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Апстракт: Циљ овог рада јесте да кроз преглед различитих теоријских 

разматрања и истраживања укаже на улогу и значај Брајевог писма у развоју 

комуникационе компетентности особа оштећеног вида. Комуникациона 

компетентност слепих особа се између осталог може дефинисати као спо-

собност функционалне примене Брајевог писма у свакодневном животу и 

спремност за коришћење различитих медија у комуникацији. Основни ис-

ход развоја комуникационе компетентности је брз и ефикасан пријем, при-

ступ и размена информација са особама у непосредној  близини и комуника-

ција на даљину. У раду се посебно разматрају карактеристике вербалне и 

невербалне комуникације особа оштећеног вида, затим природа Брајевог пи-

сма као алтернативног културног оруђа и питање оспособљавања педаго-

шких радника за процес описмењавања деце оштећеног вида у условима ин-

клузивног образовања. 

Кључне речи: Брајево писмо, видови комуникације, комуникациона 

компетентност, особе са оштећењем вида.  

УВОД 

Савремене теорије које се баве развојем појединца и друштва наводе да 

је комуникација  оквир и услов развоја личности, да је кључ успостављања 

успешних социјалних односа. Најопштије одређење комуникације јесте да je 

она  социјално интерактивни процес размене порука знаковима (Бјекић, 2007;  

Rot 2004), односно процес размене информација и споразумевања између поје-
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динаца помоћу заједничког система симбола, знакова и понашања (Lehman, 

DuFrene, 2016). Нешто шира дефиниција одређује је као процес који обухвата  

трансмисију кодираних чињеница, идеја, гледишта, мишљења, порука, осећа-

ња или система помоћу различитих средстава (разговор лицем у лице, писма, 

извештаја, цртежа, постера) који треба да буду декодирани, схваћени и на које 

треба реаговати одговарајућим фидбеком (Oluga et al., 2001, према: Oluga, 

2010). Корен речи долази од латинске ријечи communicare што значи обаве-

штење, саопштење, али и повезаност, па комуникација значи саопштити, учи-

нити знаним, дати и примити информацију (Педагошки лексикон, 1996). Поред 

тога што за циљ има информисање, изражавање себе, тражење специфичне ак-

ције од примаоца, она за циљ има и изграђивање међусобних односа између 

особа које припадају одређеном друштвеном окружењу. 

Питањем дефинисања, анализе и унапређена комуникације баве се раз-

личити научни системи, а прве деценије двадесет првог века одликује нагла-

шено приступање овом проблему у оквиру научних дисциплина које су фоку-

сиране на: педагошку комуникацију (Assilkhanova et al., 2014; Златић, Бјекић, 

2015; Zrilić, 2010; Jovanović i sar., 2017), примену информационо-комуникаци-

оне технологије и интеракцију човек–рачунар (Bennett, 2003; Grbavac, Grbavac, 

2014; Muchacka, 2007; Car, 2010), различите аспекте менаџмента, пословног 

комуницирања и односа са јавношћу (Bjekić i sar, 2012; Lehman, DuFrene, 

2016); интеркултурални комуникациони контекст (Dahlergen, 2005; Stojković, 

2016). Оно што повезује различите научне приступе овом проблему јесте за-

кључак да комуникација представља основни облик људског понашања који 

произлази из потребе за повезивањем и интеракцијом с другим особама. По-

знавање њених карактеристика и законитости, као и подизање њеног квалитета  

је од стратешког значаја како за развој појединца као социјалне и културне је-

динке, тако и за унапређење свих облика друштвених активности (Morreale, 

Pearson, 2008). Квалитет комуникације одређују: комуникацијска слобода, ко-

муникацијска неугроженост, толеранција и социјална осетљивост, стицање и 

вежбање унутрашње контроле, писменост у комуникацији, заједништво, сарад-

ња, разумевање и поштовање других, способност емпатије, уважавање разлика 

(Zrilić 2010: 231). 

ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈЕ И КОМУНИКАЦИОНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ОСОБА ОШТЕЋЕНОГ ВИДА  

Комуникациони процеси се одвијају у оквирима различитих видова ко-

муникације, што додатно наглашава њихову комплексност и пред учеснике по-

ставља сложене комункацијске захтеве у оквиру сваког од њих. Најчешћа по-

дела видова комуникације је на вербалну и невербалну комуникацију, мада је 

за већину аутора ова подела релативна јер се поставља питање да ли ова два 

система треба посматрати одвојено и посебно (Juslin, Laukka, 2003).  



