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Значај обуке 
наставника и корисника 

за коришћење 
тифлотехничких 

средстава

Весна ВУчИНИЋ 
Марија АНђЕЛКОВИЋ 
Александра ГРБОВИЋ 

Бранка ЈАБЛАН
Универзитет у Београду – Факултет за 
специјалну едукацију и рехабилитацију

Резиме

У раду је разматран значај обуке наставника и корисника 
са оштећењем вида за коришћење тифлотехничких средстава. 
Истакнуто је да уз помоћ ових средстава особе са оштећењем вида 
могу да постигну најоптималнији ниво функционисања, сагле-
дан кроз аутономију, самосталност у оријентацији и кретању и 
извођењу свакодневних активности, квалитет живота и социјалну 
интеграцију. Процес обуке наставника и особа са оштећењем вида 
је често ситуационо условљен, није методички заснован, нема не-
опходну подршку релевантних институција, а самим тим ни орга-
низациону, материјалну, образовну и техничку базу. 

Кључне речи: тифлотехничка средства, обука, наставници, 
особе са оштећењем вида

УВОД

Последњих неколико деценија су се десиле значајне промене у образовању и реха-
билитацији особа са сметњама и поремећајима у развоју. Те промене укључују комби-
нацију више фактора као што је напуштање медицинског модела ометености, усвајање 
конвенција, декларација, закона, повеља (Конвенција о правима особа са инвалидите-
том, Стандардна правила УН-а о изједначавању могућности за особе са инвалидите-
том, Европска социјална повеља Закона о забрани дискриминације, према Србије, В. Р. 
2006) перманентно тражење најбољих модела рехабилитације и путева за инклузију. У 
многим земљама, укључујући и Републику Србију, се кроз законодавне промене, дефи-
нисање прописа и стандарда за рад у установама и службама на које су упућуне особе 
са сметњама и оштећењима, тежи стварању услова да се у пуној мери укључе у све сфе-
ре друштвеног живота и процесе у којима се одлучује о њиховим правима и обавезама 
(Службени гласник РС, 2006). Ови фактори се одражавају на повећање учешћа и незави-
сности особа са инвалидитетом, активнију улогу удружења и организација у мењању 
ставова друштва и препознавању друштвене користи од пуне социјалне инклузије, 
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што захтева даљи развој асистивне технологије, информисаност о доступности разли-
читих помагала, начину набавке и обуку за коришћење.

Асистивна технологија укључује алате, уређаје и дефинисане стратегије које обез-
беђују особи да изврши неки задатак ефикасније или задатак који иначе не би могла. 
Асистивна технологија може да буде веома једноставна (увећани текст) или веома ком-
плексна (синтеза говора, читачи екрана) (a Resource Guide to assistive Technology for 
Students with Visual Impairment).

Асистивна технологија захтева интердисциплинарна знања, јер укључује разно-
врсне производе, средства, методе, стратегије, вештине и услуге, уз помоћ којих особе 
са оштећењем вида могу да постигну најоптималнији ниво функционисања, сагледан 
кроз аутономију, самосталност у кретању и извођењу других активности, квалитет 
живота и социјалну интеграцију (Bilić, Runjić i Sikirić, 2011). У неким случајевима упо-
треба асистивне технологије обезбеђује једини начин остваривања комуникације са 
околином (alves et al., 2009). Због тога је неопходно да постоји стална комуникација 
између крајњег корисника и бројних стручњака, укључујући инжењере, радне терапе-
уте, социјалне раднике, лекаре који треба да буду укључени у израду и обезбеђивање 
асистивне технологије (Hersh & Johnson, 2007). Наиме, иако само 3% популације са 
оштећењем вида припада категорији слепих, дизајн средстава и техничких помагала 
тренутно не узима у обзир тип и степен оштећења, већ су углавном дизајнирана за слепе 
особе. Избор средства треба да буде резултат рада тима стручњака који узимају у обзир 
повратне информације које добијају од чланова породице, васпитача и наравно корис-
ника. Висока технологија није увек најбољи избор, јер оно што је одабрано треба да буде 
прилагођено потребама кориснике и окружењу у којем ће бити коришћено. Потребе се 
мењају и у већини случајева не постоји алат/средство које може да испуни све потре-
бе неког корисника. И поред тих сазнања истраживања указују да чак и у развијеним 
земљама ученици са оштећењем вида немају основне информације о могућностима и 
предностима тифлотехничких средстава (Kelly, 2009). Резултати једног истраживања 
су показали да преко 90% наставника не користи информационе технологије у раду са 
ученицима са оштећењем вида из више разлога. Претходна неукљученост у програме 
обуке се наводи као најчешћи разлог, следе недостатак програма обуке, недоступност 
информационих технологија за наставнике и ученике у појединим школама, чињеница 
да ученици са оштећењем вида не знају да користе рачунар и веровање да нису за то 
способни (palomino, 2013). 

