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По ред сред ста ва ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја ко ја у 
зна чај ној ме ри ути чу на уна пре ђе ње обра зов ног про це са, ва жну уло гу за уче-
ни ке са смет ња ма у раз во ју игра ју аси стив не тех но ло ги је. Ве ли ки број сред-
ста ва аси стив них тех но ло ги ја за глу ве и на глу ве ства ра те шко ће у њи хо вој 
кла си фи ка ци ји. Кла си фи ка ци је су нај че шће усме ре не на сам про из вод, по чев-
ши од ни ских, па до сред ста ва ви со ке тех но ло ги је. У ли те ра ту ри се нај че шће 
сре ће тра ди ци о нал на кла си фи ка ци ја по ко јој су сред ства аси стив них тех-
но ло ги ја по де ље на на сред ства и си сте ме за слух и слу ша ње, сред ства за упо-
зо ре ње и сред ства за ко му ни ка ци ју. У окви ру ових ка те го ри ја на ла зе се број не 
пот ка те го ри је. У овом ра ду при ка за ни су софт ве ри ви со ке тех но ло ги је ко ји 
при па да ју сред стви ма за ко му ни ка ци ју, на ме ње ни ин ди ви ду ал ној упо тре би, 
би ло да је реч о еду ка ци ји или ре ха би ли та ци ји глу вих и на глу вих.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: аси стив не тех но ло ги је, глу ви и на глу ви, сред ства аси-
стив них тех но ло ги ја, еду ка ци ја и ре ха би ли та ци ја.

УВОД

Раз вој и на пре дак тех но ло ги је као на у ке, а на ро чи то ин фор ма ци о не 
и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, до вео је до ства ра ња по треб них усло ва 
ка ко би осо бе са ин ва ли ди те том мо гле пре ва зи ћи сво ја огра ни че ња, а 
у ци љу њи хо вог лак шег укљу чи ва ња у све сфе ре дру штве ног жи во та и 
ра да. По ред сред ста ва ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја 
ко је у зна чај ној ме ри ути чу на уна пре ђе ње обра зов ног про це са, ва жну 
уло гу за уче ни ке са смет ња ма у раз во ју игра ју аси стив не тех но ло ги је. 
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По сто ји ви ше де фи ни ци ја аси стив не тех но ло ги је, али у осно ви свих на-
ла зи се сле де ћа: Аси стив на тех но ло ло ги ја је би ло ко ји пред мет, део опре-
ме или си стем про из во да на ме ње них ши рем или ужем кру гу по тро ша ча, 
мо ди фи ко ва них или при ла го ђе них та ко да по ве ћа ва ју, одр жа ва ју или по-
бољ ша ва ју функ ци о ни са ње осо ба са ин ва ли ди те том (Акт о тех но ло ги ји 
ко ја се од но си на по моћ осо ба ма са ин ва ли ди те том, 1988). Овај акт је 
до пу њен 1994. го ди не, за тим уки нут и за ме њен но вим 1998. го ди не, под 
на зи вом Акт о аси стив ној тех но ло ги ји (As si sti ve Tec hno logy Act). Без об-
зи ра на све про ме не, де фи ни ци ја по моћ них тех но ло ги ја је оста ла иста. 
Иста де фи ни ци ја је при хва ће на и у Ак ту о Аме ри кан ци ма са ин ва ли ди-
те том (Ame ri can with Di sa bi li ti es Act-ADA), у сек ци ји 508 ко ја се од но си 
на стан дар де до ступ но сти елек трон ских и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
а ко ја је до пу ње на 1998. го ди не на зах тев Од бо ра за при сту пач ност, вла-
ди не аген ци је чи ји је циљ да обез бе ди при сту пач ност за осо бе са ин ва-
ли ди те том (http: //standards. gov/http://stan da rds.go v/ ) .