Максимовић, Ј., Јаблан, Б.: Улога Брајевог писма у развоју комуникационе... 

Научни скуп „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења“ • стр. 395–406 

 

397 

 

Вербална комуникација може да се одвија као вербална вокална комуни-

кација или усмени говор (дијалошка и монолошка вербална вокална комуника-

ција) и вербална невокална комуникација или писани говор (Lurija, 2000), док 

се невербална комуникацијa препознаје кроз разноврсна физичка понашања 

људи и физичке релације између особа. Невербална комуникација укључује у 

себе израз лица, држање и покрете тела, коришћење времена, простора, мириса 

(Mallineni et al., 2006), поглед, ширину зеница, удаљеност између људи и друге 

могућности изражавања (Bull, 2009). Атрибут „невербално“ имају и оне врсте 

комуникације које се остварују коришћењем човекових невербалних прои-

звода (графичких ознака, музичких творевина, коришћење и стварање 

посебних визуелних знакова, коришћење и давање значења појединим фи-

зичким појавама, бојама (Златић, Бјекић 2015: 53).  

У складу са циљевима које треба да постигне у социјалним односима,  

човек у оквиру одређеног вида комуникације користи различита комуникацио-

на средства и одговарајућа комуникациона понашања, што све заједно указује 

на његову комуникациону компетентност. Неки аутори комуникациону ко-

мпетентност дефинишу као способност примене језика и невербалног понаш-

ања ради преношења порука и постизање делотворне комуникације у соција-

лним односима (Wilkinson, 2001) или као „систем знања, способности, 

вештина, особина и мотивационих диспозиција који обезбеђује да особа буде 

успешна у комуникацији у социјалном интерактивном процесу размене порука 

знаковима“ (Златић и сар. 2013: 65). Kомуникационе компетенције предста-

вљају основу за развој других способности, као што су професионалне, социј-

алне, креативне или интелектуалне способности. 

Имајући у виду значај визуелног комуникативног канала у реализацији 

вербалног, а посебно невербалног понашања, као и чињеницу да богатство ко-

муникације чине синхронизоване вербалне и невербалне поруке, многи аутори 

су сагласни да је комуникативна размена особа са оштећењем вида са другим 

особама отежана услед редуковане или у потпуности онемогућене способности 

визуелне перцепције (Vučinić, Eškirović, 2008; Mallineni et al., 2006; Papadopoulos 

еt al., 2011; Stanimirović i sar., 2013). Услед тешкоћа у пријему и обради пре свега 

невербалних порука, особе оштећеног вида пропуштају одређене информације 

које су битне за комуникацију и разумевање понашања особа са којима су у 

социјалној интеракцији. Ешкировић (2015) указује да се у основи комуника-

тивних тешкоћа  особа оштећеног вида налази лоше стање визуелних функција, 

смањена способност визуелног контакта очима, неадекватан квалитет појмова и 

представа о основној вербалној поруци, недовољно познавање саговорника, 

нижи степен сигурности и спремности за комуникацију. 

Слепе особе користе свој говор као основни комуникацијски алат, а како 

визуелни систем нема примарну већ секундарну улогу у стицању говорних и 

језичких способности, може се претпоставити да оштећење вида  не доводи до 

значајних поремећаја у области вербалне комуникације. До поласка у школу 

код слепе деце је углавном успешно формирана граматичка структура говора и 

http://journals.sagepub.com/author/Mallineni%2C+Sharmila
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способност коришћења лексичког фонда, али у прагматском домену језика те-

шкоће су присутне током целог живота. Неке од њих су изостајање комуникаци-

оних гестова (Papadopoulos еt al., 2011), неадекватно постављање питања (Yildiz, 

Duy, 2013) и тешкоће иницирања и одржавања комуникације (Perfect, 2001). 