У којој мери су ученици са оштећењем вида ускраћени због некоришћења информа-
ционе технологије можемо илустровати кроз навођење њиховог значаја у образовању. 
У образовном контексту информационо-комуникациона тифлотехничка средства 
имају вишеструк значај захваљујући томе што:

 – обезбеђују лакше превазилажење ограничења која су последица оштећења;
 – промовишу самосталност и интензивнију комуникацију са околином;
 – повећавају доступност информација и штеде време доласка до њих;
 – олакшавају стицање способности и вештина и тиме обезбеђују више слободног 

времена;
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 – обезбеђују мултисензорну комуникацију и учење, то јест долазак до 
информација не само визуелним, већ и тактилно-кинестетичким и аудитивним 
путем;

 – пружају брзу повратну информацију;
 – могу да се прилагођавају потребама ученика, односно карактеристикама вида и 

визуелних функција (величина приказа, боја, осветљење, контраст);
 – фаворизују приступ и праћење света науке и културе и омогућавају стварање 

динамичног и атрактивног окружења (palomino, 2013; Stanimirović i Mijatović, 
2009: Velázquez, 2010).

Приступ писаним информацијама у условима  
оштећења вида

Асистивна технологија, базирана на тактилно-кинестетичком модалитету опа-
жања, је од историјског значаја за особе са оштећењем вида, посебно у делу који се тиче 
приступа писаним информацијама и избегавања препрека приликом кретања (Hersh & 
Johnson, 2010; Smith et al., 2009; Velázquez, 2010). 

Приступ писаним информацијама за слепе особе је дуго био круцијални проблем, 
и у складу са његовим фазама решавања, еволуцију тифлотехничких средства карак-
теришу три тифлоинформационе револуције. Прва тифлоинформациона револуција се 
везује за почетак хIх века и проналазак Брајевог писма, чији је значај немогуће преце-
нити, јер ни након двеста година није пронађен бољи систем за читање и писање за сле-
пе (Соколов, 2008). Питање ограничене доступности литературе штампане Брајевим 
писмом делимично је решено почетком хх века уз помоћ „говорне књиге”, што предста-
вља квалитативни скок у развоју информационих технологија и другу тифлоинформа-
циону револуцију. Крајем хх века рачунарска технологија је слепим особама омогући-
ла знатно обухватнији и квалитетнији приступ информацијама, што представља трећу 
тифлоинформациону револуцију. У савременим условима живота коришћење рачуна-
ра је један од најважнијих чинилаца социјалне интеграције особа са оштећењем вида. 
Информациона технологија представља веома важан инструмент у процесу укључи-
вања ученика са оштећењем вида у редовне школе јер им у значајној мери обезбеђује 
независност и самосталност (alves et al., 2009). Нажалост, иако је неупитан значај ти-
флокомпјутеризације у многим државама још увек није озбиљно схваћен. Процес обуке 
особа са оштећењем вида је често ситуационо условљен, није методички заснован, нема 
неопходну подршку релевантних институција, а самим тим ни организациону, мате-
ријалну, образовну и техничку базу. У истраживању Смита и Келија, којим је обухваће-
но тридесет универзитетских програма који припремају наставнике за рад са особама 
са оштећењем вида, утврђено је да постоје озбиљне разлике у садржајима студијских 
програма у односу на број и врсту тифлотехничких средстава, као и у очекиваном ни-
воу знања, односно нивоу обучености будућих дефектолога-тифлолога за њихово ко-
ришћење (Smith & Kelley, 2007, према Zhou et al., 2012). 
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Значај обуке из угла наставника и корисника

