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Aутизам пред ста вља спе ци фи чан раз вој ни по ре ме ћај, ко ји за хва та ве ћи 
број функ ци ја и у зна чај ној ме ри од ре ђу је не са мо на чин жи во та де те та са 
по ре ме ћа јем, већ и ње го вог це ло куп ног окру же ња, ко је сво је по на ша ње тре ба 
да адап ти ра и при ла го ди де те ту. Са вре ме на ис тра жи ва ња го во ре да је овај 
по ре ме ћај за сту пље ни ји на деч јем уз ра сту, не го што се ра ни је сма тра ло, ме
ђу тим, од ре ђе на под руч ја овог фе но ме на још увек су не до вољ но ис пи та на и 
тек се оче ку ју зна чај ни ји по ма ци ка да је реч о ис тра жи ва њи ма аути стич ног 
по ре ме ћа ја. 

Кроз овај рад ће на сто ја ти да се при ка же пре глед ре ле вант них те о риј
ских кон цеп ци ја и на ла за са вре ме них ис тра жи ва ња, ко ја су се ба ви ла аути
змом ње го вом кли нич ком сли ком, епи де ми о ло ги јом, ети о ло ги јом и пре по
ру ка ма за при ступ де ци са овим по ре ме ћа јем, узи ма ју ћи у об зир раз вој ну 
пер спек ти ву и зна чај обра зо ва ња де це са од ли ка ма аути стич ног спек тра. 
Овај ком плек сан и је дин ствен раз вој ни по ре ме ћај нео п ход но је са гле да ти у 
це ло сти, из раз ли чи тих угло ва, ка ко би се што бо ље упо зна ла про бле ма ти ка 
ове де це и на нај а де кват ни ји на чин кре и ра ли од го ва ра ју ћи при сту пи, ко ји 
би би ли у функ ци ји не са мо ре ду ко ва ња њи хо вих те шко ћа, већ и под сти ца
ња раз во ја, са по ла зном осно вом у ис ти ца њу и уна пре ђе њу по тен ци ја ла, ко је 
ова ква де ца сва ка ко има ју. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: раз вој ни по ре ме ћа ји, аути зам, аути стич ни спек тар, 
ин клу зив но обра зо ва ње. 
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УВОД

Аути зам и по ре ме ћа ји аути стич ног спек тра свр ста ва ју се у гру пе нај-
те жих по ре ме ћа ја раз вој ног до ба, а са мим тим и на ја не за хвал ни јих за 
да ва ње по у зда них прог но за. Да нас су ови по ре ме ћа ји да ле ко уче ста ли ји 
на деч јем уз ра сту, не го што се ра ни јих го ди на то сма тра ло, те по сте пе но 
по бу ђу ју све ви ши сте пен ин те ре со ва ња ка ко код кли ни ча ра- стру ча ња-
ка ко ји се у прак ци ба ве овом про бле ма ти ком, та ко и код ис тра жи ва ча, 
за ко је ис пи ти ва ња ове при лич но ком плек сне и те шко до ку чи ве обла сти 
пред ста вља ју сво је вр стан иза зов. Тек са пот пу ним уви дом у фе но ме но-
ло ги ју, при ро ду и за сту пље ност аути зма и по ре ме ћа ја аути стич ног спе-
ка тра на мла ђем уз ра сту, сви они стру ча ња ци и на уч ни ци ко ји се ба ве 
овим раз вој ним по ре ме ћа јем, мо ћи ће да му на по кон при сту пе на пра ви 
на чин, по спе шу ју ћи функ ци о ни са ње де це са по ре ме ћа јем и сма њу ју ћи 
све оне ри зи ке ко је овај пер ва зив ни раз вој ни по ре ме ћај но си са со бом. 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА ФЕ НО МЕ НО ЛО ГИ ЈЕ АУТИ ЗМА

Да би се што сли ко ви ти је пред ста ви ла фе но ме но ло ги ја ауто и стич-
ног по ре ме ћа ја, по ку шај те за ми сли ти сле де ћу си ту а ци ју: При ла зи те гру-
пи де це на игра ли шту. Из да љи не она из не на ђу ју ће под се ћа ју на здра ву 
де цу, без те шко ћа у раз во ју. По глед вам за ста је на си ћу шној де вој чи ци 
на љу ља шки, ан ђе о ске ле по те. Њен из раз ли ца ода је за ми шље ност и од-
сут ност. Кре ће те пре ма њој да је по здра ви те и за поч не те ср да чан раз-
го вор. Ме ђу тим, она вас не гле да, ни ти од ми че по глед на дру гу стра ну, 
већ има те ути сак да гле да кроз вас, баш као да не по сто ји те. Су о че ни сте 
ли цем у ли це, али она и да ље не обра ћа па жњу, са мо и да ље гле да кроз 
вас. Ако је ста ви те у сво је на руч је или кри ло, ње но те ло се не ће при ла-
го ди ти ва шем, већ ће се де ти у ва шем кри лу као на сто ли ци. Ако јој пак, 
бу де тре ба ло да не што за њу ура ди те, ре ци мо, да отво ри те вра та, она 
ће узе ти ва шу ру ку (а не ће вас узе ти за ру ку) и до ве шће је у кон такт са 
бра вом. Јед но став но, ви за њу не ће те по сто ја ти као осо ба (Ве нар, 2003, 
стр. 101–102).

Оно што се из прет ход ног при ка за већ на пр ви по глед уоча ва, је сте 
чи ње ни ца да пр ви су срет са аути стич ним де те том мо же би ти при лич но 
не при ја тан и уз не ми ру ју ћи, по себ но за осо бу ко ја је не при пре мље на и 
не по зна је ка рак те ри сти ке и фе но ме но ло ги ју овог по ре ме ћа ја. Из ра зи та 
и ве о ма на гла ше на не при сту пач ност и не за ин те ре со ва ност аути стич не 
де це оста вља на ро чит ути сак на по сма тра ча. Док вас дру га де ца са про-
бле ми ма у по на ша њу мо гу иг но ри са ти, пр ко си ти и то ме сл., и без об зи-
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ра на вр сту, са свим си гур но ће по ка за ти не ку ре ак ци ју, од су ство би ло 
ка квог од го во ра ко је су сре ће мо код аути ситчне де це, у су прот но сти је 
са људ ском при ро дом и на шом уро ђе ном по тре бом да на би ло ко ји на-
чин ре а гу је мо на дру га људ ска би ћа, од но сно осо бе у окру же њу (Ве нар, 
1994). 

Ка нер је још 1943. го ди не из дво јио и опи сао три нај зна чај ни ја обе-
леж ја аути зма (Kan ner, 1943, пре ма Ве нар, 2003): 

1. из ра зи та за тво ре ност, изо ла ци ја и не спо соб ност ус по ста вља ња 
аде кват ног кон так та са дру гим осо ба ма из окру жа ња

2. па то ло шка по тре ба за ри ту а ли ма и не про мен љи во шћу- аути-
стич на де ца су скло на јед но лич ним игра ма и рад ња ма, нпр. 
по на вља ју од ре ђе не по кре те, по пут њи ха ња те ла на пред-на зад, 
тр че без пре стан ка та мо-амо кроз ход ник, а има ју и на гла ше ну 
по тре бу за не про мен љи во шћу око ли не, па та ко ре ци мо, тра же 
увек исту хра ну, оде ћу, рас по ред на ме шта ја мо ра би ти исти итд., 
те и на нај ма њу про ме ну че сто ре а гу ју сна жним из ли ви ма бе са

3. му ти зам или го вор ко ји не ма уло гу ко му ни ци ра ња- де ца са аути-
змом су скло на кон ти ну и ра ном по на вља њу од ре ђе них ре чи или 
фра за ко је са мо за њих има ју не ко зна че ње. 

Пре ма кла си фи ка ци ји мен тал них по ре ме ћа ја аме рич ког пси хи ја-
триј ског удру же ња, ДСМ-IV, сле де ћи кри те ри ју ми ди фе рен ци ра ју аути-
стич ни по ре ме ћај од дру гих по ре ме ћа ја раз вој ног до ба (ДСМ-IV, Ame ri-
can Psychi a tric As so ci a tion, 2003): 

1. ква ли та тив но оште ће ње у со ци јал ним ин тер ак ци ја ма, ко је се 
ма ни фе сту је кроз упа дљи во од су ство не вер бал них по на ша ња, 
као што су кон такт очи у очи, аде ква тан из раз ли ца, ге сто ви итд., 
не спо соб ност раз во ја вр шњач ких од но са, не до ста так со ци јал не 
или емо ци о нал не уза јам но сти и ужи ва ња у со ци јал ним кон так-
ти ма

2. ква ли та тив на оште ће ња у ко му ни ка ци ји, ко ја се огле да ју у ка-
шње њу или пот пу ном не до ста та ку раз во ја го во ра, на ру ше ној 
спо соб но сти ини ци ра ња и одр жа ва ња раз го во ра, сте ре о тип ној 
упо тре би је зи ка итд.

3. огра ни че ни, по на вља ју ћи и сте ре о тип ни мо де ли по на ша ња, за-
ни ма ња и ак тив но сти, нпр. ри ту ал на по на ша ња, мо тор ни ма ни-
ри зми, по пут уда ра ња ру ка ма итд.
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ЕПИ ДЕ МИ О ЛО ГИ ЈА АУТИ СТИЧ НОГ ПО РЕ МЕ ЋА ЈА
 

      Ра ни је jе вла да ло ми шље ње да је уче ста лост аути зма ве о ма ни ска, 
те да се кре ће у ра спо ну од од 4 до 6 слу ча је ва на узор ку од 10.000 де це. 
Ме ђу тим, да нас се то ми шље ње знат но про ме ни ло, с об зи ром да не што 
но ви ја ис тра жи ва ња го во ре да се уче ста лост овог по ре ме ћа ја кре ће из-
ме ђу 6,6 и 13,6 слу ча је ва на 10.000 де це (Гил берг, 1990). 

Ре зул та ти нај но ви јих про це на ука зу ју на то да уче ста лост аути зма 
из но си oд 2 до 11 слу ча је ва на 1000 де це, за ви сно од ге о граф ског под-
руч ја на ко ме је вр ше но ис пи ти ва ње, го ди не ис пи ти ва ња и упо тре бље-
них ди јаг но стич ких кри те ри ју ма (Њу ша фер и сар., 2007; Фом бон, 2003, 
2005). Ауто ри ис ти чу да су раз ли ке у при ка за ним на ла зи ма ис тра жи ва-
ња епи де ми о ло ги је аути стич ног по ре ме ћа ја у нај ве ћој ме ри по сле ди-
ца раз ли чи тих де фи ни ци ја и кри те ри ју ма ко ји се на во де за по ре ме ћа је 
аути зма и аути стич ног спек тра (Ве нар, 2003; Винг и По тер, 2002; Ка ро-
на и сар., 2008). По себ но је за бри ња ва ју ћи по да так да се број слу ча је ва 
аути зма дра ма тич но по ве ћа ва од по чет ка 90-их го ди на, а на ро чит по-
раст бе ле жи од 2000. го ди не (Фом бон, 2003; Винг и По тер, 2002). 

Оно што је са свим си гур но, је сте да је ве ћа уче ста лост aутизма и по-
ре ме ћа ја аути стич ног спек тра код де ча ка, при че му се од но си кре ћу од 
2,6:1 до 5,7:1, при ли ком ко ри шће ња Ка не ро вих кри те ри ју ма (Гил берг, 
1990; Њу ша фер и сар., 2007). 

 Ка да је реч о уче ста ло сти аути стич ног по ре ме ћа ја у на шој зе мљи, 
про це не ка жу да код нас по сто ји око 2500 осо ба са аути змом, од че га је 
oко 800 де це. 

На осно ву при ка за них по да та ка мо же се за кљу чи ти да је ово при-
лич но уче стао по ре ме ћај раз вој ног до ба и да као та кав зах те ва од го во-
ран и си сте мат ски при ступ це ло куп не дру штве не за јед ни це. 

ХИ ПО ТЕ ЗЕ О ЕТИ О ЛО ШКОЈ ОСНО ВИ  
И ПРИ РО ДИ АУТИ ЗМА

Ка да је реч о ети ло шким хи по те за ма, до ми ни ра ју три мо де ла, од-
но сно хи по те зе, ко је опи су ју при ро ду аути зма и чи ни о це ко ји до во де 
до аути стич ног по ре ме ћа ја, а то су: раз вој ни мо дел, ин тер пер со нал не и 
ор ган ске хи по те зе. 

Раз вој ни мо дел, као што му и са мо име ка же, основ не узроч ни ке 
аути стич ног по ре ме ћа ја ви ди у раз вој ним не а де кват ним раз вој ним про-
це си ма, па се та ко аути стич ни симп то ми при пи су ју: 1) фик са ци ји на 
ра ним ста ди ју ми ма раз во ја- ими та ци ја аути стич не де це је слич на оној 
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код де це од 1 до 4 ме се ца ста ро сти; 2) раз вој ном ка шње њу од ре ђе них 
функ ци ја- аути стич на де ца има ју сли чан ре пер то ар ак тив но сти као и 
нор мал на де ца, али ви ше вре ме на про во де у јед но став ни јим игра ма; 3) 
асин хор ни ји, тј. не у јед на че ним ком по нен та ма раз во ја јед не функ ци је- 
нпр. пра ће ње осо ба по гле дом се раз ви ја нор мал но, али је сла би је по ве-
за но са ко му ни ка циј ским и афек тив ним еле мен ти ма; и 4) ква ли та тив-
ним раз ли ка ма у од но су на раз вој здра ве де це- аути стич но по на ша ње 
не ма екви ва лент у нор ма ном раз во ју, то се пре све га од но си на спе це-
фич но од су ство за ин те ре о со ва но сти за окру же ње, ми ни мал ну емо ци-
о нал ну ре ак тив но сти и оп ште од су ство ин те ре со ва ња и ис пи ти вач ког 
по на ша ња (Ве нар, 1994, 2003). 

По сто је две гру пе ког ни ти ви стич ких те о ри ја аути зма- јед на по ла зи 
од де фи ци та у со ци јал ној спо зна ји- ис ти че се да аути стич на де ца не ма-
ју раз ви јен осе ћај ем па ти је и спо соб ност пре о зна ва ња осе ћа ња дру гих 
љу ди (Ба рон-Ко ен, 2006), а дру га од оп штих и не со ци јал них про це си-
ра ња- ова те о ри ја узро ке аути зма ви ди у де фи ци ту спо соб но сти пла ни-
ра ња, оште ће њу из вр шних функ ци ја, не до стат ку флек си бил но сти (Хил, 
2004) и не мо гућ но сти са гле да ва ња це ло куп не, ши ре сли ке (Mотрон и 
сар., 2006). 

Ин тер пер со нал не те о ри је по ла зе од хи по те зе да се по ре кло аути-
зма на ла зи у не а де кват ним со цио-емо ци о нал ним од но си ма и ин тер ак-
ци ја ма на ра ном ста ди ју му- ов де се пр вен стве но го во ри о мај ка ма, ко је 
су хлад не, оп се сив не и ин те лек ту а ли зи ра ју ће, а чак и са ме мо гу има ти 
по ре ме ћај, те из тог раз ло га ни су у мо гућ но сти пру жи ти де те ту од го ва-
ра ју ћу бри гу и по у зда ност (Мiller, 1974, пре ма Ве нар, 2003). Ово су не ке 
од нај ра ни јих хи по те за о ети о ло ги ји по ре ме ћа ја аути стич ног спек тра, 
ко је, ме ђу тим, ни су до би ле ем пи риј ску пот по ру кроз спро ве де на ис пи-
ти ва ња (МcAdoo & DeMyer, 1978, пре ма Ве нар, 2003). 

У ор ган ским хи по те за ма на гла ша ва се де ло ва ње би о ло шких чи ни-
ла ца на по ја ву аути стич ног по ре ме ћа ја. Ис тра жи ва њи ма би о ло шог и 
би о хе миј ског под руч ја, от кри вен је ве ћи број аб нор мал но сти на фи зи о-
ло шком пла ну код де це се по ре ме ћа ји ма аути стич ног спек тра, али ка ко 
се ка сни је по ка за ло, ни јед на ни је спе ци фич на са мо за аути зам (Rut ter & 
Gar mezy, 1978, пре ма Ве нар, 2003). У овим би о ло шким мо де ли ма опи су-
је се ути цај ге нет ских фак то ра- сту ди је по ка зу ју че шћу по ду дар ност по-
ја ве аути зма код јед но јај ча них бли за на ца (Фрај таг, 2007), не у ро ло шких 
чи ни ла ца- оште ће ња ма лог мо зга (Aрнт и сар., 2005; Ми лер, 2007) и 
не у ро хе миј ских чи ни ла ца- дис ба ланс се ро то ни на (Пен, 2006), на по ја ву 
аути зма код де це, као и ути цај ка рак тер си ти ка труд но ће и по ро ђа ја мај-
ке- пре на тал не и пе ри на тал не ком пли ка ци је (Њу ша фер и сар., 2007).
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До са да шње сту ди је ети о ло ги је аути зма пру жи ле су од го во ре на од ре-
ђе на пи та ња, али мно га од њих још увек оста ју отво ре на за бу ду ћа ис тра-
жи ва ња, с об зи ром да ни јед на од њих ни је до са да ус пе ла да пру жи пот пун 
од го вор ве зан за ети о ло ги ју овог сло же ног фе но ме на. Ве ћи на од њих по-
ла зи од од ре ђе не ка те го ри је чи ни ла ца, док ће бу дућ ност са свим си гур но 
пру жи ти пред ност мул ти фак то ри јал ним мо де ли ма ети о ло ги је аути зма. 