 Келкер (Ke lker,  1997)  наво ди кри те ри ју ме на  основ у  којих  а си ст ив-
на те хно логија м ож е пру жи ти  о дговарајући д опринос,  ук олико з ад ов ољ-
ава све  и ли  неке  о д с ледећи х к ритер ију ма :

 – омог ућава по је ди нцу о ба вљање акт ивност и које  је немог уће 
извес ти  у з пом оћ  не ког другог с ред ства;

 – о мог ућ ава пој еди нцу д а с е п ри ближи ст ан дардима  у по гледу 
покре тљивос ти  и брзине  – нив о који  не би мо гли достић и  уз  
помоћ  неког др уго г  средств а;  

 – о мог ућава у че шће у  програмима  и активнос тима  у кој им а  иначе  
н е б и могли д а у чествују;

 – пов ећа ва издрж љивос т  и мог ућност да  се ис тр аје и оба ве  за да ци 
који  су  иначе  пр ет ешки и  ко мп ликов ан и з а рутинско и зво ђењ е;

 – омогућ ава појединц у да  се конце нт риш е на  уче ње и ра д, ви ше 
нег о на ме хан ич ке  з адатке ;

 –  пр ужа б ољ и п ристу п и нф ор мацијама ;
 – п од ржава с оц ија лну интеракциј у с а вршњ ацим а и одр ас ли ма .

Бр ој  с редстав а  ас истивни х  те хн ол ог ија на мењених  еду кацији 
и  рехабили та цији глуви х  и наглув их  ст ално се  ув ећ ав а,  што доводи 
 до  потешк оћ а у класиф икацији  ових  средс та ва .  Раније су  средст ва 
 асистивне те хн ологије  за  гл уве и  на гл уве би ла  усмере на  н а  по бољшање 
квали тета слушањ а и к ом уникацију,  д ок се дан ас, све  ви ше  к ористе ка о 
 подршк а у  учењ у.  У лите рат ури се  н ајч ешће с ус ре ће  подела с редстав а 
а сисити вне те хн ол ог ије за  гл уве и на глуве према прои зво дима,  п очевши  
о д  ни ских, па  до сред став а висок е  те хн ологије.  Средств а а систи вних тех-
но ло гија за глу ве  и  н аглуве м огу се по дел ити у три катего ри је: сред ства 
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и сист ем и  за слух и  слушање,  ср ед ст ва  за уп озорење и средс тва за ко-
мун икацију (WATI, 2 00 9).

Сред ств а и си сте ми   за сл ух и слуша ње 
 – Ф М
 –  Инфраре д
 –  Инд укцио не  пе тљ е
 –  1:1 кому никатор
 – пер со на лна а мп ли фикација

 
Ср ед с тва за  упозорење

 – В из уе лна или в ибрациона  ср ед ст ва  за у по зо ре ње  
 

С р едства  за комуник ац ију
 – Телеко мун икацио на средст ва 
 – Софтвер и за а син хрони пр евод 
 – Средс тва  за личн у  у потребу 
 – Ср едства  за  у пот ребу у у чионици или  г ру пним  ак тивностима 
 – Средства за  пр евођењ е  го вора у текст или г ест 
 – Синхр он о  превођењ е

           Знаковн и п реводи ла ц  (Signtel in terpre te r)

Зна ко вн и  прево ди лац је  со фтвер  вис ок е техно ло гиј е  намењен 
 гл увима,  наг лувима ,  сл епоглувима  и слеп има. З на ковни  прево-
дила ц ј е соф твер ко ји  прев оди гов ор на знак ов ни  ј ез ик, п рв енстве-
но осмишљ ен за  кому никацију  и змеђу  глувих и о соба ко је  ч ују у  сл у-
чају када с е н е мож е обезб ед ит и  пр еводилац за  з наков ни језик.  Кому-
никација се  оствар ује та ко што  ос об а која је  ур едног  с луха  унесе тексту-
алну ил и  говорн у пору ку  ко ју овај с офт вер прево ди  глув ом кориснику 
на знаковни или писани језик ( htt p: // www .signtelinc. co m/). 