Слепа деца су лишена визуелних компоненти говора које су садржане у мимич-

ким и гестовним покретима, као и осталих елемената битних за структурирање 

говорне ситуације (број учесника у разговору, близина саговорника и сл.), што 

такође отежава разумевање и употребу говора у комуникацији (Дефектолошки 

лексикон, 1997) и може значајно умањити њихову комуникациону компетентно-

ст, односно њихову продуктивност и социјалну прихватљивост. 

Истраживање је показало да тинејџери са оштећењем вида могу потпуно 

бити несвесни порука које саговорник шаље невербалним сигналима као што 

су: климање главом, зурење, колутање очима, намигивање, мрштење, скретање 

погледа и сл., такође често нису свесни својих невербалних сигнала и ефеката 

које њима постижу (Wolffe, 2000, према: Vučinić i sar., 2013). Ешкировић 

(2015) запажа да одређени број деце оштећеног вида има проблема у 

комуникацији због мање развијеног активног и пасивног речника, као и појаве 

вербализама  али да се ради о проблемима који су развојне природе и који се 

могу превазићи. У условима адекватне едукације вербална и невербална ком-

уникација деце са оштећењем вида се развија до нивоа који их чини потпуно 

равноправним у односу на комуникационе способности деце типичног развоја 

без оштећења вида (2015: 96). 

БРАЈЕВО ПИСМО  И  КОМУНИКАЦИЈА ОСОБА ОШТЕЋЕНОГ 

ВИДА 

Развој савременог човека као друштвеног бића прати његово овладавање  

различитим културно-психолошким оруђима, односно усвајање сложених 

језичких система и писма, као и коришћење различитих техничких система и ин-

формационе технологије. Виготски (Vigotski, 1987) анализира културно-

органски развој деце са сметњом у развоју и указује на опасност њиховог рази-

лажења услед немогућности коришћења стандардних културно-психолошких 

оруђа. Описујући развој деце са оштећењем вида, Виготски наглашава да она 

никада неће спонтано научити да читају и пишу. Њима је неопходно створити 

услове за примену специјалног система културних знакова или симбола прила-

гођених особеностима њихове психофизиолошке организације. Након дугог пер-

иода трагања за најадекватнијим решењем, средином деветнаестог века поја-

вљује се Брајево писмо као културно-потпорно средство за развој писмености, 

средство комуникације и академски развој код слепих (Лазаревић и сар., 2009).  

Брајево писмо није језик. То је систем знакова којим се могу 

представити сви језици и који омогућава слепим особама да читају и пишу 

(American Foundation for the Blind, 2013). Захваљујући Брајевом систему, деца 
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оштећеног вида широм света могу стећи једнак степен писмености као и деца 

која виде, али је за то потребно нешто више времена као и другачији приступ у 

самоj припреми и обуци читања и писања. Било да је у облику читања разли-

читих књига, записивања порука, прављења листе за куповину или коришћење 

рачунара, писменост је средства за ефикасно учествовање слепих у свакодне-

вном животу (Wilkinson, 2010). „Слепа особа која не познаје Брајево писмо 

једнака је неписменом човеку, јер се никаква интелектуална активност не 

може темељити на инсуфицијентној писмености“ (Jablan 2010: 174). 

Брајево писмо је систем писма заснован на основном знаку који је пре-

дстављен са шест рељефних тачака, распоређених у две колоне и три реда 

стандардне димензије 7мм x 4мм. Из тифлодидактичких разлога тачке се име-

нују на два начина. Просторно: горња лева, средња лева и доња лева; горња де-

сна, средња десна, и доња десна и бројчано: прва, друга, трећа – тачке леве 

стране;  четврта, пета и шеста – тачке десне стране (Дефектолошки лексикон, 

1999). Свако слово је карактеристично по распореду тачака који одређује покр-

ете прстију током перцепције знакова по дијагонали, вертикали и хоризонтали. 

Највећи број знакова представљен је са три тачке у шестотачки, затим четири, 

две, пет и најмање са једном (Jablan, 2010). Поред слова, пратећи одређена пра-

вила, овим писмом се могу писати и читати различити математички и хемијски 

симболи, музичке ноте, знаци интерпункције и сл. 