РАЗ ВОЈ НИ ПУТ АУТИ СТИЧ НОГ СПЕК ТРА

 Прог но зе за де цу са по ре ме ћа ји ма аути стич ног спек тра у све тлу 
са вре ме них са зна ња и до стиг ну ћа на по љу на у ке и прак се, на жа лост, 
још увек се не мо гу сма тра ти оп ти ми стич ним. На и ме, око 60% аути-
стич не де це за у век оста је пот пу но за ви сно од по мо ћи дру гих у свим зна-
чај ним аспек ти ма жи во та (Бур гес и сар., 2007), при че му све га око 10% 
де це са аути стич ним спек тром у од ра слом жи вот ном до бу по ста ју до бро 
при ла го ђе на, са мо гућ но шћу да про на ђу и за др же за по сле ње и да за сну-
ју по ро ди цу (Бил штет и сар., 2005). Прог но за је за око 50% бо ља за де цу 
ко ја до 5. го ди не раз ви ју го вор у функ ци ји ко му ни ци ра ња и ко ја има ју 
про се чан сте пен раз ви је но сти ин те ли ген ци је (Ве нар, 1994, 2003). 

На школ ском уз ра сту не до ста так со ци јал них од но са се до не кле по-
вла чи (Хо у лин, 2006), но ова де ца и да ље те шко са ра ђу ју и са при мет-
ним су не до стат ком ем па ти је. Раз вој на фа за адо ле сцен ци је за аути стич-
ну де цу мо же пред ста вља ти пе ри од нај ве ћег на прет ка- по је ди ни адо-
ле сцен ти по чи њу уви ђа ти од сту па ња у свом по на ша њу, па чи не све сне 
на по ре да се по на ша ју на од го ва ра ју ћи на чин (Ве нар, 2003). 

ИС ТРА ЖИ ВА ЊА РЕ ЛА ЦИ ЈЕ АУТИ ЗМА,  
ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈЕ И УЧЕ ЊА

 
      По треб но је ис та ћи да су аути стич на де ца нај че шће пот пу но здра ва 
у те ле сном по гле ду, при че му њи хов из раз ли ца ни по че му не ода је ути-
сак те шко ћа и смет њи на ин те лек ту ал ном пла ну. 

 Ка да је реч о ре ла ци ји аути зма и ин те ли ген ци је, ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да се аути зам ја вља у раз ли чи тим мо да ли те ма, са ве ли ким 
осци ла ци ја ма у ин те лек ту ал ном раз во ју. Да би се от кло ни ле не до у ми це 
шта све спа да у аути зам, од стра не ис тра жи ва ча и струч ња ка при хва ћен 
је тер мин аути стич ни спек тар, ко ји об у хва та пет ка те го ри ја пре ва зив-
них раз вој них по ре ме ћа ја: аути зам у ужем сми слу, Аспер ге ров син дром, 
Ре тов сндром, деч ји дис ин те гра тив ни по ре ме ћај и не спе ци фи ко ва ни 
пер ва зив ни раз вој ни по ре ме ћај (Лорд и сар., 2000).  
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Што се ти че до стиг ну тог сте пе на ин те лек ту ал ног раз во ја, сту ди је го-
во ре да све га 20 до 25% де це са аути змом има нор мал ну или гра нич ну 
ин те ли ген ци ју, док је ве ћи на њих уме ре но или те же ре тар ди ра на (Ве-
нар, 1994, 2003; Ви твер и сaр., 2008; Клин, 2006). 

За јед нич ко за сву де цу са аути змом, од но сно са по ре ме ћа ји ма аути-
стич ног спек тра, без об зи ра на вр сту пер ва зив ног по ре ме ћа ја и сте пен 
ин те ли ген ци је, је сте при су ство по ре ме ћа ја у ко му ни ка ци ји, со ци ја ли за-
ци ји, има ги на ци ји, кру тост у по на ша њу и скло ност по на вља ју ћим рад-
ња ма (Ве нар, 1994, 2003; Ви твер и сaр., 2008; Клин, 2006). Упра во из тог 
раз ло га, при ли ком до но ше ња за кљу ча ка о раз ви је но сти ин те лек ту ал них 
спо соб но сти код аути стич не де це, тре ба би ти вр ло оба зрив и има ти у 
ви ду да смет ње ка рак те ри стич не за аути стич ни по ре ме ћај, нај че шће 
спре ча ва ју де цу са овим по ре ме ћа јем да аде кват но ре ше за дат ке из те-
сто ва за ин те ли ген ци ју, та ко да ре зул та ти по не кад не од го ва ра ју њи хо-
вим ствар ном сте пе ну ин те ли ген ци је, те се и оту да де ца са аути змом у 
то ли кој ме ри ди јаг но сти ку ју као ре тар ди ра на или ви ше стру ко оме те на 
у раз во ју (Ве нар, 1994, 2003). 

Де ца са аути змом по не кад мо гу има ти из ван ред но ме ха нич ко пам-
ће ње, те мо гу од лич но пам ти ти име на, ме ло ди је или сли ке, но ова кви 
слу ча је ви се ипак ре ла тив но рет ко су сре ћу (Ве нар, 2003). 

На ла зи ем пи риј ских сту ди ја ко је су за пре мет има ле ис пи ти ва-
ње спо соб но сти уче ња код де це са аути стич ним по ре ме ћа јем, го во ре да 
аути стич на де ца ре а гу ју на на гра ду и ка зну, од но сно, успех и не у спех у 
екс пе ри мен ти ма ин стру мен тал ног усло вља ва ња, баш као и оста ла де ца. 
Ме ђу тим, ка да им за да ци по ста ну су ви ше те шки, де ца са аути стич ним 
симп то ми ма на гло пре ста ју да са ра ђу ју и по вла че се (Ве нар, 1994, 2003). 

Код аути стич не де це ве о ма је из ра же на не спо соб ност ге не ра ли за-
ци је ван си ту а ци ја не по сред ног уче ња- њи хо во ми шље ње је кон крет но, 
до слов но и не про мен љи во, а мо гућ ност ап стра хо ва ња вр ло огра ни че на. 
От пор пре ма уче њу но вих ства ри код аути стич не де це мо же би ти из у-
зет но сна жан, баш као и не до ста так ини ци ја ти ве, ко ји у ве ли кој ме ри 
ре ме ти њи хов оп шти на пре дак (Бод фиш и сар., 2000; Ве нар, 1994, 2003). 

Код де це са аути змом при мет не су и зна чај не те шко ће при ли ком 
по ку ша ја опо на ша ња, што је пот пу но у скал ду са ка рак те ри сти ка ма 
аути стич ног по ре ме ћа ја- ова кву де цу ис пу ња ва свет фи зич ких обе ја та, 
а не свет од но са са љу ди ма (Ве нар, 2003; Сиг ман и сар., 2004).
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СТУ ДИ ЈЕ ПОД СТИ ЦА ЊА РАЗ ВО ЈА ДЕ ЦЕ СА АУТИ ЗМОМ -
ОП ШТИ ПРИ СТУП, ОБРА ЗОВ НЕ МЕ ТО ДЕ И УЛО ГА ИН КЛУ ЗИ ЈЕ

О „ле че њу“ аути зма у ужем сми слу те ре чи, као о пот пу ном не стан-
ку свих симп то ма и ства ра њу здра вог, нор мал ног де те та, на жа лост, те-
шко се мо же го во ри ти. Чак и нај у спе шни ји те ра пе у ти, из ве шта ва ју ис-
кљу чи во о по бољ ша њу сте пе на функ ци о ни са ња ова кве де це, а ни ка ко о 
из ле че њу. 

 Ру тер (Rut ter, 1985, пре ма Ве нар, 2003) је аутор ин те гра тив ног 
при сту па де ци са аути змом, у ко ме се на во де оп шти ци ље ви на ко је се 
тре ба фо ку си ра ти у ра ду са ова квом де цом, а то су:

1. под сти ца ње ког ни тив ног, је зич ког и со ци јал ног раз во ја
2. рад на уна пре ђе њу про це са уче ња
3. убла жа ва ње ри гид но сти и ре ду ко ва ње сте ре о тип ног по на ша ња
4. спре ча ва ње не спе ци фич них не при ла го ђе них по на ша ња, као 

што су из ли ви бе са, са мо по вре ђи ва ње итд. 
5. рад на сма ње њу стре са у по ро ди ци (по моћ ро ди те љи ма и њи хо ва 

еду ка ци ја).

Нај бит ни ји пред у слов за це ло ку пан раз вој и успе шну ин те  гра   ци ју 
осо ба са аути змом у дру штво, је сте да им се на ра ном уз ра сту омо гу-
ћи да уна пре де сво је со ци јал не, са знај не и го вор не спо соб но сти, и то 
кроз од го ва ра ју ће обра зо ва ње. Пред школ ске уста но ве су ме ста у ко ји ма 
спро во ђе њем спе ци ја ли зо ва них ин ди ви ду ал них про гра ма тре ба да за-
поч не обра зо ва ње де це са аути змом. Укљу чи ва ње у пред школ ске уста-
но ве тре ба да бу де до ступ но свој де ци са аути змом, и у за ви сно сти од 
струч не про це не она мо гу би ти сме ште на у ре дов не гру пе или гру пе 
спе ци ја ли зо ва не за аути зам. Обра зо ва ње у школ ском си сте му мо ра би-
ти до ступ но и оба ве зно за сву де цу са аути змом, а сам на чин сти ца ња 
обра зо ва ња аде ква тан и при ла го ђен мо гућ но сти ма ове де це. 

Ис тра жи ва ња ве за на за ефи ка сно обра зо ва ње до след но упу ћу ју 
на то да де ца са аути змом нај бо ље на пре ду ју у окру же њу ко је је до бро 
струк ту ри са но, ко је ну ди од го ва ра ју ће ин ди ви ду а ли зо ва не про гра ме и 
има ци ље ве ко ји су у пот пу но сти ја сни и на став ни ци ма и де ци, а ко ји 
мо гу би ти мо ди фи ко ва ни у за ви сно сти од де те то вих по тре ба и спо соб-
но сти (Rut ter, 1983, пре ма Пе тро вић, 2004). 

Раз вој ефи ка сних про гра ма под ра зу ме ва де таљ не ин ди ви ду ал-
не про це не, ви со ко спе ци ја ли зо ва не тех ни ке уче ња и при ла го ђа ва-
ње усло ва на ста ве по тре ба ма де це са аути змом, би ло у окви ру ре-
дов них шко ла или спе ци ја ли зо ва них оде ље ња (Пе тро вић, 2004). 
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      Услед хе те ро ге но сти ка рак те ри сти ка де це са аути змом, би ло би на-
при ме ре но оче ки ва ти, па чак и из не на ђу ју ће ка да би од ре ђен при ступ 
био уни вер зал но ефи ка сан. У ду го роч ном пла ни ра њу обра зов них про-
гра ма, тре ба се усме ри ти на оне обла сти у ко ји ма ће, на осно ву про це не, 
осо ба са аути змом би ти успе шна, јер ин си сти ра ње на обла сти ма ко је 
су те же са вла ди ве ства ра фру стра ци је и иза зи ва не по жељ на по на ша ња 
(Пе тро вић, 2004). 

      Аде кват но обра зо ва ње и раз ви ја ње ве шти на у со ци јал ној ко му-
ни ка ци ји, а у ци љу оп штег раз во ја ин ди ви дуе и бо љег при хва та ња од 
стра не дру штва, од пре суд не је ва жно сти за де цу и од ра сле осо бе са по-
ре ме ћа ји ма аути стич ног спек тра (Ма јерс и сар., 2007; Пе тро вић, 2004). 

Ка да је реч о ис пи ти ва њи ма ве зе аути зма и ин клу зив ног обра зо ва-
ња, пр вен стве ни циљ ин клу зив ног обра зо ва ња аути стич не де це, тј. њи-
хо вог укљу чи ва ња у ре дов не шко ле, огле да се у по бољ ша њу ква ли те та 
со ци јал них ин тер ак ци ја и ака дем ског раз во ја кроз кон так те са де цом 
нор мал ног раз во ја. 

На ла зи ис тра жи ва ња по ка зу ју да на при хва та ње де це са аути змом 
од стра не дру гих уче ни ка ути чу сле де ћи фак то ри (Ми ла чић-Ви до је вић 
и сар., 2008): 

 – осе ћа ње да су де ца са аути змом део раз ре да
 – ат мос фе ра то ле ран ци је и при хва та ња
 – ми ни мал но ис по ља ва ње агре сив ног, ауто а гре сив ног или буч ног 

по на ша ња од стра не де це са аути змом
 – сте пен ин фор ми са но сти ти пич не де це о оме те но сти, али и о 

слич нним ка рак те ри сти ка ма и ин те ре со ва њи ма ко ја она де ле са 
оме те ном де цом

 – овла да ва ње ве шти на ма ко му ни ка ци је са оме те ном де цом. 

ЗА КЉУ ЧАК

 На осно ву оног што је при ка за но о сло же но сти и спе ци фич но сти 
аути стич но ног спек тра, мо же се за кљу чи ти да аути зам као пер ва зив ни 
раз вој ни по ре ме ћај, зах те ва па жњу це ло куп ног дру штва. Де ца са аути-
змом и уоп ште, са смет ња ма у раз во ју не сме ју оста ти изо ло ва на, већ им 
мо ра ју би ти пру же не јед на ке мо гућ но сти као и свој оста лој де ци - сва ко 
де те је по себ на лич ност, та ко да је нео п ход но ин ди ви ду а ли зо ва ти при-
ступ сва ком де те ту, при че му се то по себ но од но си на де цу са озбиљ ним 
смет ња ма у раз во ју, ка ква су де ца са аути змом. 
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AUTISM – THE DEVELOPMENT, CLINICAL SYMPTOMS 
AND IMPORTANCE OF EDUCATION

MIA MARIĆ

University of Novi Sad, Teachers Training Faculty, Sombor

Autism is a specific developmental disorder, which includes a number 
of symptoms and significantly determines not only a way of life of the child 
with the disorder, but also his entire environment, that their behavior 
needs to adapt and adjust to the child. Modern research shows that this 
disorder is more prevalent in childhood than previously thought, however, 
certain areas of this phenomenon are still not well understood, but we are 
expecting significant progress in the research of this phenomenon. 

Through this work will seek to present an overview of relevant theoretical 
concepts and findings of modern research, dealing with autism- clinical 
symptoms, epidemiology, etiology, and recommendations for the approach 
to children with this disorder, taking into context of the development 
perspective and the importance of educating children with characteristics 
of autistic spectrum. This unique and complex developmental disorder 
is necessary to examine in full, from different aspects, with the purpose 
to prove more familiar problems of these children and to create the most 
appropriate approaches that would serve not only reducing their difficulties, 
but also encouraging the development, with starting point in highlighting 
and promoting potential of these children, that they certainly have. 

KEY WORDS: developmental disorders, autism, autistic spectrum, 
inclusive education.
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ДЕ СКРИП ЦИ ЈА И КОМ ПА РА ТИВ НА АНА ЛИ ЗА  
РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ МО ДЕ ЛА ОМЕ ТЕ НО СТИ И ЕФЕК ТИ  
ЊИ ХО ВЕ ПРАК ТИЧ НЕ ПРИ МЕ НЕ НА ЛИЧ НОСТ 1

Весна Радоман

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

Рад се ба ви ком па ра тив ном ана ли зом ме ди цин ског со ци јал ног и пси
хо ло шког мо де ла оме те но сти као и њи хо вом кон струк тив ном син те зом у 
биопси хосо ци јал ни мо дел као оп ти мал но ре ше ње. Опи су ју се оп ште ка рак
те ри сти ке сва ког мо де ла и ана ли зи ра ју ка рак те ри сти ке прак се про и за шле 
из њих. Из овог хо ли стич ког те о риј ског при сту па а по себ но ње го вих со ци јал
нопси хо ло шких ком по нен ти и њи хо ве при ме не у ин клу зив ном вас пи та њу и 
обра зо ва њу, про из и ла зи низ пси хо ло шких до бро би ти за осо бу са оме те но шћу 
као што су по зи ти ван селф кон цепт, са мо по у зда ње, ак ти ви зам, са мо де тер
ми ни зам, раз ви је ни ја мо ти ва ци ја и ин те ре со ва ња, со ци јал на зре лост и по
вољ ни усло ви за раст и раз вој урав но те же не, мен тал но здра ве лич но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Мо дел оме те но сти, со ци јал ни, ме ди цин ски, пси хо ло
шки, лич ност, пси хич ка до бро бит, ин клу зи ја

УВОД 

Те о риј ску прет ход ни цу раз во ја ме ди цин ског, пси хо ло шког и со-
ци јал ног мо де ла оме те но сти пред ста вља ју слич ни те о риј ски при сту пи 

1 Овај рад по све ћен је се ћа њу на ду го го ди шњу са рад њу са проф. др Љу бо ми ром Са-
ви ћем, по себ но ње го вом го сто ва њу на пре да ва њу за док то ран те, ко је смо ор га ни зо ва ли 
у про ле ће 2010. на док тор ским сту ди ја ма из пред ме та Те о риј ски кон цеп ти оме те но сти 
и слу шна оме те ност, где је про фе сор Са вић из ла гао и ди ску то вао са сви ма при сут ни ма 
упра во про бле ма ти ку ко ју тре ти ра овај рад, по ка зу ју ћи и та да свој увек ра до зна ли на-
уч ни дух, ко ји пра ти и ана ли зи ра нај са вре ме ни ја и ак ту ел на кре та ња у на у ци и стру ци 
спе ци јал не еду ка ци је и ре ха би ли та ци је 
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мен тал ној бо ле сти ко ји су се раз ви ли на тра гу ме ди цин ског, пси хо ло-
шког, со ци јал ног при сту па и об ја шње ња мен тал них по ре ме ћа ја и по по 
ана ло ги ји са њи ма. Ме ди цин ски или би о ме ди цин ски мо дел мен тал не 
бо ле сти ко ји има сво је за чет ке то ком 16-ог,17-ог и 

18-ог ве ка, у схва та њу да је ду шев на бо лест за пра во бо лест те ла, 
то ком 19в. до жи вља ва сво ју пу ну афир ма ци ју (Влај ко вић Ј.,1990). Ово 
схва та ње про те же се до да на шњег до ба, а под ра зу ме ва би о ло шку, ор ган-
ску и ге нет ску ети о ло ги ју мен тал них бо ле сти, а ле че ње фар ма ко те ра пи-
јом и по вла чи за со бом обес пра вље ни ста тус мен тал ног бо ле сни ка чи ја је 
суд би на пот пу но у ру ка ма ле ка ра (пси хи ја тра). Пси хо ло шки мо дел мен-
тал не бо ле сти пр ви је екс пли цит но на гла сио и раз ра дио Сиг мунд Фројд 
по чет ком 20в. јер об ја шње ња тра жи у не све сном стра ту му лич но сти, у 
пси хич ким кон флик ти ма и тра у ма ма, али би хеј ви о ри зам до но си и дру-
га пси хо ло шка об ја шње ња, а то су раз ли чи ти ме ха ни зми уче ња по мо ћу 
ко јих се сре дин ски сти чу не а де кват ни обра сци по на ша ња. Сле де и мно-
га дру га пси хо ло шка ту ма че ња ко ја про из и ла зе из раз ли чи тих те о ри ја 
лич но сти. Ле че ње мен тал но обо ле лих, у скла ду са овим мо де лом, оба-
вља се раз ли чи тим об ли ци ма пси хо те ра пи је ко је са со бом до но се по зи-
ти ван по мак у од но су пре ма па ци јен ту- ува жа ва ње лич но сти мен тал но 
обо ле лог. Со ци јал ни мо дел мен тал не бо ле сти по ме ра фо кус са по је дин-
ца на ње го во дру штве но окру же ње. Па то ло шке ин тер пер со нал не ве зе и 
не а де кват на ко му ни ка ци ја уну тар дру штве не гру пе у ко јој жи ви по је ди-
нац (нај че шће по ро ди ца), као и на чин на ко ји је дру штво ор га ни зо ва но 
и ка ко се од но си пре ма по је дин цу, ко ја дру штве на пра ви ла, дру штве не 
ста во ве ус по ста вља, у ве ли кој ме ри по го ду ју пси хо па то ло шким ре ак ци-
ја ма и мен тал ном обо ље ва њу. Ле че ње се про ши ру је на дру штве ну гру пу 
у ко јој се раз ви ја мен тал ни по ре ме ћај (нпр. по ро дич на те ра пи ја), или се 
тра же ко ре ни те дру штве не ре фор ме (нпр. ан тип си хи ја триј ски по крет 
ко ји на ста је 60-их го ди на 20в.), ко ји ма се зах те ва де ин сти ту ци о на ли за-
ци ја и ху ма ни ји од нос дру штва пре ма мен тал но бо ле сни ма.