Осн ов не  кара кт еристике  овог софтвера с у: 
 – прево ђе ње  го во ра и тек ст а  на гест;
 –  пре цизно  дифер енцирање  и  пре вођење  на  знаков ни ј език р еч и 

 са ви ше стр уким з нач ењем;
 – исправно  превође ње нум еричког  си стема  н а  гест (н ов ац,  врем е,  

датум,  бро јеви т ел еф она и  децима лн и  за пи си);
 – исправн о  спело ва ње  и мена дак тилолог ијом,  а у сл уч ају х омо-

нимиј е, софт ве р пра ви јасн у разли ку  између имена и нази в а 
неког  појма ; 
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 – м огућно ст  да се 1 400  идиом а и фраза  испра вно пре вед е на г есто-
вни  јези к ;

 – о бимни  речник знак овног  јез ика кој и  обу хвата  пре ко 300 00  р е-
чи; 

 – могућн ост к оришћења напредне  дактилоло ги је - било  ко ја  р еч  
или г ест  м огу се преве сти на  дактилол огију ;

 – постоја ње поп -у п виде о бок са уз чију пом оћ се може п ревест и 
 бил о који  текс т са  ве ба  и ли  из неко г документа;

 –  дв осмер на  к омуникациј а.

Раз вој о вог соф твера ин пир ис ао  је мно ге ауторе  широм с ве та  да ди-
зај нирају  с офтвер за онлајн превођење  знаков ног језика (Fels et al.,  2006; 
Jem ni ,  El gh oul,  2007;  ),  као и  со фт вер за к ом уникацију путем мобилних 
телефона (Chernia vsky et  al ., 2007 ).

Say  it Si gn  it  
 

 Једна о д  во де ћих фирми на  п ољу инфо рмацион их технологиј а, IBM , 
развила је систем поз нат под  н азивом S iSi (Sa y it  Sig n it – Реци  и пок-
аж и! ).  Систем S iSi са стоји се  од  в иш е технолог иј а, на првом нивоу  се 
изгов орена реч  п рев оди у т екс т, на д руг ом у  покрет,  прецизније,  брита-
нски зн ак ов ни је зик, к ој и с е на тр ећ ем  нивоу  прика зује пу тем дигиталн-
ог анимира ног л ик а з ваног ава тар. О ва ј  систем  с е  мо зе кор истити  на 
 ли чном рачун ар у,  телеви зору,  п утем  пр ојект ор а  итд. Ко рис ници и ма-
ју опције  би рања ве ли чине и  изгл еда ав ат ара што додат но олакшав а  и 
повећа ва  квалит ет  ових у слуг а. За р аз ли ку  од в ећине сре дс та ва асист-
ивн их тех нол огија  кој е су развиј ене за енг ле ско г ов ор но по дручје,  овај 
с ист ем је  мо гуће за менити нек им другим  знаковним  језиком. 

Си стем је  н астао с а циље м  да г лувим  и  наглу ви м  о собама олакша 
свак од невне  животне  с ит уац ије, као  ш то су  пр аће ње ра дио  и тел ев из-
ијских ем исија,  ко ри шћење мобилних телефона и сличних активности 
(w ww. pcmagazin. co.rs) .

 Је да н од  пројеката з ас нован  на  а ватар  техноло ги ји  бавио с е  ус-
ловим а т естирања глувих  к ан дидата за доби јање л иценце за ра д на ра-
чу нару. Тим је  раз ви о више од 5 0 аватар  знакова ,  али је з ак љу чено,  да  и  
поред бр ојних  пред нос ти, в иртуел ни  преводилац  не може   бити довољно 
добра  з ам ен а за ства рн ог  ( Glauert, 20 07).
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i Commun ic at or  

iCo mmunica tor је  софтвер  ви со ке тех но ло ги је  који  ствара у сло-
ве за н езависн у  ко муник аци ју глуви х  и  наглув их  особа и  п овећава 
 писме но ст прев ођ ењ ем енг ле ског језика на  ви ше  начин а: 

