
Prowadzę od wielu lat terapię neurologopedyczną z osobami w stanie obniżonej świadomości, stanie wegetatywnym czy zespole
zamknięcia. Kocham to, co robię, bardzo lubię spotykać się z moimi Pacjentami i pomagać im dać sygnał do świata, że są tam zamknięci
w więzieniu swoich ciał. Jestem Współtwórcą Cyberoka i C-Eye'a oraz pionierem w dziedzinie skutecznej komunikacji z osobami             
o obniżonej świadomości z wykorzystaniem technologii śledzenia wzroku. Prowadzę terapię neurologopedyczną po udarach mózgu,
urazach czaszkowo-mózgowych oraz dzieci z różnymi zaburzeniami neurologicznymi.
Założyłam Fundację JESZCZE DOPNĘ SWEGO, której głównym celem jest poprawa jakości życia min. osób w śpiączkach i nie
komunikujących się werbalnie.
Jestem współautorem książki: „Komputerowe oko świadomości”, która powstała na podstawie mojej rozprawy doktorskiej pt.: "Funkcje
czytania i pisania osób z obniżoną świadomością wybudzonych ze śpiączki." (2016)
Od 2018r. pełnię też funkcję biegłego sądowego w dziedzinie logopedii, specjalność: ocena świadomości oraz komunikacji osób             
 w śpiączce, stanie wegetatywnych, stanie minimalnej świadomości, zespole zamknięcia, porażonych czterokończynowo bez logicznego
kontaktu.
Chcąc dzielić się swoją wiedzą, szczególnie praktyczną wygłosiłam na konferencjach kilkanaście prelekcji na temat osób z ilościowymi
zaburzeniami świadomości oraz ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Przeprowadziłam wiele szkoleń i warsztatów szczególnie             
z zastosowania systemu C-Eye. Kształciłam i nadal kontynuuje pracę ze studentami z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Co to jest System Sensor Pic Tobii?
Dla kogo jest przeznaczony?
Zasady prawidłowego ustawienia urządzenia.
Sterowanie ręką, inną częścią ciała czyli jakie możemy zastosować czujniki: czujnik dotyku, odbiciowy, przepływu powietrza.
Jak tworzyć plansze dla dzieci i dorosłych z różnymi zaburzeniami.
Jak rozmawiać, wykorzystując to urządzenie?
Jak prawidłowo prowadzić terapię mowy?
Ważne wskazówki dla rodzin i opiekunów.
Zasady komunikacji dla terapeutów.

Oczy „mówią”? Oczy sterują telewizorem? Oczy surfują po Internecie? Tak, to wszystko możliwe, dzięki zastosowaniu prostego urządzenia czyli Systemu Sensor Pic Tobii.
Przeznaczone dla dzieci i dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami. Bardzo dobre narzędzie dla osób po śpiączkach, które nie odzyskały mowy werbalnej. Urządzenie
dla każdego bez ograniczeń.
Wystarczy, że zainstalujesz Tobii oraz odpowiednią centralkę i już możesz komunikować się za pomocą oczu, grać w ulubione gry, surfować po Internecie, sterować
pilotem telewizyjnym czy innymi urządzeniami. 
Co ważne, zawsze możesz zabrać laptop ze sobą więc nie ogranicza Cię wielkość urządzenia. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, jak tworzyć plansze do komunikacji, jak
ćwiczyć oczy, jakie możliwości daje to urządzenie to zapraszam na jedyne takie szkolenie.

Data: 22 października 2021 r., godz. 18.30 - 21.00 

Forma: online (brak nagrania)

Program:

Istnieje możliwość połączenia się w czasie szkolenia z twórcą Systemu sensor Pic Tobii, który rozwieje Państwa
wątpliwości i odpowie na wszystkie pytania.

Koszt: 129 zł /płatność - zgodnie z regulaminem  - przelewem na numer konta podany w potwierdzeniu wpisania na listę
uczestników/

Zapisy: www.discurso.pl >> szkolenia online >> zapisy 

Imienne zaświadczenie: tak

Możliwość otrzymania faktury: tak

Nie mówię, ale chcę komunikować się z otoczeniem

Centrum Szkoleń DISCURSO www.discurso.pl
centrum.discurso@gmail.com

tel. 737463340

Prowadząca: dr Agnieszka Kwiatkowska