Раз ли чи ти при сту пи и об ја шње ња оме те но сти, по себ но пси хо со-
ци јал ни при ступ раз ви ја се дру гом по ло ви ном 20-ог ве ка, ко ри сте ћи 
слич не па ра диг ме и ана ло ги је. Со ци јал ни мо дел оме те но сти раз вио 
се као нов пло до тво ран при ступ про бле ми ма оме те но сти и осо ба ма ко је 
оме те ност има ју. На стао је као су прот ност и ре ак ци ја на тра ди ци о нал ни 
ме ди цин ски мо дел оме те но сти ко ји је још увек ве о ма при су тан, ма да 
да нас по сто ји сна жан при ти сак да се он пре ва зи ђе и на пу сти. Ана ли зом 
исто риј ских то ко ва раз во ја на у ке и стру ке, де тек то ва ли смо и екс тра-
хо ва ли пси хо ло шки мо дел оме те но сти ко ји се са др жин ски и вре мен-
ски ин тер ме ди јар но си ту и рао из ме ђу ме ди цин ског и со ци јал ног мо де ла 
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(Ра до ман 2003/ц; 2004) . Прак са ко ја пра ти сва ки од ових при сту па оме-
те но сти по го ду је раз ви ја њу од ре ђе них ка рак те ри сти ка лич но сти, на ро-
чи то ка да се ра ди о раз во ју де те та ко је има не ки об лик оме те но сти. 

Исто риј ски гле да но пр ви се раз вио ме ди цин ски мо дел оме те но сти 
да би се вре ме ном, са раз во јем пси хо ло ги је, као на у ке и стру ке, на ње га 
на до ве зао раз вој пси хо ло шког мо де ла оме те но сти.

Раз вој пси хо ло шког мо де ла по ве зан је са уво ђе њем пси хо ло га као 
про фе си о нал ца у тим струч ња ка ко ји се ба ви осо бом са оме те но шћу, 
као и са раз во јем пси хо ло ги је хен ди ке па (спе ци јал не пси хо ло ги је), као 
по себ не на уч не ди сци пли не при ме ње не пси хо ло ги је.

На кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та от по чи ње прак са са ни ра ња 
ра том сте че них ин ва лид но сти код вој ни ка и по тре бом њи хо вог по нов ног 
оспо со бља ва ња (ре ха би ли та ци је), под окри љем и па тро на том ме ди ци не. 
У скла ду са ова квим по рат ном прак сом, дру штве ним и струч ним опре-
де ље њем, оме те ност се тре ти ра као ме ди цин ски про блем и ко ри сте се 
сва аку му ли ра на ме ди цин ска зна ња у ле че њу и трет ма ну. Нпр. за бив ше 
вој ни ке оште ће ног слу ха осни ва ју се цен три и сер ви си где се прак ти ку је 
ото хи рур ги ја, ото про те ти ка и ре ха би ли та ци ја. Ка сни је ови цен три про-
ши ру ју сво ју де лат ност и по чи њу да слу же чи та вом гра ђан ству. Ова кав 
при ступ оста вља упе ча тљив траг у  те о риј ском и прак тич ном при сту пу 
оме те но сти, све до да на шњих да на и ма ни фе сту је се у ме ди цин ском мо-
де лу оме те но сти.

Исто риј ски пут и раз вој од ме ди цин ског ка пси хо ло шком мо де лу 
оме те но сти имао је по сте пен ево лу ци о ни ток, док се со ци јал ни мо дел 
оме те но сти ја вља као ре во лу ци о на про ме на ко ја рас ки да са про шло шћу, 
до но се ћи пот пу но нов угао гле да ња на про бле ма ти ку оме те но сти. На-
уч на ис тра жи ва ња ко ја се спро во де у сур доп си хо ло ги ји, ти флоп си хо ло-
ги ји, оли гоп си хо ло ги ји итд. до но се низ по да та ка о спе ци фич но сти ма и 
на ру ше њи ма емо ци о нал ног, ког ни тив ног и мо ти ва ци о ног функ ци о ни-
са ња лич но сти осо ба са оме те но шћу, без об зи ра на њи хо во по ре кло тј. да 
ли су оне при мар не по сле ди це оште ће ња или пак се кун дар не по сле ди це 
не а де кват ног трет ма на сре ди не. Пси хо ло ги ја оме те но сти раз ви ја ем пи-
риј ска ис тра жи ва ња и те о риј ску кон цеп ту а ли за ци ју пси хо ло шког аспек-
та оме те но сти, а раз вој стру ке и спе ци ја ли зо ва них струч ња ка - пси хо-
ло га ко ји се прак тич но ба ве овом по пу ла ци јом до пу ња ва и про ши ру је 
кон цепт пси хо ло шког мо де ла оме те но сти. Раз вој со ци јал ног мо де ла 
оме те но сти те сно је по ве зан са бор бом за људ ска пра ва осо ба са оме-
те но шћу и при пад ни ка дру гих мар ги нал них дру штве них гру па као и са 
по кре том за со ци јал ну ин клу зи ју и ин клу зив но обра зо ва ње кра јем 20-ог 
ве ка. Со ци јал ни мо дел оме те но сти, за пра во пред ста вља кри ти ку до та да-
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шње дру штве не прак се али и кри ти ку ме ди цин ског те о риј ског при сту па 
ко ји је до ми ни рао и још је ути ца јан у овој обла сти.

 ПРИ КАЗ АНА ЛИ ЗА И КОМ ПА РА ЦИ ЈА РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ МО ДЕ ЛА 
ОМЕ ТЕ НО СТИ СА КРИ ТИЧ КИМ ОСВР ТОМ 

 
 МЕ ДИ ЦИН СКИ МО ДЕЛ тре ти ра сва ки об лик сен зор не, те ле сне 

или ин те лек ту ал не оме те но сти као бо лест или на ру ше ње здра вља по је-
дин ца (из дво је не ин ди ви дуе), ко ја се мо ра ме ди цин ски тре ти ра ти, ле чи-
ти, ре(ха би ли то ва ти), ка ко би се осо ба ко ли ко год је мо гу ће оспо со би ла 
и при бли жи ла нор мал ном функ ци о ни са њу, а за тим уба ци ла у по сто је ће 
дру штве но окру же ње, из гра ђе но пре ма по тре ба ма ве ћин ске по пу ла ци-
је без оме те но сти, да се сна ла зи, при ла го ђа ва и функ ци о ни ше у ње му. 
По је ди нац на кон ме ди цин ског трет ма на мо ра сам да уло жи на пор да 
се укло пи у свет кре и ран и по де шен за по тре бе нео ме те них (Ра до ман 
2011.)

Пре ма Цу цић (2001) ме ди цин ски мо дел са гле да ва ин ва лид ност као 
ин ди ви ду ал ни про блем ди рект но иза зван бо ле шћу, по вре дом или дру-
гим оште ће њем здра вља и због то га зах те ва ме ди цин ску по моћ и не гу 
ко ју пру жа ју про фе си о нал ци. Ме ди цин ски трет ман во ди раз во ју по себ-
них здрав стве них слу жби и по себ них ка дро ва ко ји се ба ве трет ма ном 
ова квих на ру ше ња здра вља. Не ки ауто ри (Imri 1997 ) кри ти ку ју ова кав 
при ступ ко ји на ме ће до ми на ци ју ме ди цин ске про фе си је у ре ша ва њу ове 
вр сте про бле ма. Да ља ка рак те ри сти ка прак се ко ја по чи ва на ме ди цин-
ском мо де лу је сте до но ше ње ме ди цин ске ди јаг но зе и вр ше ње ка те го-
ри за ци је. Та кав при ступ во ди па то ло ги за ци ји чи та ве про бле ма ти ке. 
Са ова квим при сту пом та ко ђе је по ве за на и спе ци фич на тер ми но ло ги-
ја (де фект, ин ва лид ност, не до ста так, де фи цит) ко ја је ети ке ти ра ју ћа и 
стиг ма ти зи ра. Ка рак те ри сти ке прак се за сно ва не на ме ди цин ском мо-
де лу су до но ше ње кру ци јал них од лу ка за жи вот по је дин ца (о вр сти шко-
ле, евен ту ал ној ин сти ту ци о на ли за ци ји, одва ја њу од по ро ди це и слич но) 
од стра не струч ња ка и про фе си о на ла ца. Струч ња ци се сма тра ју они ма 
ко ји нај бо ље зна ју шта је до бро за де те или од ра слу осо бу са оме те но-
шћу. То је та ко зва но екс перт ско до но ше ње од лу ка. Прак тич на по сле-
ди ца ова квог при сту па је сте нај че шће, из два ја ње де те та са оме те но шћу 
из ње го вог при род ног окру же ња ра ди по себ не по мо ћи, трет ма на, шко-
ло ва ња То нај че шће да ље во ди ин сти ту ци о на ли за ци ји и се гре га ци ји. 
Фиц џе ралд (Fitzerаld 1997.) на при мер сма тра да је ме ди цин ски мо дел 
оме те но сти од го во ран за по раст се гре га ци је и изо ла ци је осо ба са оме-
те но шћу. 
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 Ка да на кра ју по ку ша мо да ре зи ми ра мо и си сте мат ски по бро ји мо 
бит не оп ште ка рак те ри сти ке ме ди цин ског мо де ла, до би ја мо сле де ће: 

 – Оме те ност се тре ти ра као на ру ше но здра вље или бо лест,
 – Па то ло ги за ци ја оме те но сти и ис ти ца ње де фи ци та, при че му се 

пре не бре га ва ју здра ви по тен ци ја ли и пре а о ста ле не на ру ше не 
спо соб но сти.

 – Ре дук ци ја људ ског би ћа и ње го ве лич но сти на оме те ност ко ја је у 
пр вом пла ну, и у пот пу но сти пре по кри ва лич ност и људ ско би ће, 
чи ја се есен ци ја сво ди на по ре ме ћај. 

 – Ети ке ти ра ју ћа и стиг ма ти зи ра ју ћа тер ми но ло ги ја (де фек тан, 
ин ва ли дан, оште ћен).

 – Фо ку си ра ње на по је дин ца или по је ди нач ну дис функ ци ју и ме ди-
цин ско ин тер ве ни са ње на њој.

 – Ова кав при ступ на ме ће по тре бу адап та ци је осо бе са оме те но-
шћу на по сто је ће ста ње и окру же ње дру штва ко је је по де ше но за 
ве ћин ску по пу ла ци ју без оме те но сти.

 Ка да из дво ји мо и ре зи ми ра мо бит не ка рак те ри сти ке прак се ко је 
про из и ла зе из ме ди цин ског мо де ла оме те но сти до би ја мо сле де ће:

 – Дру штве на екс клу зи ја.
 – По себ но фор ми ра не здрав стве не слу жбе и ка дро ви за рад са па-

ци јен ти ма ко ји има ју ди јаг но зу оме те но сти
 – При ме на ше ме: ме ди цин ска ди јаг но за-ме ди цин ска ре(ха би ли-

та ци ја)
 – Екс перт ско до но ше ње од лу ка о бит ним жи вот ним пи та њи ма 

осо бе са оме те но шћу
 – Ро ди тељ или са ма осо ба са оме те но шћу се ни шта не пи та
 – Ин сти ту ци о на ли за ци ја, изо ла ци ја, се гре га ци ја 
 – Ка те го ри за ци ја 
 – Из два ја ње де те та (од ра слог) из при род ног окру же ња ра ди трет-

ма на
 

 Ова кав тра ди ци о нал ни при ступ оме те но сти је вр ло ре стрик ти ван 
јер се усред сре ђу је са мо на по је дин ца или још уже са мо на је дан ње гов 
де фи цит, уз на сто ја ње да се он ко ри гу је, не узи ма ју ћи мно го у об зир 
лич ност осо бе, ње но до сто јан ство, ин ти му и дру ге пси хо ло шке и со ци-
јал не аспек те про бле ма. 

Кри ти ке упу ће не ме ди цин ском мо де лу од но се се на ње го ву ре-
стрик тив ност, и би о ло ги зам (усред сре ђе ност на фи зич ко оште ће ње), 
за не ма ри ва ње ре ле вант них пси хо ло шких, сре дин ских, дру штве них ути-
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ца ја, па то ло ги за ци ју, као и од го вор ност за пред ра су де, стиг ма ти за ци ју 
и се гре га ци ју.

 Сва ка ко да би о ме ди цин ски при ступ оста вља траг на лич ност осо-
бе са оме те но шћу, ства ра ју ћи по год не усло ве за раз вој ни за не га тив них 
пси хо ло шких ефе ка та као што су: при су ство осе ћа ња ма ње вред но сти 
или чак ком плек са ин фе ри ор но сти, па сив ност, раз вој при ма лач ког ка-
рак те ра, не са мо стал ност, не зре лост, ин фан ти ли за ци ја, по ви шен ри зик 
за на ру ше ње мен тал ног здра вља и пси хо па то ло шких ре ак ци ја, ста ња и 
мен тал них обо ље ња. 

ПСИ ХО ЛО ШКИ МО ДЕЛ ОМЕ ТЕ НО СТИ ко ји смо пре по зна ли 
и из дво ји ли (Ра до ман 2004), про ши ру је угао по сма тра ња са уског те-
ле сног де фи ци та или де фи ци та јед не функ ци је на це ло куп ну лич ност 
осо бе ко ја га има, на емо ци о нал не про бле ме, про бле ме са мо по што-
ва ња, селф кон цепт, али и про бле ме ког ни тив ног и ко на тив ног функ-
ци о ни са ња. Пси хо ло шки мо дел ба ви се ког ни тив ним, емо ци о нал ним, 
мо ти ва ци о ним и со ци јал ним осо бе но сти ма и про бле ми ма лич но сти са 
оме те но шћу, би ло да су оне ди рект не или ин ди рект не по сле ди це оме-
те но сти. На при мер при мар не пси хо ло шке по сле ди це оште ће ног слу ха 
мо гу би ти по ре ме ћа ји ког ни тив ног функ ци о ни са ња као што су те шко-
ће фор ми ра ња ап стракт ног ми шље ња, док се кун дар не че сто на ста ју као 
емо ци о нал на не при ла го ђе ност, не си гур ност, по вла че ње, на ста ли услед 
од ба ци ва ња, за не ма ри ва ња, не га тив них со ци јал них ста во ва и пред ра-
су да. Пси хо ло шки мо дел пре ме шта фо кус са при ла го ђа ва ња осо бе са 
оме те но шћу дру штву (она тре ба да по ста не ко ри стан члан за јед ни це), 
на пси хич ку до бро бит са ме осо бе, ње ну лич ну сре ћу, за до вољ ство и 
по зи тив ну сли ку о се би (Ра до ман 2003/б). Пси хо ло ги ја као на у ка ин-
те ре су је се за су бјек тив ни до жи вљај, а пси хо ло ги ја оме те но сти из ме ђу 
оста лог и за до жи вљај се бе, од нос пре ма се би и соп стве ној оме те но сти. 
Та ко пси хо ло шки мо дел ши ри угао гле да ња и про ши ру је са др жај пред-
ме та на уч ног и струч ног ин те ре со ва ња са уског оште ће ња на лич ност 
осо бе са оме те но шћу и отва ра мо гућ ност пси хо те ра пиј ског (те ра пи ја 
игром, арт те ра пи ја, пси хо дра ма, ге шталт те ра пи ја, итд) као и де ло ва-
ња на ни воу по на ша ња (би хеј ви о рал на те ра пи ја). Пси хо ло шка ин тер-
вен ци ја од но си се и на пре вен ци ју и сти му ла ци ју раз во ја, ко ри шће ње 
и раз ви ја ње по сто је ћих по тен ци ја ла, не са мо на от кла ња ње не а де кват-
них по на ша ња и ин трап си хич ких са др жа ја. Пси хо ло шка ин тер вен ци ја 
и пси хо те ра пи ја об у хва та и не по сред но окру же ње осо бе са оме те но шћу 
(пси хо те ра пи ја ро ди те ља, си стем ска по ро дич на те ра пи ја, пси хо ло шки 
рад са на став ни ци ма, вас пи та чи ма, вр шњач ком гру пом). Та ко пси хо ло-



ДЕСКРИПЦИЈА И КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ... 619

шки мо дел оме те но сти гра ди мост пре ма со ци јал ном окру же њу осо бе са 
оме те но шћу у оном де лу ко ји се ба ви по ро ди цом, вр шња ци ма, шко лом, 
учи те љи ма и дру гим ва жним ути ца ји ма на пси хич ки раз вој де те та са 
оме те но шћу, на сто је ћи да пси хо ло шком ин тер вен ци јом ме ња окру же-
ње и ства ра пси хо ло шки по вољ ни је и под сти цај ни је усло ве за аде ква тан 
пси хич ки раз вој осо бе са оме те но шћу. Тер ми но ло ги ја ко ја се уво ди са 
пси хо ло шким мо де лом оме те но сти, те жи ка из на ла же њу не у трал ни јих, 
ма ње ети ке ти ра ју ћих и не пе жо ра тив них озна ка за ову по пу ла ци ју и њи-
хо ву оме те ност као што су хен ди кеп, хен ди ке пи ра на осо ба или осо ба 
оме те на у раз во ју.