 – превође њем гово ра у т екст;
 – п рев ођењем  г овора и  т ек ста у  ви део запи с знаковн ог  јез ика;
 – п ре во ђе њем г ово ра и  текста у  компјуте рс ки ге нерисани  го во рни 

је зи к. 
Пош то се  извр ши  не ко од п ре вођења , кори сник мож е лако ко ри ст-

ит и угра ђе ни  речни к  ка ко би дошао д о д ефини циј а, син онима, а нтонима 
и ли да  пр ет ра жи Интер не т  ка ко би д оша о  до  више  и нф ор ма циј а. 

i Communi ca to r, захваљ ујући ви сокосо фи стицира ној те хноло гиј и, 
пру жа до сада н ајбоље  ус луге с вој им  к ори сницима  и то у з помоћ с ледећи х 
к ар ак те ристика : 

 – ј ед нак п ри ступ з ву чним инф ормаци ја ма;
 – ра зум ев ање го во ра;
 – читање  и  разво ј  је зи ка ;
 – пост из ањ е  ефика сне  и  ефективн е к ом ун икације;
 – повећава ње могућ но ст и за на пр едо ва ње и у сп ех  у об ла ст и 

о бразовањ а  и  з апо шљавањ а;
 –  по већање  н ез ависн ос ти и само поуздања; 
 – п обољша ње  кв алитета ж ивота.

 
С оф твер ј е  на ме ње н  коришћ ењ у у  о бласти едукације ,  реха билит-

ац иј е,  з апошља ва ња,  као и  за  св ак од невну  ко му ни кацију .  Кор иш ћењем  
н ајсаврем ен иј е  техноло гиј е пре по зн ав ања говора, iCommunicator пр-
етв ара  изгов ор ен у  реч у текст,  гест  или  компјутер ски ге нер ис ан и  глас 
и  пр ужа дос ту пност з вучним ин фор мација ма у  реа лном времен у.  Глув и 
или наг лу ви  имају могућност  д а и заберу како ће „го во рит и“, да ли  ће  
к ор истити т екс т и ли ће  до пу ст ити да  iCommun ic at or, ко мпјутерски ге-
не ри са ним гла сом,  од гово ри уместо  њ их . iCommuni ca to r  пр ужа са мо-
сталнос т и  н езависно ст у комун икаци ји гл уви ма  и наглу вим а, а ти ме  
и м отва ра  нове мог ућности  у п огледу  образовањ а. Пи сме но ст  глувих 
и  н аглувих била  је гла вн а инсп ир ац иј а у ст варању ов ог  средс тва ви со-
ке технологије . Овде се зн ако вни је зик  користи  на исти на чин као  и 
говорни: с уб јекат  +  гл аг ол +  об јекат , к ако би  се  створила  ас оцијац иј а 
између гово рног,  писа ног  и  знаковн ог  језика,  ш то  је већ и  ни в о п исменос-
ти  у однос у н а кори шћ ење традицио на лно г америчког з на ковно г  језика 
(AS L) .  Коришћ ењ ем овог  софтв ера могу ће  је обез бе ди ти једн аке  услове  
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глуви м  и  на гл увим уч еницим а  у  ре довној  школи.  Изјена чав ањ е  ус лова 
п од разумева  јед нак прист уп и нф ормац ијама: пис ана  и ли гов ор на реч 
н аставн ика  може  се  представити уче нику у  ф орми з наковног  јези ка  и ли 
чак  и  с лике;  јач ин а звука  се  м ож е подесити р азличити м с ис темим а  за 
 појачавањ е, а у с кл ад у  са потреб ама к орисн ик а. У з помоћ  iCommu ni-
cator -а  де те може самоста лно да веж ба  читањ е,  а уколи ко је р еч  о  особи  
са о шт ећ ењем  говора, софт ве р  ом огућава учење и зг ов ор а речи (www.
ic ommunic at or. com /). 

