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27.01.2017  Найден Тодоров
печели конкурса за директор на
Софийската филхармония

02.12.2016 » В РУ представят технологии за контрол с поглед

27.01.2017  Предварителни
изпити започват в Русенския
университет
27.01.2017  През 2017та Русе ще
разполага с 124 684 755 лева
27.01.2017  Без рекордно ниски
температури в Русе
27.01.2017  Флашмоб на гарата в
памет на жертвите на Холокоста
27.01.2017  Самсон и Далила от
СенСанс гледаме в операта
27.01.2017  Театърът предтавя
Женско царство по Ст. Л. Костов
27.01.2017  Кукленият театър с
нова премиера по Андерсен
26.01.2017  Продължението на
Похода на императорите на СФФ 2017
26.01.2017  Общината купува трети
репатриращ автомобил
26.01.2017  120 000 лева за нови
фитнес площадки и игрища на открито
26.01.2017  20 000 лв. за конкурс за
проект на паметник на Васил Левски
26.01.2017  Завръщане към
Шенгенската система
26.01.2017  Русенско училище е
найчетящото за 2016 година
26.01.2017  Арт салон Любов и вино
в Русе през февруари
+ ПРОГРАМА
всички новини »
Изпрати своята новина »
RSS новини

АНКЕТА

Новини

НА АРЕНАТА
04.01.2017  ПО СЦЕНИТЕ НА РУСЕ
януари
26.01.2017  КИНОПРОГРАМА
Cinema City Русе
27 януари  2 февруари
24.01.2017  Българско заглавие
провокира Кустурица да учреди награда
24.01.2017  Четенето на книгите
за Хари Потър прави човек подобър
24.01.2017  Пет невероятни
истории от дълбокия и таен интернет
24.01.2017  Кафе, добър сън и
водорасли  ключът към младостта
24.01.2017  Разкриха заглавието
на следващия Star Wars
23.01.2017  10те най
енергизиращи песни според учените
23.01.2017  Какво да правите с
ръцете си по време на интервю
23.01.2017  Лесен начин да
помните повече
23.01.2017  Как да изгорим
повече мазнини по време на разходка?
23.01.2017  Протеини – от какво
количество се нуждаем?

Технологии за контрол с поглед в помощ на хора с увреждания
ще бъдат представени днес и утре от 14:30 в аула 2.1 на
Русенския университет. Тези технологии дават възможност на
хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и
да използват ръцете си, да общуват и да управляват компютър
само с помощта на погледа. Своя личен опит с контрол чрез
поглед ще представи Анжела Пенчева, автор на книгата „Моят
живот“ . Събитието е част от информационната кампания
"Здравей! Това съм аз!" на фондацията "АСИСТ  Помагащи
технологии", осъществена съвместно с Центъра за трансфер на
технологии в Русенския университет. Благодарение на
помагащите технологии за контрол, хората, които ги използват,
могат да изразяват своите чувства, нужди, желания, мнения, да
общуват, да се учат, да се забавляват, да творят, да развият
уменията и пълния си потенциал.
АРЕНА
Share
« Обратно към новините

23.01.2017  10 причини да си
легнем навреме
23.01.2017  Защо сексът става по
добър с времето?
26.01.2017  БЮРО ПО ТРУДА 
РАБОТНИ МЕСТА 27 януари
телефон: 082/821426
всички интервюта »
Обяви
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