На сто ја ње да се де те са оме те но шћу за др жи у ње го вој по ро ди ци на 
су прот ин сти ту ци о на ли за ци ји има ко ре не у пси хо ло шким са зна њи ма 
о не га тив ним ефек ти ма се па ра ци о них ис ку ста ва за раз вој мен тал ног 
здра вља де те та. У овом по гле ду је пси хо ло шки мо дел оме те но сти на ли-
ни ји кон струк тив них по зи тив них про ме на у окру же њу ко је зах те ва и со-
ци јал ни мо дел оме те но сти.

Не ке им пли ка ци је пси хо ло шког при сту па у прак си има ју и не га-
тив не по сле ди це на сле ђе не из пред ход ног ме ди цин ског мо де ла оме те-
но сти ко ји је омо гу ћио при кљу чи ва ње пси хо ло га као струч ња ка ти му 
ме ди цин ских про фе си о на ла ца, чи ји рад је за сно ван на ди јаг но зи, ко јој 
пси хо лог при до да је свој пси хо ло шки на лаз. Тај на лаз вр ло че сто слу жи 
се лек ци ји и ка те го ри за ци ји. Не га тив на ка рак те ри сти ка ме ди цин ског 
при сту па оме те но сти (ди јаг но за) у ра ду пси хо ло га огле да ла се на при-
мер у јед ном ње ном сег мен ту; у при ме ни те сто ва ин те ли ген ци је ко ја 
је до ве ла је до не га тив не прак се ко ри шће ња IQ за ка те го ри за ци ју и се-
лек ци ју де це за спе ци јал не шко ле и њи хо ву ин сти ту ци о на ли за ци ју, из-
два ја ју ћи их та ко из њи хо вог при род ног окру же ња тј. вр ше ћи њи хо ву 
се гре га ци ју. Ова ква не га тив на пси хо ло шка прак са до ве ла је и до по ве-
ћа ња бро ја де це из со ци јал но де при ви ра них сре ди на у спе ци јал не шко-
ле (Ро ми, црн ци, рад нич ка кла са) и отво ри ла про блем не а де кват но сти 
до та да шњих пси хо ло шких те сто ва и по тре бу кон стру и са ња тзв. те сто ва 
осло бо ђе них ути ца ја кул ту ре као и раз во ја те сто ва при ла го ђе них спе ци-
фич но сти ма осо ба са оме те но шћу.

Ка да на кра ју ре зи ми ра мо бит не оп ште ка рак те ри сти ке пси хо ло-
шког мо де ла оме те но сти до би ја мо сле де ће:

 – Ши ри и ком плек сни ји за хват про бле ма оме те но сти. Ни је по го-
ђен са мо ор ган или функ ци ја већ и лич ност та кве осо бе и ње но 
пси хич ко функ ци о ни са ње (селф кон цепт, емо ци о нал но функ-
ци о ни са ње, мо ти ва ци ја, ког ни тив но функ ци о ни са ње и по ве ћан 
ри зик пси хо па то ло шких тен ден ци ја у раз во ју лич но сти),
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 – По тен ци ра се пси хич ка до бро бит по је дин ца. Пре ме шта се ак-
це нат са при ла го ђа ва ња дру штву („ко ри стан члан дру штва“)на 
до бру лич ну при ла го ђе ност, лич ну сре ћу, за до вољ ство со бом и 
соп стве ним жи во том и про на ла же ње сми сла жи во та осо бе са 
оме те но шћу.

 – Не у трал ни ја и де стиг ма ти зу ју ћа тер ми но ло ги ја (хен ди ке пи ра ни 
по је ди нац)

 – Те жња ка под сти ца њу раз во ја мен тал но здра ве, урав но те же не, 
зре ле лич но сти

 – Ху ма ни ји од нос, по што ва ње лич но сти осо бе са оме те но шћу, и 
ње не ин ти ме

Бит не ка рак те ри сти ке прак се про и за шле из пси хо ло шког мо де ла су:
 – Про це на пси хо ло шког ста ту са осо бе са оме те но шћу ко ја че сто 

слу жи ка те го ри за ци ји и ин сти ту ци о на ли за ци ји
 – Пру жа ње пси хо ло шке по др шке де те ту (од ра слом) са оме те но-

шћу и ње го вој по ро ди ци
 – Прак са за шти те и уна пре ђе ња мен тал ног здра вља и пре вен ци ја 

мен тал них по ре ме ћа ја
 – На сто ја ње да се де те са оме те но шћу за др жи у ње го вој по ро ди-

ци ко ја мен тал но хи ги јен ски пред ста вља нај бо ље окру же ње за 
ње гов по во љан пси хич ки развoj, a да се по ро ди ци исто вре ме но 
пру жи струч на (уз ма те ри јал ну) по др шка 

 – Дис крет но пру жа ње по мо ћи и по др шке осо би са оме те но шћу, 
ува жа ва ње ње ног до сто јан ства и ин ти ме

 – При ме на пси хо те ра пиј ских ин тер вен ци ја и сти му ла тив них раз-
вој них трет ма на при че му пси хо ло шка ин тер вен ци ја има за циљ 
лич ну пси хич ку до бро бит, мен тал но здра вље и под сти ца ње раз-
во ја зре ле лич но сти. 

Пси хо ло шки мо дел оме те но сти и прак са за сно ва на на ње му има за 
по сле ди цу кре и ра ње по вољ не кли ме и усло ва за раз вој ни за по зи тив-
них пси хич ких ефе ка та и ути ца ја на аде кват ни ји раз вој лич но сти де те та 
и од ра слог са оме те но шћу. Нпр. ре ал но при хва та ње се бе и соп стве них  
огра ни че ња, хар мо нич ни ји раз вој лич но сти, бо љи селф кон цепт, за до-
вољ ство со бом и соп стве ним жи во том, ве ће са мо по што ва ње. 
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СО ЦИ ЈАЛ НИ МО ДЕЛ ОМЕ ТЕ НО СТИ
 
 Со ци јал ни мо дел на стао је као ан ти под ме ди цин ском мо де лу оме-

те но сти чи јем су раз во ју пре суд но до при не ле и са ме осо бе са оме те но-
шћу, њи хо ва удру же ња као и удру же ња ро ди те ља де це са оме те но шћу, 
ОУН, УНЕ СКО и њи хо ве де кла ра ци је и кон фе рен ци је, ко је про ши ру ју 
дру штве ну свест о по тре би из ла же ња у су срет по себ ним по тре ба ма осо-
ба са оме те но шћу (ме ђу пр ви ма је Кон вен ци ја о пра ви ма де те та 1989г.). 
Овај мо дел има сво је за чет ке у схва та њу Л. С.Ви гот ског (1983), твор ца 
со ци јал но исто риј ске те о ри је раз во ја лич но сти, ко ји је дав но скре тао па-
жњу на од нос дру штва пре ма оме те но сти.

 Со ци јал ни мо дел оме те но сти пре ме шта фо кус са ин ди ви дуе као из-
во ра про бле ма на дру штво и ње го ве ин сти ту ци је (Ра до ман 2003).У овом 
мо де лу оме те ност је со ци јал но де фи ни са на и тре ти ра се као со ци јал-
но про из ве ден про блем. Со ци јал не пре пре ке или ба ри је ре за осо бу са 
оме те но шћу на ста ју због за не ма ри ва ња ње них по тре ба у све ту и дру-
штву ко је је по де ше но за по тре бе ве ћин ске по пу ла ци је, без оме те но сти. 
Пре пре ке ко је дру штво по ста вља мо гу се по де ли ти на три ка те го ри је: 
фи зич ке, ко му ни ка тив не и мен тал не. Пре пре ке у дру штву се мо гу та-
ко ђе кла си фи ко ва ти на објек тив не и су бјек тив не. Објек тив не су фи зич-
ке и ко му ни ка тив не пре пре ке док су су бјек тив не мен тал не пре пре ке. 
Фи зич ке пре пре ке су на при мер ар хи тек тон ске ба ри је ре ко је оне мо гу-
ћа ва ју при ступ дру штве ним ин сти ту ци ја ма или пак при род не пре пре ке 
ко је ни су на ста ле чо ве ко вом ру ком (кли ма). Ко му ни ка тив не пре пре ке 
од но се се на тран спорт и про ме ну ме ста али пре све га на објек тив не те-
шко ће сту па ња у од нос и оп ште ње са по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма, што 
је на ро чи то уоч љи во код сен зор них али при сут но и код дру гих об ли-
ка оме те но сти (Ra do man, Na no, Closs 2006). Мен тал не пре пре ке су оне 
ко је се од но се на не га тив не ста во ве, сте ре о ти пе, не то ле ран ци ју пре ма 
дру га чи јем, пред ра су де пре ма осо ба ма са оме те но шћу. Не ки за ступ ни-
ци овог мо де ла твр де (Tho mas 2002) да се ра ди о по себ ној вр сти дру-
штве не опре си је и на си ља ко је се вр ши над овом ма њин ском гру пом 
ко ја се ети ке ти ра и ис кљу чу је. Овај фе но мен на зи ва се „ди сеј бли зам“ 
(од ен гле ске ре чи „di sa ble“) ко ји је у ис тој рав ни са фе но ме ни ма и тер-
ми ни ма: ра си зам, сек си зам, ан ти се ми ти зам и слич но. У истом сми слу 
ко ри сти се и тер мин „еј бли зам“ (енгл.„able“). Пре пре ке ис кљу чу ју (екс-
клу зи ја) осо бе са оме те но шћу из дру штва оне мо гу ћа ва ју ћи им ак тив-
но уче шће (пар ти ци па ци ја) у ра зним сфе ра ма од обра зо ва ња и за по-
шља ва ња до спорт ских, кул тур них и ре ли ги о зних са др жа ја. Пре пре ке 
ства ра ју не мо гућ ност да се пре у зму уоби ча је не со ци јал не уло ге ко ја 
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се на до ве зу је на не мо гућ ност уче ство ва ња у со ци јал ним ак тив но сти ма. 
Ова ко кон ци пи ран мо дел оме те но сти има за циљ да по кре не раз ли чи те 
дру штве не ак ци је ко је ће отво ри ти мо гућ но сти да осо бе са оме те но шћу 
рав но прав но уче ству ју у свим до ступ ним обла сти ма жи во та и ра да. Та-
ко по сма тра но, оме те ност по ста је по ли тич ко пи та ње те сно по ве за но са 
оства ри ва њем људ ских пра ва. (Ра до ман 2003ц)

 Со ци јал ни мо дел, не тре ти ра оме те ност као бо лест већ као раз-
ли чи тост, не ти пич ност, ко ја се ја вља у окви ру људ ске вр сте и ко јој се 
мо ра при сту пи ти са ува жа ва њем и по др шком. Уме сто па то ло ги за ци је 
оме те но сти у ме ди цин ском мо де лу, ов де се те жи про це су нор ма ли за-
ци је. Ак це нат се ста вља на ја ке стра не, ин такт не сфе ре функ ци о ни-
са ња, а не на не до стат ке и дис функ ци је. Ка рак те ри сти ке прак се ве за не 
за овај мо дел су сле де ће: прак са за сно ва на на со ци јал но-пси хо ло шком 
мо де лу не по ла зи од ди јаг но зе и ка те го ри за ци је већ од по тре ба. Ни су 
са мо струч ња ци онај пре суд ни фак тор ко ји уче ству је у до но ше њу круп-
них од лу ка о жи во ту осо бе са оме те но шћу већ се узи ма ју у об зир же ље 
и ми шље ње са ме осо бе, а ка да су де ца у пи та њу и ми шље ње њи хо вих 
ро ди те ља ко ји по ста ју рав но прав ни парт не ри у све му где се од лу чу је о 
њи хо вом де те ту. То је парт нер ски мо дел до но ше ња од лу ка. . Уме сто 
сме шта ња у спе ци јал не ин сти ту ци је и одва ја ња од по ро ди це де те та са 
оме те но шћу те жи се де ин сти ту ци о на ли за ци ји и остан ку де те та у ње-
го вој по ро ди ци ко ја је мен тал но хи ги јен ски нај по вољ ни ја сре ди на за ње-
гов емо ци о нал ни и укуп ни раз ви так. Дру штво тре ба да пру жи по моћ и 
по др шку тој по ро ди ци ка ко би јој олак ша ло жи вот са оме те но шћу ње ног 
чла на. Уме сто ме ди цин ске ди јаг но зе и ре ха би ли та ци је до но си се стра-
те ги ја и план дру шве не ак ци је ко је су усме ре не на сма њи ва ње огра-
ни ча ва ју ћег окру же ња и укла ња ње пре пре ка. При то ме се ве ли ки зна чај 
при да је ин сти ту ци ја ма гра ђан ског дру штва, уло зи ло кал не за јед ни це у 
збри ња ва њу осо бе са оме те но шћу, дру штве ним слу жба ма за по др шку и 
еду ка ци ју, не вла ди ном сек то ру и прав ној ре гу ла ти ви. 

Ај лвард (Aylward 1999) ка же да оме те ност зах те ва дру штве ну ак ци-
ју и да по сто ји дру штве на од го вор ност да се сре ди на та ко мо ди фи ку је 
да би се омо гу ћи ла пу на пар ти ци па ци ја осо ба са оме те но шћу у свим 
обла сти ма жи во та. Та ко сти же мо до ин клу зи је или ак тив ног укљу чи-
ва ња осо ба са оме те но шћу у све то ко ве дру штве ног жи во та, на су прот 
екс клу зи ји или ис кљу чи ва њу из дру штве ног жи во та, и по ти ски ва ња ове 
по пу ла ци је на дру штве не мар ги не. 

 Оп ште ка рак те ри сти ке со ци јал ног мо де ла оме те но сти мо же мо ре-
зи ми ра ти на сле де чи на чин:
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 – Ен ви ро мен та ли зам
 – Про бле ма ти ка оме те но сти се про ши ру је и на дру штво, тј. на не-

а де кват но дру штве но окру же ње
 – Фо кус је на про ме на ма у дру штву и окру же њу а не на по је дин цу
 – не по де ше ност дру штве ног и при род ног окру же ња по себ ним по-

тре ба ма осо ба са оме те но шћу (при род не, ар хи тек тон ске, мен-
тал не ба ри је ре)

 – По ли тич ки ко рек тан го вор и тер ми но ло ги ја (Осо бе са оме те но-
шћу, осо бе са по себ ним по тре ба ма, не ти пич ни по је дин ци)

 – Трет ман оме те но сти као раз ли чи то сти, а не бо ле сти
 – Нор ма ли за ци ја на су прот па то ло ги за ци ји
 – Ин си сти ра на ин клу зи ји на су прот екс клу зи ји осо ба са оме те но-

шћу

Ка рак те ри сти ке прак се про и за шле из со ци јал ног мо де ла
 – Ак це нат на дру штве ним про ме на ма ко је до но се бо љи дру штве ни 

по ло жај и уна пре ђе ње свих сфе ра жи во та осо бе са оме те но шћу
 – до но ше ње пла на дру штве не ак ци је (др жа ве, вла де)
 – Ин клу зив на прак са (нпр. ин клу зив но обра зо ва ње)
 – Пар ти ци па ци ја
 – Фи зич ка при сту пач ност 
 – Со ци јал но при хва та ње од стра не дру гих 
 – Раз ви ја ње ин клу зив ног ето са 
 – Укла ња ње фи зич ких и дру штве них пре пре ка ко је оте жа ва ју пар-

ти ци па ци ју
 – До но ше ње ан ти ди скри ми на ци о них и дру гих за ко на ко ји ће за-

шти ти ти пра ва осо ба са оме те но шћу
 – Из ра да Ин ди ви ду ал ног пла на за сва ку осо бу са оме те но шћу 

(нпр. Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план)
 – Де ин сти ту ци о на ли за ци ја и отва ра ње днев них цен та ра за бо ра-

вак и трет ман осо ба са оме те но шћу
 – Парт нер ско до но ше ње од лу ка (ро ди тељ де те та или од ра сли са 

оме те но шћу рав но прав но уче ству је у до но ше њу од лу ка о жи вот-
но ва жним пи та њи ма за ње га за јед но са струч ња ци ма

 – На пу шта ње ди јаг но зе и пре ла зак на утвр ђи ва ње шта су по тре бе

Не до ста ци со ци јал ног мо де ла мо гу се тра жи ти у пре те ра ној со ци-
о ло ги за ци ји оме те но сти при че му се гу би из ви да би о ло шка и до не кле 
пси хо ло шка ком по нен та оме те но сти али се ова со ци о ло ги за ци ја мо же 
раз у ме ти као пре те ра но по ја ча на ре ак ци ја на не до стат ке тра ди ци о нал-
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ног при сту па и прак се ко ја је у свом фо ку су има ла до ми нант но би о ло-
шке аспек те оме те но сти. Пси хо ло шки мо дел оме те но сти ба ви се пси хо-
ло шким по сле ди ца ма ор ган ског оште ће ња али и пси хо ло шким по сле ди-
ца ма не а де кват ног трет ма на осо бе са оме те но шћу од стра не окру же ња. 
У овом по гле ду пси хо ло шки мо дел се ин тер ме ди јар но ста ци о ни ра из-
ме ђу со ци јал ног и би о ло шког при сту па оме те но сти. За то пси хо ло шки 
мо дел као ин тер ме ди јар на ка те го ри ја, ко ја по сре ду је из ме ђу ор га ни-
ци те та и со ци је те та, мо же по слу жи ти као до пу на со ци јал ном мо де лу и 
тра же њу со фи сти ци ра ни јег кон цеп ту ал ног окви ра и са др жа ја оме те но-
сти. Со ци јал но-пси хо ло шки мо дел тре ба ло би да ком би ну је кон струк-
тив не аспек те јед ног и дру гог при сту па и на ње му кре и ра пси хо ло шке и 
со ци јал не про ме не, ко је би тре ба ло да уна пре де уку пан жи вот осо бе са 
оме те но шћу, при че му ин клу зи ја у дру штво и ин клу зив но обра зо ва ње 
пред ста вља ју по себ но ва жну област.