У  л итератури  ј ош ув ек  не ма обим ни ји х  истраживања о  ефектима 
коришћ ењ а  iComm un ic ato r -а,  уг лав ном је  реч о  приказ има појединачн-
их  корисн ика . Так о,  према једном  од  тих прик аза, најм лађи к орисник 
 овог софт ве ра је у ченик  основне ш кол е са  теш ки м оштећење м слуха, 
 који је  значај но  напре дова о у шк олском у спе ху и пратио редовн и 
 наставни  пр ог рам ( Ro senberg,  2003). 

С офт вери  за прев ођ ење говора и т ек ста на зна ков ни јези к  развили 
су  се  у  Америци  из пр ак ти чн их разлог а,  због  недовољн ог  броја  пр-
еводилаца  за  з наковни  јез ик и њ ихо ва упо тре ба је огра ни чена на  енглес-
ко  гово рно по др уч је .  

Факто ри од ко јих  зависи  и зб ор  одгов арај ућег с ре дс тв а  
асис тив не техно лог иј е

 А систивн е  те хн ол огије,  заје дн о са  информа ци оним те хнологиј-
ам а,  могу  по моћи д еци ошт ећен ог слу ха  д а  похађ ај у  ре довне  ш коле . 
Асисти вн е техно ло ги је  п овећавају  самост алн ос т у ченика, п арт иципа-
цију  у  школским акти вностима  и  об разовн о п остигну ће . У СА Д, осо бе 
са ра зл ичи тим врс там а оште ћења  имају  п ра во  на ко риш ћење с ре дстава 
асистивне  т ех нологи је. Зако нс ки  д ок умент, Акт о обр аз ов ању особа 
са  инвали дитет ом  (IDE A1 ),  о мо гућава  да  се сва кој особи изради инд-
ивидуални о бразовн и  програм  (I EP)2. Н а  основ у о вог плана утврђу ју се 
ци ље ви  и  з адаци  нас та ве,  а све у  ск ла ду  са ин ди вид уалним могу ћн ос ти-
ма и сп ос обн остим а  по је ди нца. IEP  подразу мева  и кор иш ће ње  одговара-
ју ћег с редст ва аси ст ивне техно логије ,  а члан ов и тима врше процен у на 
осн ову следећи х п итања: 

Да  ли би  уз  п ом оћ ср едс тва или  сис тема  ас истив не те хнологије  
п остигао образовне циље ве б оље не го  б ез  помо ћи и стих?

1 IDEA-In di vi du als with Di sa bi li ti es Edu ca tion Act
2 IEP-In di vi du a li zed Edu ca tion Pro gram
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 Да  ли је асистивна  технолог ија  п от ребна  уче нику  да би  би о  ук ључен 
у савладавање  програм а оп ште популац ије ?

 Да  ли му  ј е  ср ед ство потребно  због а угментат ив не ком уникаци је?
Да ли у ченик треба  да  к орист и дато средств о  код к ућ е или  у  заједниц и 

 ка ко  б и се ост вар или циљ еви  постављени ин ди видуалним  образовним 
пр ог рамом ?

А ко је од го вор н а јед но  од о ви х питањ а  потвр да н,  ч ла нови тима донос е 
о длуку  о из бору о дг ов ар ајућег  с ре дства/система аси стивне  технол ог ије 
(Ca vanauth , 2 004).  Осно вни ра зл ог  у вођења сред ст ва /систем а а систив не  
технол ог иј е је о ства ри вање обр азовних  ци љева  и задатака. На ст авници 
 и д ру ги стручњ ац и  који  ра де са  гл уви ма и н аг лувима п ре  донош ења  
одлу ке раз ма трају  следеће:

 – об разов не  за датке  ко ји  у че ници тре ба да ос тва ре ко ришћењ ем  
одгов арају ћег сре дст ва;

 – теш коћ е које  уч еници им ај у ток ом васпит но-обр аз ов ног про цеса;  
 – најбољ и н ачин н а  ко ји различ ита  опрема  м оже да  помогн е 

ученицима у образов ном процесу (Ж игић, Р ад ић-Шес ти ћ, 2006).
П оре д  ових основ них фа ктора,  од лука  ће се засн ив ати  и на н изу 