Систематика Брајевог писма неког језика или језичког подручја чини си-

стем правила која се односе на писање, преписивање и штампање на Брајевом 

писму. Свака земља има Комисију за Брајево писмо и њен задатак је да прати 

развој штампе на стандардном писму и усклађује Брајево писмо према напрет-

ку и достигнућима на плану развоја писма за слепе. За разумевање писане ко-

муникације слепих особа и коришћења Брајевог писма у литерарном, матема-

тичком и комбинованом контексту важно је разумети значење сваког поједи-

ног једноставног Брајевог знака и његову функцију унутар сложеног значења 

(Fajdetić, 2010). 

 

Слика 1. Брајева слова за српско говорно подручје 
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Подаци из литературе показују да Брајево писмо има важну улогу у сва-

кодневном животу и активностима особа оштећеног вида (Argyropoulos, Ma-

rtos, 2006; Јаблан и сар., 2012; Kalra et al., 2009; Schroeder, 1989), а посебно у 

коришћењу савремених технологија и интернет комуникације (Gerber, Corinne, 

2001; Strobel et al., 2006; Farnswort, Luckner, 2008). Савремене рачунарске 

технологије које имају особе неоштећеног вида приступачне су и слепима, 

уколико је рачунар снабдевен специјалном техничком опремом, софтверским 

програмима, Брајевом тастатуром и штампачем за Брајево писмо. Помоћу 

компјутерске технологије и Брајевог писма слепе особе могу да забележе идеје и 

мисли, напишу текст, комуницирају са својим вршњацима помоћу друштвених 

мрежа, штампају текстове и сл., а задовољство које осећају при том биће велико 

и у потпуности ће их ставити у ред равноправних учесника у комуникацији 

(Shimomura et al., 2010). 

Писменост на Брајевом писму се негује од ранога детињства (Cooper, Ni-

chols, 2007), а по значају за каснију, напреднију писменост, не разликује се од  

развоја писмености код деце без оштећења  вида. Користећи ово писмо слепе 

особе развијају своју комуникациону компетентност која се може дефинисати 

као „функционална примена Брајевог писма, односно његово компетентно 

коришћење у свакодневном животу“ (Fajdetić 2010: 83). Компетенције које 

омогућују способност разумевања основних појмова Брајевог писма важне су 

за процену, одабир и примену одговарајућег образовног и комуникацијског 

медија, саветовање, поучавање и подршку, адаптацију материјала и др. Брајева 

комуникацијска компетентност  је резултат добре обуке и искуства како у ок-

виру заједнице слепих, тако и у комуникацији са особама без оштећења вида. 

Проблемом усвајања Брајевог писма од стране слепих ученика и пружа-

ње подршке од стране наставника и родитеља у том процесу бавили су се број-

ни аутори и истраживачи (Jablan, 2010; Koenig, Holbrook, 2000; Putnam, 2013; 

Steinman et al., 2006). Активности везане за пружање подршке у описмењавању 

блиско су и непосредно повезане са  основним знањима о овом писму која 

укључују: познавање Брајевог система, познавање могућности које даје так-

тилни облик графема, знање једноставних и сложених Брајевих знакова, 

познавање националне Брајеве нотације, као и познавање специфичних сред-

става за писање и хардверских додатака за рачунар (Fajdetić, 2011). За писање 

на Брајевом писму, поред претходно наведених способности, потребно је да 

ученик располаже додатним знањима и практичним вештинама попут: позна-

вања делова машине за писање на Брају; увлачење папира у машину; одређи-

вање маргина или начин брисања погрешно написаних знакова и сл. За савла-

давање овог писма потребна је и мотивација, а да би  обука била успешна, нео-

пходно је да буде индивидуализована. Чак и када изгледа да су ученици слич-



Максимовић, Ј., Јаблан, Б.: Улога Брајевог писма у развоју комуникационе... 

Научни скуп „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења“ • стр. 395–406 

 

401 

 

ни, индивидуални програм описмењавања креира се за једног ученика и не мо-

же се у потпуности применити код другог. 

 

У инклузивним условима образовања подршку деци у описмењавању 

даје пре свега тифлолог – стручњак који познаје Брајево писмо, приступе, 

стратегије и методе описмењавања слепе деце (Orsini-Jones et al., 2005). Међу-

тим, у условима редовног образовања то није довољно, па процес описмењава-

ња захтева и максималну спремност наставника редовне школе како би уче-

ствовао у њему. Наставници који знају да читају Брајево писмо визуелно могу 

да обезбеде бољу обуку и да дају повратне информације ученицима који кори-

сте тактилни пут читања (Amato, 2002; Putnam, 2013). Упознавањe типичног 

окружења са карактеристикама и могућностима писма за слепе први је корак у 

развоју и побољшању свакодневне комуникације слепих особа и њихове 

околине (Wells-Jensen et al., 2005). 