БИО-ПСИ ХО-СО ЦИ ЈАЛ НИ МО ДЕЛ ОМЕ ТЕ НО СТИ

 Оп ти ма лан те о риј ски при ступ оме те но сти је сте ком би на ци ја кон-
струк тив них при сту па из сва ког од ових мо де ла што се кри тич ком син-
те зом об је ди ња ва у био-пси хо-со ци јал ном мо де лу оме те но сти, ко ји 
сма тра мо нај при ме ре ни јим при сту пом оме те но сти јер у свом те ме љу 
по ла зи од би о ло шке да то сти са мог оште ће ња и по ре ме ћа ја нор мал ног 
функ ци о ни са ња ор га ни зма, али се не за др жа ва са мо на ње му, као што то 
чи ни ме ди цин ски мо дел већ про ши ри је овај кон цепт на пси хо ло шке по-
сле ди це ко је де фи цит до но си као и на не а де кват но со ци јал но окру же ње 
ко је по гор ша ва ком плет ну ег зи стен ци ју и функ ци о ни са ње ове осо бе у 
дру штву. Био-пси хо-со ци јал ни мо дел оме те но сти по ла зи од на ру ше ног 
здра вља по је дин ца, ко је да ље иза зи ва по сле ди це на пси хич ком пла ну, 
а то ме се при дру жу је не а де ква тан од нос сре ди не и ње на ор га ни за ци о-
на и ин сти ту ци о нал на не по де ше ност за спе ци фич не по тре бе осо ба са 
оме те но шћу. Мо дел об у хва та све три сфе ре у ко ји ма се ја вља про блем, 
а то је би о ло шко је згро, пси хо ло шки слој, ко ји се на ње га на до ве зу је, и 
со ци јал ни слој ко ји спо ља вр ши не по во љан ути цај огра ни ча ва ју ћи дру-
штве но уче шће и вр ше ње со ци јал них уло га.

 Ова кав ком би но ва ни мо дел зах те ва ин тер вен ци ју, ко ли ко је то мо-
гу ће, на са мом оште ће њу, на сто је ћи да га ума њи, ко ри гу је и на до ме сти, 
а за тим ста вља ак це нат на ци ља не уну тра шње, ин трап си хич ке и по на-
шај не про ме не као и на про ме не у окру же њу ко је до во де до пру жа ња 
пси хо ло шке по др шке и уна пре ђе ња раз во ја лич но сти де те та или од ра-
сле осо бе са оме те но шћу и ње ног укљу чи ва ња у глав не то ко ве дру штве-
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ног жи во та. Со ци јал на ин тер вен ци ја од но си се на укла ња ње сре дин ских 
ба ри је ра и по де ша ва ње окру же ња по себ ним по тре ба ма, ко је ће омо гу-
ћи ти овој по пу ла ци ји пар ти ци па ци ју, ин клу зи ју и ре а ли за ци ју ва жних 
дру штве них уло га. Да нас је у све ту по знат На ги јев мо дел оме те но сти ко-
ји об у хва та че ти ри сег мен та: 1. Ак тив ну па то ло ги ју, пре кид, по ре ме ћај 
нор мал них про це са као и на пор ор га ни зма да по но во ус по ста ви на ру-
ше ну рав но те жу, 2. Оште ће ње ко је се огле да на ана том ском, фи зи о ло-
шком, мен тал ном и емо ци о нал ном ни воу, 3. Функ ци о нал но огра ни че ње 
тј. огра ни че ње фи зич ког из во ђе ња и из вр ша ва ња ак ци ја, 4. Оме те ност, 
као огра ни че ње у сми слу из вр ша ва ња дру штве но де фи ни са них уло га 
и за да та ка уну тар со ци о кул тур не сре ди не и фи зич ког окру же ња. На ги 
(Nagy 1991) je пре по знао да оме те ност оне мо гу ћа ва или знат но ума њу је 
спо соб ност да се оба вља ју ва жне дру штве не уло ге и за да ци и на пра вио 
раз ли ку из ме ђу тер ми на „im pa ir ment“ (оште ће ње) и „di sa bi lity” (оме те-
ност)- ко ја пред ста вља со ци јал но де ри ви ран про блем, ве зан за оства ри-
ва ње дру штве не уло ге.

Кве бе шки ко ми тет ко ји је из ра дио пр ву Ин тер на ци о нал ну кла си-
фи ка ци ју оме те но сти и хен ди ке па (ICDH) за Свет ску здрав стве ну ор-
га ни за ци ју (Fo u geyrol las 1998.) по ну дио је екс план тор ни мо дел узро ка 
и по сле ди ца бо ле сти, тра у ме и на ру ше ња ин те гри те та и раз во ја осо бе, 
пре ко ко га опи су је ства ра ње про це са оме те но сти. Мо дел под ра зу ме ва 1. 
ри зи ко фак то ре као узроч ни ке ко ји ути чу на 2. лич не фак то ре (оште ће-
ње ор ган ског си сте ма и спо соб но сти), а они су у ин тер ак тив ној ве зи са 
3. сре дин ским фак то ри ма (пре пре ке) и 4. жи вот ним на ви ка ма (днев не 
ак тив но сти и со ци јал не уло ге ко је се ме ре на ска ли од пу не со ци јал не 
пар ти ци па ци је до то тал но хен ди ке пи ра ју ће си ту а ци је). Кве бе шки мо-
дел омо гу ћа ва иден ти фи ко ва ње лич них фак то ра у ин тер ак ци ји са сре-
ди ном и по ка зу је да ин тер ак тив ни про цес осо ба-сре ди на до во ди до кре-
а ци је со ци јал ног уче шћа (ин клу зи је) или пак со ци јал ног ис кљу чи ва ња 
(екс клу зи је), пре ко жи вот них на ви ка ко је су при ме ре не по лу, уз ра сту и 
со ци о кул тур ном иден ти те ту осо бе са оме те но шћу. Нај но ви ја кла си фи-
ка ци ја оме те но сти (ICF 2002), на ко ју је има ла ути цај и кве бе шка гру па, 
да је је дан био-пси хо-со ци јал ни мо дел оме те но сти ко ји об у хва та оште-
ће ње те ле сне или мен тал не функ ци је и струк ту ре, огра ни че ње ак тив но-
сти (из вр шне де лат но сти),огра ни че ње уче шћа у жи вот ним си ту а ци ја ма, 
сре дин ска огра ни че ња и лич не фак то ре (по след ња два су на зва ни кон-
тек сту ал ним фак то ри ма). 

 На у ка и прак са ве за на за еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју осо ба са оме-
те но шћу раз ви ја ла се у Ср би ји 80-их и 90-их го ди на про шлог ве ка, на 
тра гу био-пси хо-со ци јал ног при сту па оме те но сти, кон цен три са ног око 
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та да шњег Де фек то ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и ча со пи са Бе о град-
ска де фек то ло шка шко ла, ко ји су сво јом ин тер ди сци пли нар ном, све-
о бу хват ном кон цеп ци јом ко ја има до ста за јед нич ког са био-пси хо-со-
ци јал ним мо де лом, на сто ја ли да раз ви ју мо де ран, хо ли стич ки при ступ 
оме те но сти, про у ча ва ју ћи је па ра лел но из ме ди цин ске, пси хо ло шке и 
со ци јал не пер спек ти ве. Фа кул тет и да нас шко лу је струч ња ке ко ји има ју 
оп се жна ме ди цин ска и пси хо ло шка зна ња као и зна ња из дру штве них 
на у ка. Про фе сор Љу бо мир Са вић, ко ме смо по све ти ли овај рад, дао је 
зна ча јан до при нос раз во ју ова кве ин тер ди сци пли нар не кон цеп ци је.  

СО ЦИ ЈАЛ НА ИН КЛУ ЗИ ЈА И ИН КЛУ ЗИВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ
 
Ако не ка осо ба са те ле сном оме те но шћу има про блем ула ска у во-

зи ло јав ног са о бра ћа ја или у јав ни то а лет са ин ва лид ским ко ли ци ма, 
као и да уђе у шко лу или пред у зе ће где тре ба да се за по сли, или осо ба са 
сен зор ном оме те но шћу ко ја не мо же да ко му ни ци ра у бан ци, по шти, до-
му здра вља, то је за то што јав ни про стор ни је ди зај ни ран и при ла го ђен 
за њен при ступ. Со ци јал ни мо дел оме те но сти под сти че на про ме не у 
окру же њу и ак ти ви зам у дру штву усме рен на тех нич ка, ор га ни за ци о на, 
ста вов ска при ла го ђа ва ња ко ја кре ћу од олак ши ца у са о бра ћа ју и ко му-
ни ка ци ји до про ме не у за ко но дав ству и со ци јал ној по ли ти ци, здрав ству, 
а на ро чи то у обра зо ва њу (Ра до ман 2003а). Сма тра се да је упра во обра-
зо ва ње онај сег мент дру штва од ко га тре ба за по че ти ин клу зи ју од но сно 
укљу чи ва ње осо ба са оме те но шћу али и дру гих мар ги на ли зо ва них гру па 
у глав не то ко ве дру штве ног жи во та. 

Со ци јал ни мо дел по ста вља у сре ди ште обра зов ни си стем као про-
блем, за раз ли ку од ме ди цин ског мо де ла, ко ји у свом сре ди шту има де те 
(са оме те но шћу) као про блем у обра зо ва њу.

 Ин клу зив но обра зо ва ње је сте је дан вид прак ти ко ва ња со ци јал ног 
мо де ла оме те но сти у обла сти обра зо ва ња. Оно пред ста вља јед ну вр сту 
дру штве не ак ци је пред у зе те у обла сти шко ло ва ња уче ни ка са оме те-
но шћу. Под ра зу ме ва про ме не и ре струк ту ри ра ње ре дов ног обра зов ног 
си сте ма ка ко би овај био у ста њу да при хва ти и уче ни ке са оме те но шћу 
али и све дру ге ко ји има ју по себ не по тре бе. Оно се од но си на прак су и 
пра во обра зо ва ња де це са оме те но шћу и дру гих ка те го ри ја де це са по-
себ ним по тре ба ма да се шко лу ју за јед но са оста лом де цом и по ха ђа ју 
шко лу у свом су сед ству, ко ју би ина че по ха ђа ли да не ма ју те те шко ће. 
Ин клу зив но обра зо ва ње је обра зо ва ње не ти пич не де це (де ца са те шко-
ћа ма у раз во ју) у ре дов ној шко ли, за јед но са ти пич ним вр шња ци ма без 
об зи ра на тип и сте пен оште ће ња (Чо лон, 2006). Од пре суд не је ва жно-
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сти да у скла ду са со ци јал ним мо де лом до ђе до ре фор ми са ња ре дов ног 
обра зов ног си сте ма у це ли ни, ко ји тре ба да об у хва ти и уче ни ке са оме-
те но шћу, као и све дру ге уче ни ке са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, за 
ко је тре ба иден ти фи ко ва ти и сма њи ти обра зов не пре пре ке, да ти си сте-
мат ску по др шку у уче њу ка ко би се ре а ли зо ва ло обра зо ва ње (шко ла) за 
све. Ко ри сно је на пра ви ти ди стинк ци ју из ме ђу ин клу зив ног и ин те гра-
тив ног обра зо ва ња као и из ме ђу со ци јал не ин клу зи је и ин те гра ци је. Ин-
те гра ци ја де це са оме те но шћу у ре дов ни (обра зов ни) си стем под ра зу-
ме ва уба ци ва ње де те та у по сто је ћи, не из ме њен, не ре фор ми сан си стем 
ко ји ни је по де шен за ње го ве по себ не по тре бе и у ко ме мо ра да ула же 
из у зе тан на пор да би са вла дао (обра зов не) пре пре ке ка ко би ус пео да се 
одр жи у ње му. Ин клу зи ја (ин клу зив но обра зо ва ње) пред ста вља (обра-
зо ва ње) функ ци о ни са ње де те та са оме те но шћу у из ме ње ном и ре струк-
ту ри са ном (ре дов ном обра зов ном) си сте му ко ји је по де шен да при хва ти 
и де цу са по себ ним (обра зов ним) по тре ба ма. Да кле ин клу зив но обра-
зо ва ње ни је на ме ње но са мо уче ни ци ма са не ким об ли ком оме те но сти 
или пак као ал тер на ти ва спе ци јал ном обра зо ва њу већ тре ба да укљу чи 
мно ге дру ге гру пе ко је су би ле су бјек ти дру штве не екс клу зи је као што 
су де ца ко ја жи ве у си ро ма штву, де ца ули це, ет нич ке ма њин ске гру пе, 
из бе гли це итд. 

 Уво ђе ње ин клу зив ног обра зо ва ња зах те ва низ при пре ма и при ла-
го ђа ва ња ре дов не шко ле у мно гим сег мен ти ма функ ци о ни са ња. Да би 
се по шло у су срет раз ли чи тим уче ни ци ма и њи хо вим по себ ним по тре-
ба ма, ин клу зив ни тип обра зо ва ња зах те ва пре кид са тра ди ци о нал ним 
при сту пом где сва ки уче ник ра ди исту ствар, на истом ме сту, у исто вре-
ме, на исти на чин и истим сред стви ма. Ин клу зив но обра зо ва ње зах те ва 
ди фе рен ци ран и ин ди ви ду ал но по де шен при ступ по себ ним по тре ба ма 
у сва ком од сег ме на та. То зах те ва за ма шну ор га ни за ци о ну при пре му и 
пла ни ра ње, а за тим укла па ње ових зах те ва у ко о пе ра тив ни, ин тер ак тив-
ни при ступ у ра ду са чи та вим оде ље њем, што ни је ни ма ло лак за да так. 
Основ на по лу га ди фе рен ци ра ног при сту па је сте из ра да Ин ди ви ду ал-
ног обра зов ног пла на за сва ког уче ни ка са оме те но шћу или дру гом вр-
стом по себ них по тре ба. Основ ни прин цип од ког би тре ба ло да по ла зи 
тај план је це ло вит при ступ уче ни ку у ко ме се, на ор га ни зо ван и си сте-
мат ски на чин, под сти че це ло куп ни со цио- пси хич ки раз вој а не са мо 
раз вој зна ња и ве шти на. . На при мер Пор ту га ли ја је у сво јој обра зов-
ној по ли ти ци ис та кла фун да мен тал не ком пе тен ци је у три обла сти ко је 
тре ба да по се ду је Ин ди ви ду ал ни обра зов ни план, а то су: ин ди ви ду ал ни 
раз вој и тра га ње за ква ли те том жи во та, раз вој од го ва ра ју ћих ста во ва, 
со ци јал них ве шти на и ком пе тен ци ја и да се фор ми ра са мо ста лан уче-
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ник. Тер мин „раз вој ни“ у на зи ву: Ин ди ви ду ал ни раз вој но обра зов ни 
про грам ко ји ко ри сти до ма ћи до ку мент о прав ци ма раз во ја обра зо ва ња 
и вас пи та ња де це и уче ни ка са смет ња ма и те шко ћа ма у раз во ју (2007) 
у по ме ну том сми слу, по тен ци ра со цио-пси хо ло шке аспек те раз во ја уче-
ни ка, па ра лел но са сти ца њем ака дем ских зна ња.

Со ци јал но-пси хо ло шки мо дел зах те ва про ме ну не га тив них дру-
штве них ста во ва и ели ми на ци ју пред ра су да као мен тал них пре пре ка ко-
је се мо гу укла ња ти на прин ци пи ма би хеј ви о рал не те ра пи је, ге штал ти-
стич ког при сту па и дру гих на уч них са зна ња из со ци јал не пси хо ло ги је. 

До при нос пси хо ло шког мо де ла оме те но сти ин клу зив ном обра зо ва-
њу тре ба ло би да бу де кре и ра ње ме ха ни за ма со ци јал не и емо ци о нал не 
по др шке на став ни ка и вр шња ка као и пра ће ње и про це на осе ћа ња при-
хва ће но сти и за до вољ ства уче ни ка са оме те но шћу у ин клу зив ној шко ли. 
Вр ло ва жна ка рак те ри сти ка по др шке де те та са оме те но шћу у при род-
ном окру же њу, а по себ но то ком ра да у учи о ни ци је сте да по др шка мо ра 
би ти из ве де на што је дис крет ни је мо гу ће, ка ко не би стиг ма ти зо ва ла 
уче ни ка. 

