
Serdecznie   zapraszamy  do  udziału  w  cyklu  spotkań  organizowanych  przez
Stowarzyszenie „Mówić bez Słów”-ISAAC Polska pt. „Dzień z….”.   Na cykliczne
spotkania zapraszane będą  firmy, organizacje, instytucje oraz znani wykładowcy i
praktycy.   Celem  spotkań  jest   przekazanie  informacji  oraz  podzielenie  się
doświadczeniem i rozwiązaniami praktycznymi w zakresie zastosowania technologii
wspomagającej oraz AAC. 
Pierwsze spotkanie z cyklu to „Dzień z Harpo”, które odbędzie się 16 lutego 2019
w Warszawie w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Bialobrzeskiej 44. 

W programie:
11.00-11.45 –  Komunikatory - dostępne rodzaje, korzyści z używania urządzeń         

                        różnej konstrukcji i   produkcji;
11.45- 12.30 – Urządzenia alternatywnego dostępu do komputera (przyciski, myszy,  
                        joysticki, klawiatury, eyetrackery) - cel, sposoby użycia, dobór metody

                        dostępu
12.30- 13.00 – Przerwa z losowaniem nagrody-niespodzianki; 
                         wystawa pomocy do komunikacji
13.00 -13.45 – Oprogramowanie komunikacyjne, aktywizujące 
                         i edukacyjne; 
13.45-14.30 –  Oprogramowanie terapeutyczne - AfaSystem, 
                         dr Neuronowski, Cognitomniac;
14.30-15.00 -- Informacje o możliwości finansowania zakupów, ankieta 
                        (czym uczestnicy byliby zainteresowani w przyszłości), 
                         indywidualne konsultacje.
15.00 – 15.45 - Konsultacje indywidualne/ Spotkanie członków 
                        Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – ISAAC Polska

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o rejestrowanie się poprzez 
formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.   O przyjęciu na szkolenie decyduje 
kolejność zgłoszeń potwierdzonych mailem od Stowarzyszenia „Mówić bez Słów" - 
ISAAC Polska.

Do zobaczenia!
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS-RfPfQ7OzQfyNCwvQrgbN35lNry8HqP5YaLmziYtpTgbBg/viewform?usp=pp_url