Обука наставника и особа са оштећењем вида за коришћење савремене технологије 
је међузависан процес. Наиме, нека новија истраживања су показала да обука позитивно 
утиче на самопоуздање наставника, а индиректно на мотивацију за стицање знања 
код ученика. Професионалну сигурност и самопоуздање има тек 40,7% наставника у 
школама за децу са оштећењем вида док се остали не осећају професионално сигурно 
када користе асистивну технологију, при чему млађи наставници показују већи степен 
сигурности и самопоуздања, управо због чињенице да су одрастали уз савремену 
технологију и током студирања били у прилици да добију адекватна знања (Zhou et 
al., 2012). Ситуација је много комплекснија у инклузивним школама јер превођење 
визуелних садржаја, као што су једначине, графикони и дијаграми у адекватан 
формат доступан тактилно-кинестетичком опажању представља велики проблем 
наставницима који предају садржаје из природно-математичких предмета. Већина 
наставника сматра да не поседују знања за рад са ученицима са оштећењем вида и за 
употребу асистивне технологије, као и да су природне науке тешке и неприступачне 
за ове ученике (Beck-Whinchatz & Riccobona, 2008; Kouroupetroglou & Kacorri, 2009, 
према Moreland, 2015). Да је проблем могуће превазићи показано је у истраживању 
Камеј-ханан и сарадника, јер су након обуке наставници стекли адекватне вештине за 
коришћење асистивне технологије коју без проблема примењују у настави, што се пре 
свега односи на говорне програме за читање, софтвере за увећање садржаја на екрану, 
софтвере за превођење текста на Брајево писмо и софтвере за оптичко препознавање 
знакова (Optical Character Recognition) (Kamei-Hannan et al., 2012). Неспремност за при-
прему специјалних материјала и примену метода за рад са слепим ученицима аутори 
препознају као некоректно заједничко игнорисање (Bülbül, 2014). Сикирић и сарадници 
истичу значај обуке у побољшању квалитета живота, са посебним освртом на слободно 
време и то своде на два питања. Прво се односи на примену и доступност асистивних 
технологија, програме обуке стручњака/рехабилитатора и корисника и квалитет упо-
требе средстава. Друго је везано за едукацију која обухвата активности у слободном 
времену, уклањање ограничења (социјалних, функционалних и архитектонских) и 
стално богаћење понуде и развој програма за активности слободног времена (Sikirić, 
Bilić prcić i Dugandžić, 2015).

Добро вођена обука наставника и корисника за употребу тифлотехничких помоћних 
средстава (Брајев ред, читачи екрана, Брајеве бележнице) која обезбеђује лакше и 
ефективније коришћење рачунара, пружа особама са оштећењем вида корисничко 
искуство које се не разликује битно од искуства особа без оштећења вида (изузетак 
је рад са графичким и другим нетекстуалним приказима). Главни извор тешкоћа 
у том процесу везан је за формирање шеме рада на рачунару на основу сукцесивних 
информација, што захтева усвајање специфичних знања и вештина (Рощина, 2006; 
Швецов & Рощина, 2009). Процес усвајања знања и вештина прате веома озбиљна пи-
тања везана за:
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• карактеристике средства (Да ли средство одговара узрасту? Који је ниво вешти-
на потребан ученику? Постоји ли могућност да се средство и његове каракте-
ристике прилагоде карактеристикама вида и визуелних функција?);

• контекст (Да ли обука за коришћење техничког средства одговара контексту у 
којем ће бити коришћено, на пример, да ли ће средински услови бити такви да 
може да чује говорни излаз; Да ли ће увек бити довољно светлости да особа са 
одређеним оштећењем вида може да види приказе на екрану и тастатуру?);

