


• Како би коришћење  асистивне технологије било успешно, 
неопходо је да су наставник, ученик  и његова  породица 
мотивисани за рад и да се осећају пријатно.

• Aсистивнa технологијa обухвата средства, инструменте, апарате и 
уређаје које ученици са сметњама и тешкоћама у развоју  користе 
да би обавили задатке или задовољили неку своју потребу.

• Учи се кроз свакодневне активности у интеракцији са члановима 
породице.
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Три целине



Ученик – сензорне сметње

Асистивна технологија

Тактилни систем Телесна шема Визуоспацијални 
односи

ЧИТАЊЕ

Проприоцепција Праксија Секвенцирање ПИСАЊЕ

Равнотежа Зрелост реакција Фина моторка БРОЈАЊЕ

Вид Постурални
механизми

Крупна моторика САМОСТАЛНИ РАД

Слух Билатерална 
интеграција

Социоемоционална 
контрола

МОГУЋНОСТ
ЗАМИШЉАЊА

Укус и мирис
Густаторни систем
Олфакторни систем

 Сензорна  преосетљивост

 Сензорна неосетљивост



Сензони системи Сензорна неосетљивост Сензорна преосетљивост

Тактилни систем: место 
додира, облик, својства, 
температура

Успорено реагују, слабо 
процењују лични простор, не 
примећују да су обучени 
претопло или преслабо

Реагују одбраном на додир, 
избирљиви у материјалима, 
претерано реагују на бол

Вестибуларни систем:
Покрети главе и тела у 
простору, омогућава добар 
контакт очи у очи

Тешкоће у фиксирању и 
праћењу предмета очима, 
могу да се дуго љуљају без да 
им се врти у глави

Избегавају или се боје 
кретања и наглих покрета 
главом, држе главу усправно,
избегавају нове положаје

Дубока/унутрашња 
прецепција: снага и трајање 
покрета, односи се на 
мишиће и зглобове, укључен 
у управљање понашањем

Низак тонус, тенденција да се 
ослањају на зид, наслон 
столице, фиксирају се 
лактовима док пишу...

Не воле дизати тешке 
предмете, слабо држање, 
делују тромо и нееластично

Визуелни систем Не воле да посматрају мале 
ствари на екрану, често 
изгубе нит док читају или 
преписују задатке

При читању покривају део
странице, покривају очи у 
осветљеном простору

Аудитивни систем Уживају у гласним звуковима Ометају их звукови

Густаторни систем
Олфакторни систем



Асистивна технологија

• Подела према степену сложености (ниска технолошка 
израда, умерена технолошка израда, производе високе 
технолошке израде);

• Према намени, тј. задатку у чијем извршењу помажу;

• Подела према типу сметње или инвалидитета (aсистивне 
технологије за децу са моторичким оштећењима, 
оштећењима  слуха, вида, за особе са проблемима у 
комуникацији...).



Практични примери

-Cboard комуникатор
- Clevy тастатура- ABC maestro програм
- Чаробно огледало
- Tobii комуникатор
- Документ камера



Примена асистивних технологија и потпомогнуте 
комуникације - Cboard комуникатор 

•Развој комуникације и говорно – језичких способности

(развој функционалне  употребе говора)

•Таблет на коме је инсталирана апликација за комуникацију Cboard, не би 
требао да се користи у друге сврхе осим у сврхе комуникације (да се на њему 
решавају квизови, играју игрице, слушају песмице...)

•Cboard промовише развој функционалне комуникације, интеракцију, помаже 
ученицима да превазиђу неразвијене говорно – језичке вештине, потпомаже 
развој језика, олакшава учешће ученика у активностима и 

стицању нових знања и искустава.



Ученик треба да научи да комуникатор служи томе да 
преко њега може саопштити нешто што жели, или да 
изабере активност коју жели да ради, поставља питања, 
да комуницира са нама током наставе.

Давање и добијање информација 
Ученик ће бити у стању да пита и даје одговоре, описује, 
објашњава, изражава мишљење, планира и прича приче 
током наставе на даљину.
Омогућава комплекснију комуникацију од изражавања 
жеља и потреба.

Трансдициплинарни приступ (наставници, родитељи, 
психолози...)
Користећи трансдисциплинарни приступ наставници 
осмишљавају стратегије и заједно са осталима спроводе 
одређени циљ. 



Clevy тастатура - ABC maestro
програм



•Clevy тастатура са својим веселим бојама и погодним 
обликом олакшава рад током наставе.

•Clevy тастатура има велике, обојене и лако препознатљиве 
тастере. Различито обојени бројеви, самогласници, 
сугласници, специјални знакови и стрелице чине тастатуру 
врло практичном и корисном.

• Clevy тастатура садржи само апсолутно неопходне 
функцијске тастере, што омогућава да се ученици боље 
концентришу и буду сигурнији и мотивисанији. 



Магично огледало



Магично огледало

Аутоматски – када станете испред огледала нестаје 
огледални одраз и појављује се постављени постер.

Даљинским управљачем се укључује приказ 
постера.

Даљинским управљачем се активира неки од 
понуђених модалитета аутоматске промене боја: по 
ритму, динамика...



Tobii комуникатор



Tobii комуникатор

Tobii је компјутер чија је главна функција 
омогућавање комуникације и контроле животног 
окружења. 

Осим што поседује оперативни систем има и свој 
програм. Овим компјутером можемо управљати уз 
помоћ тастатуре и миша, додиривањем монитора, 
говором и покретима очију.

Ученик може да управља рачунаром уз помоћ 
текста, симбола или гласа.



На рад комуникатора не утичу светлосни 
услови, контактна сочива, наочаре или боја 
очију. Након неколико минута подешавања, 
може се користити.

Уз помоћ Tobii комуникатора ученик током 
часа одговара на питања, решава контролне 
задатке, комуницира са наставником и са 
осталим ученицима.



Документ камера



Документ камера 

Представља модерну генерацију графоскопа. Има многобројне практичне 
функције: 

- уређај се може директно повезати са монитором, пројектором и сличним 
уређајима без потребе повезивања са рачунаром;

- повезивање са мишем, интерактивном таблом, ЛЕД  дисплејем, 
рачунаром или таблетом је такође подржано;

-померање, повлачење, зумирање живог снимка који прави камера
подршка за директно повезивање монитора, пројектора, интерактивних 
табли...



http://www.gloria-ferrari.com/
http://at-tech.rs/novisajt/asistivna-tehnologija/asistivna-oprema/
http://www.age.co.rs
http://www.rifton.com/-
http://www.eastin.eu/en-GB/searches/products/index
http://www.inclusive.co.uk/
https://www.neater.co.uk/
http://www.pictoselector.eu/

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

Јелена
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