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Асистивне технологије у инклузивном образовању - смернице за 

будућност 

 

Данас, на подручју Србије синтагму “асистивне технологије” у Google укуца 

приближно 50 људи месечно, према информацијама које се могу добити са Гугловог сервиса 

Keyword Tool. Иако бројка није позамашна, она је довољна да се може рећи да интересовање 

за наведену област постоји. Осим ових података може се приметити повећан број радова
1
, 

пре свега на стручним, нешто мање на научним конференцијама, који се баве новим 

технологијама у образовању деце са тешкоћама у развоју. Познато је да су поједине школе у 

Србији набавиле ове технологије и активно их користе у настави. Значај ових технологија у 

инклузивном образовању већ је доказан у развијенијим земљама, те су успостављени 

поједини принципи који олакшавају приступ самој технологији.  

Начини остваривања права на технологију, која је деци преко потребна у циљу 

образовања, у развијеним земљама као што су Данска, Норвешка, Америка и Енглеска, у 

којима је образовна пракса која подразумева коришћење асистивних технологија и настала, 

готово су исти или слични онима који се тичу набавке инвалидских колица, ортопедских и 

других примарно рехабилитационих помагала. Наиме, сам термин “асистивне технологије”, 

најчешће, па и према неким светским производно орјентисаним класификацијама као што је 

ISO1999 подразумева уједно и рехабилитациона помагала (ортозе, протезе, различите типове 

инвалидских колица...), али у исто време и технологије за потребе образовања (прилагођене 

тастатуре, мишеве, уређаје за алтернативну и аугментативну комуникацију), као и друге 

технологије које су произведене и доступне на тржишту, а имају за циљ да помогну у 

побољшању, одржавању или унапређивању способности, као и спречавање ограничења 
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активности и поспешивање учествовања у друштвеним активностима. У Србији је 

„Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава 

обавезног здравственог осигурања“, Републичког завода за здравствено осигурање 

дефинисан списак помагала за која су трошкови набавке покривени обвезним здравственим 

осигурањем. Као што је и за очекивати из назива правилника асистивне технологије на 

наведеном списку потичу већином из домена медицинске рехабилитације. Неке од тих 

технологија су круцијалне за здравствено стање, док су друге више орјентисане ка 

обезбеђивању обављања активности као што су кретање, ход или за унапређивање функција 

слуха и говора. Пошто су поједине технологије са овог списка више орјентисане на 

обезбеђење активности, поставља се питање због чега на списку нису технологије које би 

помогле у образовним или социјалним активностима. Као једна од ретких технологија која се 

налази на овом списку, а тиче се образовања је Говорни софтвер за српски језик за слепа 

лица (којим се обезбеђује између осталог могућност читања), међутим даље се јавља 

парадокс да добијање овог софтвера зависи од мишљења изабраног лекара и специјалисте 

офталмологије, као и да не постоји могућност за избор неког сличног софтвера у складу са 

потребама детета. Да до оваквих парадокса не би долазило потребно је или проширити 

списак на све домене свакодневног живота, укључујући и образовање на сличан начин како 

је то дефинисано у САД-у са посебним актом (Assistive Technology Act), или у оквиру 

образовног система дефинисати начин и права на добијања асистивних технологија. 

Треба истаћи да развијене земље поседују квалитетну индустрију асистивних 

технологија без обзира на то да ли се изради технологије приступа према филозофији 

„универзалног дизајна“ или „индивидуалног приступа“. Филозофија „универзалног дизајна“ 

подразумева да се при креирању новог производа води рачуна да он буде приступачан за све. 

Често није могуће овако конципирану филозофију спровести у дело те се „индивидуалним 

приступом“, кроз коришћење асистивних технологија обезбеђује спровођење права на 

приступ неком производу или процесу. Као пример размотрићемо креирање новог уџбеника 

по принципу „универзалног дизајна“. Тај уџбеник би морао да осим обичног штампаног 

текста има и текст на брајевом писму и могућност звучне репродукције садржаја, како би 

могли да га читају и ученици са сензорним потешкоћама. На овај начин је омогућено много 

већем броју ученика да приступе његовом садржају. Није увек могуће предвидети које 

потешкоће се могу јавити у приступу оваквом уџбенику, стога је могуће коришћење додатне 

асистивне технологије чији је одабир спроведен индивидуалним приступом, чиме омогућава 

приступ и у оним случајевима када се потешкоће у приступу нису могле предвидети унапред 
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(нпр. Коришћење прилагођеног миша код ученика са моторичким потешкоћама). 

Обезбеђивање прилагођених периферних рачунарских компоненти не представља 

крај, већ почетак прилагођавања технологије, како би одговорила потреби друштва да 

обезбеди једнако квалитетан приступ образовању за све.  

