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РУ представя технологии за контрол с поглед
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Технологии за контрол с поглед в помощ на хора с
увреждания ще бъдат представени на 2 и 3
декември в 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.
Събитието е част от информационната кампания
"Здравей! Това съм аз!" на фондацията "АСИСТ 

Виж 1 снимка

Събитието има четири модула 
семинар, уъркшоп, демонстрации и
консултации
Сн.: Официален сайт

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.
Събитието има четири модула  семинар, уъркшоп, демонстрации и консултации, които са
насочени към различни аспекти на разпространението и използването на нови подпомагащи
технологии и различни заинтересовани страни.
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Телефон от Телефон4е

Най атрактивни цени на мобилни телефони
www.telefon4e.com

СПА хотел Орфей 4*

СПА и Ски в Пампорово. Перфектна локация. Анимация
hotelorpheus.com
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Премиери
Заразно зло: Финалът
Шести филм за премеждията на
младата Алис Паркс. Действието се
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от...
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Започват предварителните изпити
за прием в РУ

(3)

(1)

Драгажният флот заплашва с
протести
вчера |

(3)

(1)

Всички новини »

Лични страници
Музика

ПЪРВА

Медии

ДНЕС

ЛАЙФ

САЙТОВЕ

Недвижими имоти

към 14 часа

ВРЕМЕТО
ТЕМИТЕ

Търси в новини

ВХОД

6° C

Образование и наука

Организации

Право

Производство

Спорт

Туризъм и пътувания

Търговия

Услуги

Прогноза: 10° C / 2° C
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Футбол

10 дневна прогноза

Вятър: слаб
Време: димка
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