Социјалнo-пси хо ло шки при ступ оме те но сти као нов, мо де ран кон-
цеп ту ал ни оквир и смер ни ца за обра зов ну прак су, на су прот тра ди ци о-
нал ном ме ди цин ском мо де лу, ста вља у сре ди ште обра зов ни си стем као 
про блем, а не уче ни ка са оме те но шћу. Дру штве на ак ци ја ре фор ми са ња 
си сте ма, ко ји би тре ба ло да се при ла го ди и по тре ба ма уче ни ка са оме-
те но шћу (а не при ла го ђа ва ње уче ни ка си сте му) и по ста не шко ла по ме-
ри де те та, а не де те по ме ри шко ле. Со ци јал но-пси хо ло шки мо дел је сте 
со фи сти ци ра ни ва ри је тет, при сту па уче ни ку са оме те но шћу као не ком 
ко ји је раз ли чит, не ти пи чан уче ник са по себ ним обра зов ним по тре ба ма, 
ко ме тре ба пру жи ти аде ква тан ци ља ни ког ни тив ни под сти цај, со ци јал ну 
и емо тив ну по др шку у обра зо ва њу и раз во ју лич но сти. 

Пси хо ло шки ефек ти и пси хо ло шке до бро би ти ко је про из и ла зе  
из со ци јал но –пси хо ло шког и ин клу зив ног при сту па 

Ме ди цин ски мо дел оме те но сти до но си, као што смо на гла си ли, ре-
стрик ти ван при ступ са фо ку си ра њем на са мо оште ће ње и ње го во изо ло-
ва но тре ти ра ње при че му се за не ма ру је лич ност осо бе са оме те но шћу 
и ње не емо ци је. За то се уз ме ди цин ски мо дел ства ра ју по год ни усло-
ви за раз вој ни ског са мо вред но ва ња и не до ста так са мо по што ва ња код 
осо бе са оме те но шћу, ко је је че сто већ при сут но због са ме оме те но сти, 
али се ме ди цин ским при сту пом по ја ча ва или чак про из во ди. Со ци јал-
но-пси хо ло шки мо дел оме те но сти ин си сти ра на по што ва њу до сто јан-
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ства лич но сти осо бе са оме те но шћу и под сти ца њу раз во ја по зи тив ног 
селф кон цеп та, по ди за њу са мо по што ва ња и са мо по у зда ња, по го то во 
код де це, код ко је су ови аспек ти лич но сти у пре суд ном и осе тљи вом пе-
ри о ду раз во ја. Ин такт не сфе ре функ ци о ни са ња су до бар те мељ на ко ме 
се гра ди по зи тив на сли ка о се би, са мо по у зда ње и са мо це ње ње. до при-
но се ћи осе ћа њу за до вољ ства со бом и сво јим жи во том. Уз ме ди цин ски 
мо дел иде на у че на па сив ност и раз вој осе ћа ња бес по моћ но сти (на у че на 
бес по моћ ност), пре пу шта ње сво је суд би не у ту ђе ру ке, док со ци јал но-
пси хо ло шки мо дел под сти че ак ти ви зам и уче ње ка ко да се уче ству је у 
до но ше њу од лу ка и ка ко да се упо зна ју соп стве на пра ва и оба ве зе. Упо-
зна ва ње са соп стве ним пра ви ма упу ћу је на бор бу за њи хо во оства ри ва-
ње, што гра ди осо би не бор бе но сти и од луч но сти, а уче ње о пре у зи ма-
њу оба ве за из гра ђу је спо соб ност да се пре у зме од го вор ност. Ва и ри нен 
(Vayrynen 2000.) го во ри о кон фор ми зму и аси ми ла ци ји на су прот по-
тре би осна жи ва ња и раз во ја бор бе но сти ко ја тре ба да во ди оства ри ва-
њу људ ских пра ва осо ба са оме те но шћу. Та ко се до при но си аде кват ном 
са зре ва њу лич но сти и раз во ју со ци јал не зре ло сти па се ин фан тил на 
за ви сност, ка рак те ри стич на за ме ди цин ски мо дел, на сто ји за ме ни ти 
раз во јем ауто ном но сти, са мо стал но сти и не за ви сно сти осо бе (де те та) 
са оме те но шћу. При сту пом у ко ме се под сти че ак ти ви зам и отво ре но из-
ра жа ва ње соп стве них по тре ба и же ља де те та као и њи хо во узи ма ње у об-
зир, при до но ше њу ва жних од лу ка о ње го вом жи во ту, до во ди до раз во ја 
са мо де тер ми ни зма и по ве ћа не мо ти ва ци је у раз ли чи тим обла сти ма.. 
За јед нич ки жи вот, рад и уче ње са вр шња ци ма без оме те но сти, до во ди до 
оства ре ња аде кват не со ци ја ли за ци је уче ни ка са оме те но шћу. Ко о пе ра-
ци ја и ко ла бо ра тив ни рад са вр шња ци ма у оде ље њу до при но си раз во ју 
де цен трич но сти на су прот его цен трич но сти и са мо до вољ но сти, као и 
раз во ју ем па ти је ко ја не рет ко пред ста вља про блем у пси хич ком раз-
во ју осо ба са оме те но шћу. Де ин сти ту ци о на ли за ци ја и дру ги еле мен ти 
овог при сту па пре ве ни ра ју по ре ме ћа је мен тал ног здра вља и до при но се 
ра сту и раз во ју здра ве лич но сти.
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ЗА КЉУ ЧАК

Био-пси хо-со ци јал ни мо дел оме те но сти ко ји кри тич ки об је ди њу је 
до бре стра не сва ког од три по себ на мо де ла, пред ста вља нај о бу хват ни-
ји и нај ком плек сни ји при ступ те о риј ском кон цеп ту оме те но сти, чи ја 
при ме на и ефек ти су ре ле вант ни за ин клу зив ну прак су и уна пре ђи ва ња 
жи во та и аде кват ног пси хич ког ра ста и раз во ја. Со ци јал но пси хо ло шки 
при ступ на ро чи то омо гу ћа ва ства ра ње по вољ них усло ва за раз вој аде-
кват них пси хо ло шких ефе ка та и об ли ко ва ње по зи тив них ка рак те ри сти-
ка лич но сти, отва ра ју ћи вра та раз во ју урав но те же не и са мо ре а ли зо ва не 
лич но сти осо бе са оме те но шћу. 

 Зна чај ком плек сног, хо ли стич ког при сту па оме те но сти, по себ но 
со ци јал но- пси хо ло шког мо де ла и ин клу зи је пре ва зи ла зи про бле ма-
ти ку оме те но сти и са сто ји се од об ли ко ва ња но вог од но са и по на ша ња 
дру штва и по је ди на ца, пре ма раз ли чи то сти и раз ли чи тим ва ри је те ти ма 
људ ског по сто ја ња и нји хо вог ува жа ва ња. Бу ду ће ге не ра ци је еду ко ва не 
за но ви од нос пре ма оме те но сти и раз ли чи то сти, као и ис ку ство за јед-
нич ког уче ство ва ња, про из ве шће кли цу за раз вој но вог то ле рант ни јег и 
пра вед ни јег дру штва и по ста ти део ши рих дру штве них кре та ња ка де мо-
кра ти ји и кре и ра њу дру штва за све гра ђа не. Са пси хо ло шке тач ке гле ди-
шта то ће би ти здра ви је дру штво у сми слу бо љих мен тал но хи ги јен ских 
усло ва за аде кват ни ји пси хич ки раст и раз вој де це са оме те но шћу као и 
свих не ти пич них и раз ли чи тих.
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DESCRIPTION AND COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT 
DISABILITY MODELS AND EFFECTS ON PERSONALITY THAT 

ARISE FROM THEIR PRACTICAL APPLICATION 

VESNA RADOMAN
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SUMMARY

This paper consists of comparative analysis of medical model, social 
model and psychological model of disability as well as their constructive 
synthesis as an optimal solution in bio-psycho-social model. General 
attributes of each model are described and characteristics of their appliance 
are analyzed. From this holistic theoretical approach and especially 
his socio-psychological components and their application in inclusive 
education, arise a number of psychological benefits for the disabled 
person like positive self concept, confidence, activism, self- determination, 
improved motivation and interest, social maturity and a solid foundation 
for growth and development of a well balanced, mentally healthy person. 

KEY WORDS: Model of disability, social, medical, psychological, 
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ПРОЦЕНА ЕДУКАТИВНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА  
У ОБЛАСТИ ЧИТАЊА И ПИСАЊА ЗАСНОВАНА  
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Бојан Дучић, Светлана Каљача
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

По у зда на и ва лид на про це на ни воа усво је них ве шти на, као и пред ви ђа ње 
и пра ће ње уче ни ко вог на прет ка, пред ста вља ју пред у сло ве аде кват ног при ла
го ђа ва ња обра зов ног про гра ма ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма уче ни ка, 
као и кре и ра ња аде кват не до дат не по др шке. 

У овом ра ду смо на осно ву пре гле да ре ле вант них ис тра жи ва ња раз ма
тра ли мо гућ но сти при ме не про це не чи та ња и пи са ња ко ја се ба зи ра на обра
зов ном про гра му (Cur ri cu lumBa sed Me a su re mant, CBM) sa на ме ром да кри
тич ки са гле да мо ње не пред но сти и огра ни че ња, као и да ука же мо на окол но
сти  кон текст у ком би ње на при ме на би ла нај е фи ка сни ја.  

Раз ма тра ју ћи ре зул та те при ме не ЦБМа у про це ни по је ди них ве шти на 
на ко јим се за сни ва чи та ње и пи са ње, до ла зи мо до за кључ ка да је ЦБМ нео
п ход но ком би но ва ти са до дат ним ме то да ма про це не, да би се до би ли пот
пу ни ји ре зул та ти на осно ву ко јих би се кон ци пи ра ла по треб на еду ка тив на 
ин тер вен ци ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: пси хо е ду ка тив на про це на, Cur ri cu lumBa sed Me a su re
ment

Увод

Од 1920.-е го ди не пси хо ло зи ко ри сте стан дар ди зо ва не IQ те сто ве 
да би про це ни ли та ко зва ну „уро ђе ну спо соб ност“ аме рич ких уче ни ка и 

1 Рад је произашао из пројекта „Креирање протокола за процену едукативних 
потенцијала деце са сметњама у развоју као критеријума за израду индивидуалних 
образовних програма“ (бр. 179025, 2011/2014 год.) који је финансиран од стране 
Министарства за науку и технолошки развој односно Министарства просвете и науке.
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да би пред ви де ли њи хо ва обра зов на до стиг ну ћа. (Lee & Sla ug hter-De foe, 
2004, пре ма Green at al. 2005). 

Do ка сних пе де се тих го ди на про шлог ве ка ве ћи на ауто ра се за ла га-
ла про тив ко ри шће ња IQ ско ра, као је ди ног ин ди ка то ра ин те лек ту ал не 
оме те но сти. Би ло је очи глед но да се IQ те сто ви ма, под од ре ђе ним окол-
но сти ма, про це њу ју из ве сни аспек ти ког ни тив ног функ ци о ни са ња ко ји 
су ве за ни за ака дем ске за дат ке (лин гви стич ке, кон цеп ту ал не и ма те ма-
тич ке спо соб но сти и ве шти не) без по ве за но сти са оста лим аспек ти ма 
ком пе тен ци је ин ди ви дуе, ко ји су од су штин ске ва жно сти за не за ви сно 
функ ци о ни са ње. Ди јаг но стич ке од лу ке ко је су по чи ва ле са мо на IQ ско-
ру, но си ле су ри зик по гре шног за кљу чи ва ња услед не до стат ка ин фор ма-
ци ја (Thomp son, 2002).

На раз вој пси хо е ду ка тив не про це не ути ца ле су кон ти ну и ра не ин-
тер ак ци је раз во ја на у ке, со ци о кул ту рал них и еду ка тив них по тре ба дру-
штва, та ко да се тра ди ци о нал на про це на, за сно ва на на при ме ни Би не 
Си мо но ве ска ле, чи ја је пр вен стве на свр ха би ла оне мо гу ћа ва ње при сту-
па де ци са ни жим IQ ско ром ре дов ном си сте му шко ло ва ња, по сте пе но 
усло жња ва ла, раз ви ја ла и ускла ђи ва ла са прин ци пи ма со ци јал ног мо де-
ла оме те но сти у окви ру ког се по ла зи од по што ва ња јед на ких пра ва свих 
уче ни ка, а ре зул та ти про це не се ко ри сте за пла ни ра ње и пру жа ња по-
др шке ка ко би се укло ни ле ба ри ја ре и ува жи ле ин ди ви ду ал не раз ли ке. 

Је дан од зна чај них ко ра ка у уна пре ђи ва њу про це не спо соб но сти 
уче ни ка је и за кон о „Обра зо ва њу за сву хен ди ке пи ра ну де цу“ из 1975, у 
ком се као услов ис ти че не ди скри ми на тор на про це на, ко ја мо ра прет хо-
ди ти иден ти фи ка ци ји уче ни ка ко ји се упу ћу ју у спе ци јал не шко ле. Овај 
акт про пи су је ева лу а ци ју по мо ћу те сто ва ко ји су по у зда ни и ва лид ни, 
као и узи ма ње у об зир ути ца ја уче ни ко вог со ци јал ног и кул тур ног по-
ре кла на при су ство те шко ће у школ ском окру же њу (Green аt аl., 2005).   

Де фи ни са ње пој мо ва

Пси хо е ду ка тив ну про це ну Хеј вуд и сар. де фи ни шу као пси хо ло шку 
про це ну ре а ли зо ва ну у еду ка тив не свр хе у на сто ја њу да се осми сли про-
грам еду ка ци је за сно ван на ин ди ви ду ал ним ка рак те ри сти ка ма и по тре-
ба ма уче ни ка (Hаywo od аt аl., 1992). 

Пси хо е ду ка тив на про це на би тре ба ло да од го во ри на сле де ћа пи та-
ња:

 – Да ли уче ник има те шко ће у уче њу, ин те лек ту ал ну оме те ност 
или по ре ме ћај па жње? 

 – Ко је су уче ни ко ве ака дем ске и ког ни тив не сна ге и де фи ци ти? 
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 – Ко је су од го ва ра ју ће пре по ру ке ве за не за обра зо ва ње? 
 – Ко ја вр ста при ла го ђа ва ња је по треб на? 

Иако је па жња превнстве но усме ре на на уче ње, а не на емо ци о-
нал не про бле ме, про це на по на ша ња, емо ци о нал ног функ ци о ни са ња и 
на ла зи ме ди цин ске ди јаг но сти ке се та ко ђе мо гу укљу чи ти у окви ре пси-
хо е ду ка тив не про це не (Bell, 2002).

Пси хо е ду ка тив на про це на под ра зу ме ва при ку пља ње ин фор ма ци ја 
о уче ни ку у ци љу бо љег раз у ме ва ња ње го вих по тен ци ја ла и по тре ба, ве-
за них за уче ње и раз ви ја ња од го ва ра ју ћег еду ка тив ног про гра ма. Фор-
мал на про це на зах те ва ин те гра ци ју ин фор ма ци ја из раз ли чи тих из во ра, 
као што су: те сти ра ње, по сма тра ње, ин тер вјуи, ана ли зе кућ ног окру же-
ња и ака дем ских по стиг ну ћа. Про це на мо же би ти схва ће на као кон ти-
ну и ран про цесс, док год се пред ло же на ре ше ња ефи ка сно не при ме не и 
по сто је ће те шко ће не пре ва зи ђу (Kru e ger аt аl. 1994). 

На осно ву са гле да ва ња свих ре ле вант них ре зул та та тим за про це ну 
ра ди на осми шља ва њу Ин ди ви ду ал ног еду ка тив ног про гра ма (у да љем 
тек сту ИЕП), чи ји се основ ни циљ, при ла го ђа ва ње зах те ва ин ди ви ду ал-
ним мо гућ но сти ма уче ни ка, мо же по сти ћи са мо уко ли ко се при раз во ју 
и при ме ни ових про гра ма узму у об зир ин ди ви ду ал не сна ге и сла бо сти 
уче ни ка (Scshenck аt аl.,1980).

Раз ли чи ти при сту пи и мо де ли пси хо е ду ка тив не про це не на сто је да 
од го во ре број ним иза зо ви ма ве за ним за ком плек сан про цес про це не: 

 – Ка ко иден ти фи ко ва ти све ре ле вант не чи ни о це, ко ји ути чу на 
ака дем ски успех уче ни ка? 

 – Ко ји је нај а де кват ни ји на чин њи хо ве про це не? 
 – Ка ко ин те гри са ти и ин тер пре ти ра ти ре зул та те на осно ву ко јих 

ће се осми сли ти план ин тер вен ци је, од но сно ИЕП? 
Сло же ност про це са пси хо е ду ка тив не про це не под ра зу ме ва да не по-

сто ји је дин ствен при ступ ко ји мо же да од го во ри на сва на ве де на пи та ња.

ЦИЉ

Циљ овог ра да је да се, уви дом у до ступ ну ли те ра ту ру, на пра ви пре-
глед до са да шњих ис тра жи ва ња ко ја се ба ве упо тре бом ме то да Про це не 
за сно ва не на про гра му (Cur ri cu lum-Bаsed Meаsurement, CBM) у обла-
сти чи та ња и пи са ња. 

Овај при ступ је ана ли зи ран са на ме ром да се кри тич ки са гле да ју 
пред но сти и огра ни че ња овог про гра ма, као и да се ука же на окол но сти 
- кон текст у ком би ње го ва при ме на би ла нај е фи ка сни ја.  
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Ме тод

При из ра ди овог пре гле да ко ри шће не су елек трон ске ба зе по да та ка 
Кон зор ци ју ма би бли о те ка Ср би је за об је ди ње ну на бав ку - КОБ СОН, пре-
тра жи ва чи Eb sco i Sprin ger Link. Као кључ не ре чи у пре тра жи ва њу на-
во ди ли смо: Pscyhoeducаtionаl As ses sment, Cur ri cu lumBаsed Meаsurement, 
Cur ri cu lumBаsed As ses sment, Individuаlized Educаtion Progrаms. У об зир су 
узи ма ни ра до ви у ко ји ма се од ре ђу је ефи ка сност ко ри шће ња ЦБМ-а у 
про це ни и пре дик ци ји раз во ја ве шти на чи та ња и пи са ња уче ни ка основ-
не шко ле. 