Компаративна проучавања перцепције стандардног и Брајевог писма по-

казала су да је за брзо и ефикасно читање Брајевог писма у фазама учења по-

требно и до два пута више времена у односу на стандардно читање,  и примена 

великог броја методичких интервенција (Eškirović, Grbović, 2010). Било би до-

бро да слепо дете пре поласка у први разред редовне основне школе познаје 

сва слова Брајеве азбуке, будући да је методички приступ обради тачкастог пи-

сма потпуно другачији од приступа који се примењује током учења читања и 

писања на црном тиску и не постоји могућност усклађивања. Даљи темпо на-

предовања ове деце у процесу учења читања и писања је различит и са тог 

аспекта не треба инсистирати на устаљеној динамици реализације образовног 

плана који се обично примењује у редовним школама, већ на индивидуализо-

ваном приступу у складу са могућностима сваког детета.  

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Неадекватно усвојена вештина читања и писања слепом детету отежава 

ефикасно савладавање школског градива и омета академски напредак и кому-

никацију. Развој и унапређење комуникације између слепог детета и његових 

вршњака у инклузивној школи велики је изазов за све учеснике у образовном 

процесу. Успешност тог процеса мери се и тиме може ли се слепо дете на крају 

осмог разреда окарактерисати као зависни прималац готових информација или 

независни читач и истраживач (Максимовић, 2017), као и тиме да ли је оспо-

собљено да користи различите медије у комуникацији са вршњацима и 

особама из шире околине. 

У циљу стварања подстицајних услова за усвајање Брајевог писма и 

развој комуникације између слепих ученика и њихових вршњака без оштећења 
вида, потребно је поштовање неких захтева и спровођење одређених поступа-
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ка. Пре свега неопходно је да наставник који у одељењу ради са слепим учени-

ком  обавезно познаје Брајево писмо. Ученике без оштећења који користе црни 

тисак за читање и писање, још у млађим разредима основне школе треба моти-

висати да се упознају са Брајевим писмом и на тај начин унапредити и 

проширити њихову комуникацију са слепим вршњацима. Пожељно је да 

поједина опрема, просторије, места за одлагање школског прибора и слично, 

буду обележена и на Брајевом писму. У учионици и простору школе потребно 

је поставити постере са текстом написаним и на Брајевим писмом, а слепом 

ученику омогућити да своје радове прештампа на црни тисак и тако их учини  

доступним осталим ученицима. Поред стандардне рачунарске и информационе 

технологије школу треба опремити и специјалним техничким и софтверским 

програмом који подржава употребу Брајевог писма и развија вишеструку пи-

сменост. Сматра се да употреба више различитих медија ученицима са о-

штећењем вида олакшава приступ општем курикулуму и побољшава њихова 

школска постигнућа. С друге стране, помаже да се ученици припреме за само-

сталан и независан живот, за даље школовање или за захтеве на радном месту. 
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THE ROLE OF BRAILLE IN DEVELOPING COMMUNICATION 

COMPETENCES OF INDIVIDUALS WITH VISUAL IMPAIRMENTS 

Summary 

The aim of this paper is to indicate the role and importance of Braille writing 

system in developing communication competences of individuals with visual 

impairments through an overview of different theoretical analyses and studies. 

Communication competence of blind individuals can be defined as the ability to 

functionally apply Braille in everyday life and willingness to use different media in 

communication. The main outcome of developing communication competence is a quick 

and efficient reception, access and exchange of information with people in the 

individual’s close proximity, or in long-distance communication. The paper puts special 

emphasis on the characteristics of verbal and non-verbal communication of people with 

visual impairments, the nature of Braille alphabet as an alternative cultural tool, and the 

issue of training pedagogical workers for teaching children with visual impairments in 

inclusive education to read and write.   

      

Keywords: Braille, forms of communication, communication competence, 
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