други х ф актора  кој и су у  не посредно ј  вези  са васпи тно-обр аз ов ни м 
 процесом . Ч ланови  тим а за  израду  и ндиви ду ални х  образовн их прогр-
ам а в рш е проц ен у одго ва рајућег  средства разматра јућ и следе ће  захтев е 
(Mc Keown, 2 000 ): 

 – обра зо вно окруж ење (једна  врста с редста ва   се кори ст и  на 
нижим, а  др уга на  ви ши м  нивоима о бр аз ов ања,  нпр .  приме на  
iCommunica tor -а под ра зумева  поз навање  писан ог  или зн ак ов ног 
јези ка) ;

 – пот ре бе и жељ е  де тета (пр оцењује  се  потреб а  де те та за  одређеним  
с ре дством по мо ћне тех но логије , избор ће з ависити  од  с те пе н а 
оштећ ења  с луха, а још в ише о д кому ни кационих  с по со бности , 
 као и  ж ељ е самог  детета);

 –  анализи рање ефеката од ређен ог сред ств а (сва ко  ср ед ств о у свом 
 опису пор ед  техн ич ких  карак те ристика  и  уп утства о  на чину ко-
ри шћења , с адржи  и  препо рук у  о услов им а у к оји ма постиж е 
најбоље  резултате; 

 – а нали за пот реб е  за  оваквим  с редством  у  свак одн ев ним активно-
стима  (уколи ко је мо гуће  поста ра ти  с е да дете но си средс тв о 
аси стивн е техн ологиј е  и ван  шк ол е) .

Чла нови тим а шаљу  с вој у процен у к омпан ија ма кој е се  баве  пр ои-
зв одњом с ре дс тава/си стема аси стивне  т ех но ло гије и д обијају пре длог за 
из бо р  одгов ара ју ћег сре дст ва п ри  чему с у уобич аје не акт ивно сти:
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 – д ем он ст рација сред ств а/ си сте ма ас ис ти вне техн оло гије;
 – о пис к арак те ристика  одређених  с редстава ;
 –  обу ка наст авника  и д ругих  стр уч њака з а к оришћ ење средс тв а/

сист ема ;
 – откл ањ ање пр об лем а који  се најч ешћ е јављ ају  прил ик ом кори-

шћ ења с ре дс тв а/ система. 
Коначн у  одлуку о и зб ору о дгова рајуће г ср едства  до носе  св и  чл ан-

ови тима  ко ји учес тву ју у и зради ин ди видуа лн их  о бр азовних  програм а.  
К ада се д об ије о дговарај уће  средс тво процењу је се   пе риод ко ји  је потре-
ба н к ако би  се дете обуч ило и  навикл о  на кори шћење средст ва , при чему 
о бу к а нај чешћ е  траје до  два мес ец а. У  то м пер ио ду настав ни ци  и други 
с тр уч ња ци  помажу  детету  око кори шћењ а и п ри ла го ђавања н а  да то  
средс тв о  асистивне технолог иј е.
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ASSISTIVE TECHNOLOGIES FOR DEAF AND HARD  
OF HEARING – COMMUNICATION DEVICES

VESNA RADOVANOVIĆ, JASMINA KARIĆ

Faculty of Special Education and Rehabilitation, Belgrade

ABSTRACT

Information and communication technology can significantly improve 
the educational outcomes of students with disabilities, assistive technology 
play important role, too. Due to the large number of assistive technology 
devices for deaf and hard of hearing, there can be problems in assistive 
technology classification. The classifications are focused on the product 
starting from „low to high“ technology, ussualy. Tradicional classification 
is commonly used: hearing and listening technology, alerting devices 
and communication support. Within each category there are numerous 
subcategories. This paper presented communication devices for deaf and 
hard of hearing including education and rehabilitation settings.

KEY WORDS: assistive technology, deaf and hard of hearing, assistive 
technology devices, education and rehabilitation.