• социјалне и културолошке чиниоце (Вероватноћа у којој мери ће средство има-
ти сврху у даљем образовању, за обављање посла и слично? Да ли особа, група 
ученика, може да добије додатну подршку од породице, пријатеља, наставника 
или шире заједнице за коришћење средства? Да ли је изабрана технологија ус-
клађена са релевантним прописима и да ли су доступни сервиси за поправку 
асистивне технологије?);

• Избор активности (Које захтеве има корисник? Да ли су и како узети у обзир? Да 
ли је ученик био укључен у процес разраде плана? Да ли су задаци постављени 
на одговарајући начин, односно довољно прецизно?

Рана процена вида и визуелних функција, одређивање врсте помагала и обука за 
коришћење оптичких помагала од суштинског је значаја за побољшање визуелног 
функционисања, усвајање адаптивних вештина и самим тим укључивање у инклу-
зивне школе (Thomas, Crossland & Dahlmann-Noor, 2015). Иако само 59% до 71% ученика 
са оштећењем вида може имати користи од асистивне технологије (Kelly, 2009, према 
Kamei-Hannan et al., 2012) о значају оптичких и неоптичких помагала у различитим 
животним ситуацијама најбоље сведоче изјаве слабовидих и практично слепих осо-
ба: Олакшавају ми комуникацију; Могу да ступим у контакт и изаберем саговорника, 
стекнем вештине читања и писања; Могу боље да разумем стање свог вида; Олакшавају 
ми приступ информацијама; Представљају велику помоћ за кретање у кући и ван ње; 
Олакшавају ми бригу о себи, сопственом здрављу, породици и домаћинству; Помоћу по-
магала могу да користим вид који имам; Обезбеђују ми једнак приступ образовању и 
целоживотном учењу (Thomas, Crossland & Dahlmann-Noor, 2015). 

ЗАКљУЧАК

Веома озбиљну препреку на путу за социјалну интеграцију и укључивање у про-
цес рада, особама са оштећењем вида, представља стереотипан однос околине, која 
сматра да оне немају довољно капацитета за извршавање великог броја задатака 
(Швецов & Рощина, 2009). Због тога организације које се баве рехабилитацијом особа 
са оштећењем вида и асистивном технологијом треба стално да изналазе начине за 
обуку и промовишу њихова достигнућа и могућности, посебно у подручју савремене 
компјутерске технологије. Тим пре што коришћење савремене технологије представља 
проблем и особама без оштећења вида, јер она обухвата све оно што није постојало у 
тренутку када се неко родио (Erin, 2016). За особе средњих година савремена техно-
логија укључује велики број уређаја за чије коришћење им је неопходна помоћ, а када 
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је присутно и оштећење вида онда организована обука треба да буде императив. То је 
повезано и са чињеницом да су приручници за самостално учење углавном намењени 
особама без оштећења вида, базирани на праћењу сликовних порука и симбола на екра-
ну, коришћењу миша и слично (Швецов & Рощина, 2011). Организована обука може зна-
чајно да утиче на промену односа према савременој технологији. Без едукације особе са 
оштећењем вида, веома често, исказују неповерење према могућностима савремених 
помагала (Cardin, Thalmann & Vexo, 2007), највероватније због страха од непознатог. 
Зато је веома важно уклањање физичких, технолошких и других баријера за њихово 
коришћење (palomino, 2013).
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SIGNIFICANCE OF TRAINING TEACHERS AND USERS TO USE VISUAL AIDS
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Summary

This paper analyzes the importance of training teachers and users with visual 
impairments to use visual aids. It points out that, with these aids, people with visual 
impairments can achieve the optimal level of functioning with regard to their autonomy, 
independence in orientation and mobility and other activities, quality of life, and social 
integration. Training process of teachers and persons with visual impairments often 
depends on situations, it is not methodologically based, it is not supported by relevant 
institutions and thus lacks organizational, material, educational, and technical basis. 
Key words: visual aids, training, teachers, persons with visual impairments