Про це на чи та ња и пи са ња за сно ва на  
на про гра му на став ног пред ме та

ЦБМ под ра зу ме ва ко ри шће ње те сто ва ко ји се ба зи ра ју на школ ском 
про гра му, ко је спе ци јал ни еду ка тор упо тре бља ва за про це ну спе ци-
фич них обла сти уче ња, ба зич них ве шти на уче ња, схва та ња про чи та ног, 
орал не екс пре си је, раз у ме ва ња го во ра, пи сме ног из ра жа ва ња, ра чу на ња 
и ма те ма тич ког ре зо но ва ња (Kаrаnde аt аl., 2007). 

ЦБМ је пр вен стве но ко ри шћен као ме тод ко јим учи те љи про це њу ју 
ин ди ви ду ла ни на пре дак уче ни ка кон ти ну и ра но, а у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду учи те љи мо гу про це ни ти и ефи ка сност соп стве ног на чи на 
под у ча ва ња. ЦБМ мо гу упо тре би ти и ис тра жи ва чи при про це ни обра за-
ца ака дем ског на прет ка гру пе уче ни ка и ис пи ти ва њу ути ца ја ре ле вант-
них чи ни ла ца по пут: из ра де до ма ћих за да та ка, уче ство ва ња на ча су, мо-
ти ва ци је за уче ње. Кон ти ну и ра но пра ће ње уче ни ко вог учин ка је кључ на 
ка рак те ри сти ка ЦБМ-а, јер до зво ља ва еду ка то ри ма да до но се од лу ке о 
на чи ну ор га ни зо ва ња, под у ча ва ња, да ва ња ин струк ци ја, ко је су за сно ва-
не на уче ни ко вом на прет ку у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду (Shin аt 
аl., 2004). 

Стан дар ди зо ва на про це ду ра при ме не ЦБМ под ра зу ме ва че ти ри фа-
зе: 

1. из два ја ју се узор ци из школ ског про гра ма, на осно ву ко јих се 
фор ми ра ју те сто ви, 

2. је дан или ви ше уче ни ка под истим или слич ним усло ви ма ра де 
те сто ве,

3. су ми ра ју се ин фор ма ци је до би је не про це ном и гра фич ки се пред-
ста вља ју,
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4. до би је не ин фор ма ци је се упо тре бља ва ју при до но ше њу од лу ка 
ве за них за да љи на чин под у ча ва ња у ко јем уче ству ју и уче ник и 
ње го ви ро ди те љи (Fuchs & Fuchs, 2001, пре ма Ce cil аt аl., 2007).

Про це на за сно ва на на ку ри ку лу му је пот пу но аутен тич на и ва лид-
на, јер да је по дат ке ко ји се ди рект но од но се на ин струк ци је усме ре не 
ка уче ни ку и пре ма то ме ре зул ту ју по бољ ша њем ње го вих до стиг ну ћа 
(Shinn, 2002, пре ма Green аt аl., 2005)

Да би ре зул та ти про це не пи сме ног из ра жа ва ња ЦБМ-ом би ли ва-
лид ни нео п ход но је да се за до во ље че ти ри кри те ри ју ма ва лид но сти: 

(1) пи сме ни за да ци мо ра ју да об у хва те ра зно вр сне спо соб но сти и 
ве шти не ко је су ан га жо ва не у про це су пи са ња, што пред ста вља 
- ва лид ност са др жа ја;

(2) нео п ход но је да се про це ном об у хва те сви ва ри ја те ти ког ни тив-
них про це са ко ји се сма тра ју ре ле вант ним са те о риј ског аспек та 
- су штин ска ва лид ност;

(3) из бор про це ду ре бо до ва ња мо ра да омо гу ћи да се у об зир узму 
све ре ле вант не ин фор ма ци је, као и да се спре чи да ире ле вант не 
ин фор ма ци је ути чу на ко на чан ре зул тат - струк ту рал на ва лид-
ност;

(4) под ра зу ме ва се да по сто ји ко ре ла ци ја са дру гим ин стру мен ти-
ма ко ји ма се про це њу је пи сме но из ра жа ва ње и да не по сто ји 
ко ре ла ци ја са ин стру мен ти ма ко ји ма се про це њу ју дру ге обла-
сти нпр. ре ша ва ње ма те ма тич ких про бле ма - спољ на ва лид ност 
(McMаster аt аl., 2007). 

Пре глед ис тра жи ва ња

Свр ха ис тра жи ва ња Ар до на и сар. (Ar doin аt аl., 2004), је про це на 
ефи ка сно сти ко ри шће ња са мо ЦБМ про це не у од но су на упо тре бу ЦБМ 
про це не у ком би на ци ји са Ма зе про бом и Ајо ва те стом ба зич них ве шти-
на (Iowа Test of Bаsic Skills, ITBS) у обла сти чи та ња. Узор ком је об у хва-
ће но 77 уче ни ка тре ћег раз ре да. 

Код при ме не ЦБМ, ауто ри су упо тре би ли стан дард не про це ду ре за 
се лек ци ју па су са (Shаpiro, 1996), не ко ли ко па су са су на су мич но се лек-
то ва ни из Сил вер, Бур дет и Џин (Sil ver, Bur dett аnd Ginn, 1991) ци клу са. 
У ис тра жи ва њу су ко ри шће на пр ва че ти ри па су са ко ји су по зах тев но сти 
у од но су на ве шти ну чи та ња екви ва лент ни па су си ма ко је уче ни ци об ра-
ђу ју то ком пр вог по лу го ди шта тре ћег раз ре да. 

Упо тре бљен је и „Ма зе“ па сус за чи та ње на ни воу тре ћег раз ре да ко-
ји је се лек то ван из Сил вер, Бур дет и Џин (Sil ver, Bur dett аnd Ginn, 1991) 
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ци клу са. Са из у зет ком пр ве ре че ни це, сва ка сед ма реч у па су су је из бри-
са на. Ис под ме ста где не до ста је реч у за гра ди се на ла зи јед на реч ко ја се 
се ман тич ки укла па у текст и две ре чи ко је слу же као дис трак то ри и не 
укла па ју се у кон текст при че. 

Из ба те ри је Вуд кок Џон сон III (Wo od cock-Johnson-III, WJ-III, Wo-
od cock-Johnson et аl., 2001) ко ри шће не су сле де ће про бе: Пре по зна ва-
ње сло ва – ре чи (Let ter-Word identificаtion, LWI), Флу ент ност чи та ња 
(Reаding Flu ency, RF) и Раз у ме ва ње па су са (Pаssаge Com per hen sion, 
PC), ко ји за јед но фор ми ра ју Оп шту ска лу чи та ња (Broаd Reаding, BR). 
Ко ри шће на су и два суб те ста из Ајо ва те ста ба зич них ве шти на (Iowа Test 
of Bаsic Skills, Ho o ver et аl., 1996): 

Суб тест за раз у ме ва ње про чи та ног ко ји је по де љен на два де ла. Па-
су си ва ри ра ју у ду жи ни (од не ко ли ко ре до ва па до це лих стра ни ца), као 
и пре ма са др жа ју (фик ци ја, ба сне, днев ни ци, ски це, на у ка, со ци јал не 
сту ди је). Сва пи та ња су струк ту ри ра на по прин ци пу ви ше стру ког из бо-
ра, а у око две тре ћи не пи та ња се од уче ни ка зех те ва да цр та ју за кљу чак 
до ког су до шли на осно ву чи та ња па су са. 

Дру ги упо тре бље ни суб тест је Про це на реч ни ка, у ком уче ник мо ра 
ода бра ти од го вор ко ји је нај при бли жни ји зна че њу ре чи у да том кон тек сту 
– ре че ни ци. Циљ не ре чи су из окви ра оп штег реч ни ка, пре не го спе ци ја-
ли зо ва ни тер ми ни ко ји се ко ри сте у раз ли чи тим на став ним пред ме ти ма. 

Ко ре ла ци о на и ре гре си о на ана ли за ука зу ју да ко ри шће ње са мо јед-
не ЦБМ про бе, као уни вер зал не скри нинг ме то де, пред ста вља ефи ка сан 
на чин за пре по зна ва ње уче ни ка ко ји ма је по треб на до дат на по моћ. На 
осно ву ана ли зе ре зул та та ауто ри за кљу чу ју да по сто ји зна чај на ко ре ла-
ци ја из ме ђу Ма зе и WJ-III BR i PC subtestovа, као и да је ЦБМ бо љи пре-
дик тор до стиг ну ћа у обла сти чи та ња и раз у ме ва ња про чи та ног у од но су 
на на ве де не те сто ве (Ar doin аt аl., 2004).

У ис тра жи ва њу Кра форд и сар. (Crаwford аt аl., 2001), ис пи ту је се 
по ве за ност ни воа чи та ња (чи та ња на глас) про це ње них ЦБМ-ом и ре зул-
та та по стиг ну тих на др жав ном те сту у обла сти чи та ња и ма те ма ти ке. 
У овој сту ди ји ауто ри по ста вља ју пи та ње: Ко ли ка је по ве за ност ни воа 
чи та ња и бу ду ћег успе ха на др жав ном те сту по стиг ну ћа у чи та њу и ма-
те ма ти ци? Ова лон ги ту ди нал на сту ди ја за сни ва се на по да ци ма о уче ни-
ци ма при ку пља ним то ком две го ди не, јер об у хва та пра ће ње на прет ка у 
дру гом и тре ћем раз ре ду. 

У обе го ди не ис тра жи ва ња уче ство вао је 51 уче ник дру гог, од но сно 
тре ћег раз ре да (на кра ју ис тра жи ва ња). Ве ћи на уче ни ка је са вла да ва ла 
гра ди во ре дов них обра зов них про гра ма (н-42), де вет уче ни ка је ко ри-
сти ло сер ви се спе ци јал не еду ка ци је, 4 уче ни ка су има ла по моћ у бар 
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јед ној ака дем ској обла сти, 3 уче ни ка су би ла об у хва ће на ло го пед ским 
трет ма ном, а два уче ни ка су, по ред ло го пед ског трет ма на, ко ри сти ла и 
по моћ у уче њу. Уче ни ци ма су се до дат не ин струк ци је спе ци јал не еду ка-
ци је пру жа ле у окви ру ре дов ног раз ре да.   

Да би се про це нио ни во чи та ња ЦБМ про ба ма, иза бра ни су од ре ђе-
ни па су си за сва ку го ди ну шко ло ва ња. Па су си су мо ди фи ко ва ни та ко да 
са др же око 200 до 250 ре чи, да чи не сми сле ну це ли ну, и да има ју од го-
ва ра ју ћи по че так и крај. 

Па су си ко ри шће ни то ком пр ве го ди не су на су мич но иза бра ни из 
„по чет ног чи та ња за дру ги раз ред“, док су па су си за дру гу го ди ну ис тра-
жи ва ња иза бра ни из „по чет ног чи та ња за тре ћи раз ред“. 

Као кри те ри јум ски тест ко ри шћен је др жав ни тест за про це ну по-
стиг ну ћа у обла сти ма те ма ти ке и чи та ња. ЦБМ те сти ра ње се вр ши ло пр-
вог ја ну а ра обе го ди не тра ја ња сту ди је. Од уче ни ка је тра же но да сво јим 
учи те љи ма на глас чи та ју три раз ли чи та па су са. Вре ме чи та ња је огра-
ни че но на је дан ми нут по па су су. Ре зул та ти су до би је ни та ко што се са-
би рао број тач но про чи та них ре чи у ми ну ту. Тач но про чи та ном реч ју се 
сма тра ла сва ка реч ко ја је тач но про чи та на укљу чу ју ћи и ре чи ко је су 
тач но про чи та не на кон са мо ко рек ци је. По гре шно про чи та ним ре чи ма 
су се сма тра ле не а де кват но про чи та не ре чи укљу чу ју ћи суб сти ту ци је и 
ре чи про чи та не уз по моћ учи те ља. Уба ци ва ње не по сто је ћих као ни по-
на вља ње ре чи се ни је узи ма ло у об зир.  

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња упу ћу ју на по бољ ша ње основ ног ни воа 
ве шти не чи та ња на глас од дру гог до тре ћег раз ре да, са про сеч ним на-
прет ком од 42 тач но про чи та не ре чи у ми ну ту. По зи тив ним ре зул та том 
се сма тра и то да са мо 3 уче ни ка има ју ма ње од де сет тач них ре чи по 
ми ну ту на кон јед не школ ске го ди не. Ин те ре сант но је да не по сто ји из-
ра же на ре ла ци ја из ме ђу ини ци јал не спо соб но сти чи та ња и на прет ка то-
ком вре ме на. На при мер уче ник ко ји је на по чет ку ис тра жи ва ња чи тао 
уз зна чај не по те шко ће ни је мно го ви ше, али ни мно го ма ње на пре до вао 
од уче ни ка ко ји до бро чи та то ком це ле школ ске го ди не, то ком ко је је 
ра ђе но ис тра жи ва ње.   

Утвр ђе на је ви со ка ко ре ла ци ја из ме ђу чи та ња (уз ме ре ње вре ме на) 
у дру гом и тре ћем раз ре ду. Уочен је уме рен ни во ко ре ла ци је из ме ђу чи-
та ња уз ме ре ње вре ме на и ре зул та та на кри те ри јум ском те сту из чи та-
ња и ма те ма ти ке. По сто ја ње ове ко ре ла ци је ни је из не нађ ју ће за то што 
зах те ви у обла сти ма те ма ти ке сва ке ве ће те стов не ска ле под ра зу ме ва ју 
пи та ња са ви ше стру ким из бо ром, што зах те ва из ве стан ни во ве шти не 
чи та ња, та ко да је ло гич но да уче ни ци ко ји до бро чи та ју, има ју и до бре 
ре зул та те на ова квим те сто ви ма. 
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Ауто ри ове сту ди је ис ти чу да је ЦБМ до вољ но осе тљив да де тек ту је 
на пре дак ско ро сва ког уче ни ка. Укуп но 50 од 51-ог уче ни ка из узор ка у 
овом ис тра жи ва њу по бољ ша ло је ни во чи та ња то ком јед не школ ске го-
ди не. На осно ву ре зул та та ауто ри за кљу чу ју да се учи те љи за и ста мо гу 
по у зда ти у тач ност ЦБМ про це не и пра ће ња на прет ка у чи та њу за све 
уче ни ке, без об зи ра на њи хов по чет ни ни во. По сто ји очи глед на пред-
ност за учи те ље ко ји ко ри сте ЦБМ у про це ни чи та ња, они мо гу пра ти ти 
на пре дак уче ни ка, као и пред ви де ти ње гов бу ду ћи учи нак на са ве зном 
др жав ном кри те ри јум ском те сту. 

Ови по да ци пред ста вља ју ве о ма ва жне ин фор ма ци је за учи те ље у 
про це су пла ни ра ња и ре а ли зо ва ња на став ног про гра ма (Crаwford аt аl., 
2001).

Пред мет ис тра жи ва ња Хосп и сар. (Hosp аt аl., 2005), је од нос ЦБМ-а 
и спе ци фич них ве шти на нео п ход них за чи та ње пра ће них у пе ри о ду од 
пр вог до че твр тог раз ре да. У овом ис тра жи ва њу узор ком је об у хва ће но 
310 уче ни ка од пр вог до че твр тог раз ре да. 

Чи та ње је про це њи ва но ко ри шће њем осам ЦБМ па су са, по два за 
сва ки раз ред, где се сва ком уче ни ку да је па сус од го ва ра ју ће те жи не. 
Про се чан број тач но про чи та них ре чи у ми ну ту про це њен је ко ри шће-
њем два па су са (ми нут по па су су) и та ко је до би јен ЦБМ скор. Тач но 
про чи та не ре чи су оне ко је су тач но из го во ре не то ком чи та ња. По на вља-
ње ре чи, и са мо ко рек ци је у окви ру 3 се кун де се ра чу на ју као ко рект но 
про чи та не ре чи. Гре шка ма су сма тра не суп сти ту ци је, оми си је и окле ва-
ње од но сно па у зе у чи та њу ко је тра ју ви ше од три се кун де. Спе ци фич не 
ве шти не нео п ход не за про цес чи та ња про це ње не су Ре ви ди ра ним Вуд-
ко ко вим те стом чи та ња (�o od coc� Reаding Mаstery Test Re vi sed, �RMTR, 
Wo od cock, 1987). 

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња мо же мо за кљу чи ти да по сто ји по-
ве за ност из ме ђу ЦБМ и ско ро ва суб ска ла Вуд ко ко вог те ста чи та ња: де-
ко ди ра ња, чи та ња ре чи, раз у ме ва ња, основ них ве шти на чи та ња и оп ште 
ве шти не чи та ња. Ова по ве за ност је из ра же на у свим раз ре ди ма. 

Ре зул та ти по ре ђе ња у од но су на раз ред ука зу ју да је по ве за ност из-
ме ђу ЦБМ-а и Вуд ко ко ве суб ска ле де ко ди ра ња ви ше из ра же на у 2. и 3. 
раз ре ду не го у 1. и 4. раз ре ду. По ве за ност ре зул та та ЦБМ-а и Вуд ко ко ве 
суб ска ле чи та ња ре чи је из ра же ни ја у 1.,2.и 3. у по ре ђе њу са 4-тим раз-
ре дом. 

Ре зул та ти ис пи ти ва ња ко ре ла ци је ЦБМ-а и Вуд ко ко ве суб ска ле ни-
воа раз у ме ва ња про чи та ног ука зу ју на то да не по сто је раз ли ке у од но су 
из ме ђу успе ха уче ни ка на ове две вр сте про це не од 1 до 4 раз ре да. По-
ре ђе ње од но са ЦБМ-а и Вуд ко ко вих ско ро ва основ них ве шти на и оп ште 
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ве шти не чи та ња ука зу је да је ко ре ла ци ја ре зул та та две вр сте ева лу а ци је 
из ра же ни ја у 1.,2.,3.. у од но су на 4-ти раз ред. 

