთობის
დალაგებასთან, ძილთან დაკავშირებული პრობლემების
მოგვარებასთან თუ სხვა.
ფსიქოლოგებისა და პედაგოგების მიერ შედგენილი პროგრამები,
ცხოვრებაში ბალანსის დაცვაში დაგეხმარება.

გადმოწერე IOS ან ANDROID

https://motivation.app/
https://apps.apple.com/app/apple-store/id876080126?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hrd.motivation&hl=en_US
https://www.smilingmind.com.au/smiling-mind-app
https://apps.apple.com/au/app/smiling-mind/id560442518
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smilingmind.app&hl=en_AU
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Habitica
თუ გსურს გართობა და  პროდუქტიულობა ერთმანეთს
შეუთავსო, Habitica ამაში დაგეხმარება.
აქციე შენი ცხოვრება თამაშად, შექმენი დავალებები და
დაჯილდოვდი ქულებით მათი შესრულების შემთხვევაში.
მიღებული ქულებით შეგიძლია გააძლიერო შენი ვირტუალური
პერსონაჟი, უყიდო შინაური ცხოველი, მიიღო მონაწილეობა
თავგადასავალში მეგობრებთან ერთად და კიდევ უამრავი რამ.

გადმოწერე IOS ან ANDROID

https://habitica.com/static/home
https://apps.apple.com/us/app/habitica-gamified-task-manager/id994882113
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.habitrpg.android.habitica

