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Благодарение на технологиите хората с увреждания ще управляват
компютър с поглед
29 ноември 2016, вторник / 15:55; Коментари:
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Хора с тежки физически увреждания, които не могат да говорят и да използват ръцете
си, ще могат да общуват и управляват компютър само с помощта на погледа си.
Това ще се случи в Русенския университет на 2 и 3 декември, като част от
информационната кампания „ЗДРАВЕЙ! ТОВА СЪМ АЗ!” на Фондация “АСИСТ –
Помагащи технологии”. Тя се реализира съвместно с Центъра за трансфер на
технологии в РУ, пише БГНЕС.
Благодарение на технологиите хората, които ги използват, могат да изразяват своите
чувства, нужди, желания, мнения. Те имат възможност да общуват, да се учат, да се
забавляват, да творят, да развият уменията и пълния си потенциал, обясняват
организаторите.
Събитието ще се състои в четири модула, насочени към различни аспекти на
разпространението и използването на нови подпомагащи технологии. Предвиден е
семинар на тема „Съвременни помагащи технологии за контрол с поглед:
възможности, използване в България, добри практики, европейският опит и
политики“, както и уъркшоп. Ще има още демонстрации и консултации за хора с
тежки физически увреждания и техни близки.
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