Први корак је обезбедити адекватне хардверске компоненте и то или из увоза или 

радити на развоју истих. Србија заиста поседује адекватан кадар, о чему сведочи број 

дипломираних студената на факултетима из области електротехнике и информатике, који су 

способни да изврше модификацију постојећих, јефтиних рачунарских компоненти за особе са 

различитим врстама инвалидности.  

Друга, и најбитнија ствар, јесу програмска решења која би била применљива за децу, 

укључујући и децу са инвалидитетом, па чак и у оквиру индивидуалних програма. Треба 

развијати програме и системе са циљем одржавања, побољшања и повећања функционалних 

способности особа/деце са инвалидитетом (нпр. из домена алтернативне и аугментативне 

комуникације). Било да је реч о програмима и системима уз помоћ којих се врши 

побољшање, одржавање или унапређивање способности, или пак о програмима који заједно 

са хардверским компонентама помажу при усвајању знања, према плану и програму, они се 

морају развијати кроз сарадњу више различитих профила, почевши од педагога, 

дефектолога, психолога, информатичара, лингвисте и других резличитих профила по 

потреби. У овом процесу развоја никако се не смеју заборавити деца и родитељи. 

Према појединим истраживањима
2
 која су испитивала исплативост коришћења 

асистивних технологија, њихово коришћење је исплативо онда када је читава процедура 

спроведена у оквиру посебног система. Наиме, препоручљиво је креирање посебне мреже 

центара који ће се бавити имплементацијом асистивних технологија у систему образовања. 

Први задатак оваквог центра био би прикупљање података о томе које технологије су 

доступне у школама, као и развијање методологије за процену успешности употребе 

технологија, укључујући како исходе образовања, тако и исплативост технологије. Путем 

ових центара, потребно је омогућити размену технологија између образовних установа, како 

би се смањио ризик избора неадекватне технологије. Недостатак адекватних кадрова који 

познају са једне стране област образовања деце са тешкоћама у развоју, а са друге стране 

информатичке технологије, могао би представљати проблем у будућности. Позитивно је то 

што се на већем броју високих школа
3
 и факултета у програме укључују предмети који се 

тичу асистивних технологија, чиме се подиже способност нових кадрова за решавање 
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практичних проблема у настави када је реч о новим технологијама. Међутим, на признатим 

светским високошколским установама
4
 ова тематика се изучава и у оквиру специјализација.  

У Србији, процес имплементације асистивних технологија је тек на почетку. 

Процедура имплементације започела је стихијски, набавком одређених технологија и 

њиховом имплементацијом у ваннаставне активности, а тек онда у наставне. Опрема је 

углавном набављана путем донација и кроз пројекте. У највећем броју школа, које су дошле 

до одређене технологије, примарна је популација ученика са интелектуалном тешкоћама. У 

неким специјалним школама, организација опреме и људских ресурса је спроведена на 

адекватан начин, међутим не постоји адекватна методологија према којој би се утврдило да 

ли је и у којој мери је спроведена имплементација асистивних технологија. Непостојање 

адекватне методологије не значи да имплементација није адекватна. На конгресима и 

конференцијама, представници школа најчешће у излагањима дају квалитативне описе 

резултата рада, међутим без правих истраживања са унапред дефинисаном методологијом не 

може се доћи до целокупне слике стања у образовној пракси. Стога би препорука била да 

образовне установе, кроз међусобну сарадњу, контакте са иностраним образовним 

установама истог или сличног типа, као и институтима и факултетима, креирају 

методолошки заснован начин процене успешности коришћења асистивних технологија у 

образовању, што подразумева и конструисање нових инструмената којима би се проценио 

степен успешности. 

Да резимирамо. Примена асистивних технологија се већ годинама спроводи у оквиру 

образовања особа са тешкоћама у развоју и инвалидитетом у Србији и показује охрабрујуће 

резултате. Имплементацију асистивних технологија треба да прати одговарајућа законска 

регулатива којом ће се  прецизно дефинисати систем у оквиру кога ће се спроводити примена 

асистивних технологија, почевши од начина избора технологије, набавке, праћења примене, 

одржавања, па све до дефинисања ко сачињава тим који ће у овом процесу учествовати. 

Потребно је озбиљно приступити развоју технологија, које би одговарале нашем систему 

образовања, културолошким и језичким одредницама. Потребно је развити адекватна 

методолошка решења за процену успешности примене асистивних технологија, која би 

узимала у обзир пре свега мишљења деце и родитеља, а потом и дефектолога, наставника, 

психолога, педагода, информатичара и свих других који узму учешће у процесу 

имплементације. 
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