Ауто ри на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња за кљу чу ју да ЦБМ пред ста-
вља од го ва ра ју ћи на чин про це не спе ци фич них суб ве шти на чи та ња, као 
што су: де ко ди ра ње, чи та ње ре чи и раз у ме ва ње, као и оп ште ве шти не чи-
та ња. ЦБМ ре зул та ти у сва ком раз ре ду мо гу по мо ћи учи те љи ма у иден-
ти фи ко ва њу уче ни ка ко ји ма су по треб не ин тен зив ни је, до дат не ин струк-
ци је у обла сти чи та ња уоп ште, као и уче ни ка ко ји ма је по треб но да ље 
ди јаг но стич ко те сти ра ње да би се утвр ди ло на ко ју од ве шти на, на ко ји ма 
по чи ва чи та ње, тре ба по себ но обра ти ти па жњу (Hosp аt аl., 2005).  

Ис пи ти ва ње ко ре ла ци је ре зул та та чи та ња на глас и пи сме ног из-
ра жа ва ња про це ње них ЦБМ-ом и ака дем ских до стиг ну ћа у на став ним 
пред ме ти ма Ен гле ски је зик и По зна ва ње дру штва био је пред мет ис тра-
жи ва ња Фев стер и сар. (Few ster аt аl., 2002). 

Узор ком је об у хва ће но 300 уче ни ка од дру гог до сед мог раз ре да, ко-
ји су ис пу ни ли услов да го во ре ен гле ски као пр ви од но сно ма тер њи је-
зик. 

У од ре ђе ним пе ри о ди ма то ком сва ке је се ни, зи ме и про ле ћа 
1995/96.-е школ ске го ди не, уче ни ци ма су за да ва не про бе флу ент но сти 
чи та ња и пи сме ног из ра жа ва ња. 

Ко ри шће не су ЦБМ про бе чи та ња ко је се са сто је из шест крат ких 
па су са за сва ки раз ред, иза бра них из тек сто ва ко ји од го ва ра ју ло кал-
ним про грам ским упут стви ма. У об зир су узи ма ни са мо тек сто ви ко ји 
од го ва ра ју про сеч ним уче ни ци ма и њи хо вом обра зов ном ни воу, од но-
сно раз ре ду ко ји по ха ђа ју. Тек сту ал ни ма те ри јал са ди ја ло гом је из у зет. 
Иза бра ни су па су си за ко је по сто ји ма ла ве ро ват но ћа да су их са мо не ки 
од уче ни ка прет ход но чи та ли, а да су не по зна ти оста ли ма. Број тач но 
про чи та них ре чи је бо до ван стан дард ним ЦБМ пра ви ли ма. 

За про це ну пи сме ног из ра жа ва ња иза бра но је шест по че та ка при ча 
ко је су осми сли ли и про це ни ли учи те љи на осно ву ко јих је ис пи та ник 
пи сао при чу на од ре ђе ну те му 3 ми ну та. Чи тљи вост и ни во зах тев но сти 
иза бра них по чет них тек сто ва, ко ји су се ко ри сти ли да би се уче ни ци ма 
олак ша ло за по чи ња ње пи са ног од го во ра, про це ње на је од стра не уче ни-
ка, ко ји ни су при па да ли узор ку ис тра жи ва ња. Утвр ђе но је да не ма из ра-
же них раз ли ка ме ђу раз ре ди ма кад се узме у об зир те жи на за да та ка. За 
сва ки узо рак пи са ног из ра жа ва ња ана ли зи ран је укуп ни број на пи са них 
ре чи (Totаl Words Writ ten, TWW) и број тач но спе ло ва них ре чи (Words 
Spel led Cor rectly WSC) .  

Ви си на ко ре ла ци је бро ја тач но про чи та них ре чи и тач но спе ло ва-
них ре чи у осмом раз ре ду (.46 и.39) јед на ка је, или пре ла зи ко ре ла ци ју 
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бро ја тач но про чи та них ре чи и бро ја тач но спе ло ва них ре чи у ше стом и 
сед мом раз ре ду (ше сти раз ред -.37, сед ми раз ред -.38). Ви си на ових ко-
ре ла ци ја од го ва ра ни воу ва лид но сти ин фор ма ци ја ко је се ко ри сте при 
до но ше њу од лу ка ве за них за се лек ци ју про грам ских са др жа ја. Иако су 
и број тач но про чи та них и број тач но спе ло ва них ре чи зна чај ни пре дик-
то ри школ ских оце на у осмом раз ре ду, број тач но про чи та них ре чи се 
из два ја као зна чај ни ји фак тор.  

Ауто ри ис ти чу ни жи ни во ко ре ла ци је пи сме ног из ра жа ва ња, у од-
но су на флу ент ност чи та ња, као и оце на из По зна ва ње дру штва (sociаl 
stu di es) у од но су на оце не из Ен гле ског је зи ка, као и оце на ста ри јих раз-
ре да у од но су на мла ђе раз ре де. Ови обра сци се по ду да ра ју са оче ки ва-
њи ма ауто ра за сно ва ним на по зна ва њу са др жа ја и фак то ра ко ји ути чу 
на спро во ђе ње лон ги ту ди нал них сту ди ја као и осо би на ин стру ме на та 
про це не (Few ster аt аl., 2002). 

Ис тра жи ва ње Џул и сар. (Je well аt аl., 2005), усме ре но је на про це ну 
вред но сти три ка те го ри је ЦБМ ин ди ка то ра пи са ног је зи ка, што укљу чу-
је: 

1. про це не од ко јих за ви си про дук ци ја: уку пан број на пи са них ре чи, 
број тач но спе ло ва них ре чи и број тач но на пи са них се квен ци; 

2. про це не не за ви сне од про дук ци је: про це нат тач но на пи са них ре-
чи и про це нат тач но спе ло ва них ре чи; 

3. про це ну тач не про дук ци је (раз ли ка тач но и не тач но на пи са них 
се квен ци). 

По ред ЦБМ про це не пи сме ног из ра жа ва ња, упо тре бље ни су је зич ки 
и суб тест спе ло ва ња Стан форд кри те ри јум ског те ста (Stаnford Ac hi e ve-
ment Test, SAT), као и оце не уче ни ка из Је зи ка и књи жев но сти из пр вог 
по лу го ди шта. 

Јед на тро ми нут на ЦБМ про ба пи сме ног из ра жа ва ња да та је уче ни-
ци ма ко ји су уче ство ва ли у ис тра жи ва њу. Дат им је па пир са ли ни ја ма 
на чи јем вр ху је би ла от ку ца на при ча. За уоби ча је ну про бу пи са ња уче-
ни ци су има ли 1 ми нут да раз ми сле о при чи ко ја се на ла зи у вр ху па пи-
ра и 3 ми ну та за пи са ње. 

Ра до ви уче ни ка су оце ње ни по три кри те ри ју ма: иде ја при че, ко-
хе рент ност и усво је ност пра ви ла. У окви ру сва ког кри те ри ју ма да те су 
оце не од 1 до 5, та ко да 5 пред ста вља нај бо љу оце ну. 

У дру гом и че твр том раз ре ду утвр ђе но је да по сто ји по зи тив на ко-
ре ла ци ја ре зул та та Стан форд кри те ри јум ског суб те ста је зи ка и ве ћи не 
ЦБМ про це на. (r = .34 do.67, p< .01 ). У оба раз ре да по сто ји зна чај на 
ко ре ла ци ја Стан форд кри те ри јум ског суб те ста спе ло ва ња и тач но на-
пи са них се квен ци – па су са. Ауто ри ни су утвр ди ли по сто ја ње зна чај не 
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ко ре ла ци је Стан форд кри те ри јум ског суб те ста је зич ких спо соб но сти и 
укуп ног бро ја на пи са них ре чи у дру гом и че твр том раз ре ду, као ни по-
сто ја ње ко ре ла ци је Стан форд кри те ри јум ског те ста и бро ја тач но спе ло-
ва них ре чи у че твр том раз ре ду. 

У ше стом раз ре ду ни је уоче на зна чај на ко ре ла ци ја Стан форд кри те-
ри јум ског суб те ста је зич ких псо соб но сти и ЦБМ ре зул та та про дук ци о но 
за ви сних чи ни ла ца: укуп ног бро ја на пи са них ре чи, бро ја тач но спе ло ва-
них ре чи и тач но на пи са них се квен ци, док ЦБМ про дук ци о но не за ви сне 
про це не и ЦБМ про це не та ча не про дук ци је има ју зна чај ну по зи тив ну ко-
ре ла ци ју са Стан форд кри те ри јум ским суб те стом је зич ких спо соб но сти. 

Утвр ђе но је да су у че твр том раз ре ду све ко ре ла ци је ЦБМ ре зул та та 
и оце на из књи жев но сти (Lаnguаge Arts) уче ни ка у пр вом по лу го ди шту 
зна чај не (r = .45 to.61. p < .01). 

Де вој чи це су успе шни је од де ча ка по ре зул та ти ма свих про це на 
флу ент но сти, али ни је уоче на раз ли ка ме ђу по ло ви ма на про дук ци о но 
не за ви сним про це на ма или тач ним про це на ма про дук ци је. 

Ка да се пре гле да ју ре зул та ти у од но су на раз ред, ре зул та ти дру-
гог, че твр тог и ше стог раз ре да се ме ђу соб но зна чај но раз ли ку ју на свим 
ЦБМ про ба ма, с тим што се код ре зул та та че твр тог и ше стог раз ре да 
не уоча ва та ко зна чај на раз ли ка у про дук ци о но не за ви сним про це на ма 
(про це нат тач но спе ло ва них ре чи и про це нат тач но на пи са них се квен-
ци), што је до каз ва лид но сти ЦБМ као на чи на про це не, јер се и оче ку је 
да се ре зул та ти про ме не услед са зре ва ња и по бољ ша ња уче ни ко вих ве-
шти на, по себ но из ме ђу дру гог и че твр тог раз ре да. Зна ча јан по да так је 
и да про це на флу ент но сти ко ја под ра зу ме ва број на пи са них ре чи ни је 
по ве за на са про це на ма тач но сти пи са ња тј. бро јем тач но на пи са них ре-
чи ни у јед ном раз ре ду. Ре зул та ти про це не тач не про дук ци је (раз ли ка 
тач но и не тач но на пи са них се квен ци) по ве зу ју аспек те флу ент но сти пи-
са ња и тач но сти што се ви ди кроз зна чај ну ко ре ла ци ју са ре зул та ти ма 
про дук ци о но за ви сних и про дук ци о но не за ви сних про це на. Ре зул та ти 
флу ент но сти и тач но сти по ве зу ју раз ли чи те спо соб но сти по себ но у ста-
ри јим раз ре ди ма. Ако не ко хо ће оп шти ре зул тат ко ји об у хва та и флу-
ент ност и тач ност, ре зул тат про це не тач не про дук ци је (раз ли ка тач но и 
не тач но на пи са них се квен ци) би био од го ва ра ју ћи из бор. 

Што је ви ши раз ред, ма ње ЦБМ ре зул та та зна чај но ко ре ли ра са про-
це на ма до би је ним при ме ном Стан форд кри те ри јум ских суб те сто ва. У 
по чет ним раз ре ди ма основ не шко ле (дру ги раз ред) ве ћи на про дук ци-
о но за ви сних, про дук ци о но не за ви сних про це на као и про це на тач не 
про дук ци је, зна чај но су ве за не за кри те ри јум пи сме но сти (Je well аt аl., 
2005).
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Ис тра жи ва њем Гансл и сар. (Gаnsle аt аl., 2002), об у хва ће но је 83 
уче ни ка тре ћег и 96 уче ни ка че твр тог раз ре да, тј. укуп но 179 ис пи та ни-
ка. Ши рок ди ја па зон ин стру ме на та је упо тре бљен у ци љу про це не пи-
са ног ма те ри ја ла до би је ног на тро ми нут ним за да ци ма пи са ња, ко ји су 
уче ни ци ма за да ти у два уза стоп на да на. Ана ли за пи са ног ма те ри ја ла је 
об у хва та ла сле де ће ва ри ја бле: Уку пан број на пи са них ре чи, Збир тач но 
на пи са них ре чи, Ко рект но на пи са не ре чи ко је са др же осам или ви ше 
сло ва, Број име ни ца, гла го ла и при де ва, Уку пан број зна ко ва ин тер пунк-
ци је, Тач на при ме на ин тер пунк циј ског зна ка тач ка, Тач на упо тре ба пи-
са ња ве ли ког сло ва, Број це лих ре че ни ца, Број не до вр ше них ре че ни ца, 
Број про стих ре че ни ца, Број ре чи у ком плет ним ре че ни ца ма, Број тач но 
на пи са них ре чи на ста лих од две или ви ше ре чи, а упо тре бље ни су и раз-
ли чи ти ком пју тер ски про гра ми за ана ли зу тек ста. 

Ауто ри ис тра жи ва ња Број ре чи у це ло ви тој ре че ни ци из да ва ју као 
ва жну ва ри ја блу у про це ни ве шти не пи са ња. 

Ва ри ја бле у овом ис тра жи ва њу ко ре ли ра ју из ме ђу -.12 и 62 за не 
ком пју тер ске те сто ве и 0.9 до.55 за ком пју тер ске те сто ве. Ва ри ја бле ко је 
су се по ка за ле као нај ма ње по у зда не су: Број ко рект но на пи са них ре чи 
ко је са др же осам или ви ше сло ва р =.006, Број не до вр ше них ре че ни ца 
р = -.12, као и Ком пју тер ски про грам за про це ну реч ни ка р =.09, што 
упу ћу је да ове ва ри ја бле не би би ле до бар из бор за про це ну на прет ка у 
пи са њу то ком тра ја ња ин тер вен ци је. Ре зул та ти ових ва ри ја бли по ка зу ју 
ни зак ни во ме ђу соб не ко ре ла ци је. 

Као по жељ не ал тер на тив не фор ме по сто је ва ри ја бле са ве ћом по у-
зда но шћу као што су све оне чи ја је ко ре ла ци ја из над.42 из у зев ва ри ја-
бле Број при де ва р = .20 и ва ри ја бле Уку пан број зна ко ва ин тер пунк ци је 
р =.29.. Ва ри ја бла Тач на при ме на ин тер пунк циј ског зна ка тач ке ко ре ли-
ра са ЦБМ про це ном из ме ђу.34 и.44. Ко ре ла ци ја ва ри ја бле Ре чи у тач-
ним сло же ни ца ма (Words in correct seqence) са ре зул та ти ма ЦБМ про-
це не у два узор ка пи са ног ма те ри ја ла из но си.36 и.43. 

Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња на во де ауто ре на за кљу чак да Уку пан 
број свих на пи са них ре чи не пред ста вља нај бо љи пре дик тор ве шти на 
пи са ња у по ре ђе њу са на ве де ним ва ри ја бла ма ако се узме у об зир тре ћи 
и че твр ти раз ред основ не шко ле, што ни је у скла ду са ре зул та ти ма прет-
ход них ис тра жи ва ња. 

Об ја шње ње ова квих ре зул та та ауто ри тра же у ка рак те ри сти ка ма 
узор ка и из бо ру кри те ри јум ских те сто ва. Ка да се раз ма тра де ло твор-
ност ком пју тер ских про це на, Гансл и сар. за кљу чу ју да оне не обез бе ђу-
ју ре зул та те ко ји има ју ве ћу пре дик тив ну вред ност од не ком пју тер ских 
про це на (Gаnsle аt аl., 2002). 
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ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Мно га ис тра жи ва ња по твр ђу ју да је ЦБМ уни вер за лан скри нинг ме-
тод, ефи ка сан у пре по зна ва њу уче ни ка ко ји ма је по треб на до дат на по-
моћ у обла сти чи та ња и пи са ња. По ред тре нут не про це не ни воа усво-
је но сти од ре ђе них ве шти на, ЦБМ има и пре дик тив ну вред ност, та ко 
да мо же пру жи ти по дат ке на став ни ци ма ко ји ће им олак ша ти про цес 
пла ни ра ња на ста ве и при ла го ђа ва ња обра зов них про гра ма. ЦБМ се мо-
же упо тре би ти и у свр ху пра ће ња уче ни ко вог на пре до ва ња у од ре ђе ном 
вре мен ском пе ри о ду, та ко да на став ник кон ти ну и ра но до би ја по врат ну 
ин фор ма ци ју о ефи ка сно сти на чи на под у ча ва ња ко ји при ме њу је. По ред 
основ них пред но сти ЦБМ-а, јед но став не упо тре бе, ко ја не зах те ва мно-
го вре ме на и ма те ри јал них сред ста ва, као и мо гућ но сти кон ти ну и ра ног 
пра ће ња на прет ка уче ни ка, овај ме тод има и сво ја огра ни че ња ко ја су 
ве за на за до мен ква ли та тив не про це не. 

На осно ву ре зул та та ЦБМ-а учи тељ не до би ја ин фор ма ци је о са мом 
на чи ну ког ни тив ног функ ци о ни са ња од ре ђе ног уче ни ка, па је мо гућ-
ност кре и ра ња да ље по др шке у од ре ђе ној обла сти, са мо на осно ву ин-
фор ма ци ја до би је них овим мо де лом про це не, огра ни че на. 

ЦБМ мо же мо сма тра ти скри нинг ин стру мен том ко јим би смо иден-
ти фи ко ва ли уче ни ке ко ји ма је по треб на до дат на по др шка ко ја се пре ци-
зни је од ре ђу је да љим до дат ним про це на ма.  

Пе вер ли и сар. (Pe verly аt аl., 1998), сма тра ју да са мо ЦБМ ме то да 
ни је до вољ на да оси гу ра ефи ка сност ин струк ци ја и да па жња мо ра би ти 
усме ре на и на ког ни тив не про це се ко ји пред ста вља ју осно ву ве шти не 
ко ја се про це њу је, нпр. чи та ња. Они се сла жу са ис ти ца њем бр зи не и 
тач но сти ЦБМ, али на гла ша ва ју да ти ре зул та ти ни су ре ле вант ни за до-
но ше ње од лу ка ве за них за на чин под у ча ва ња, јер ре ћи учи те љу да уче-
ник чи та спо ри је или ма ње тач но у од но су на вр шња ке, без пру жа ња 
ин фор ма ци ја о то ме због че га тај уче ник чи та спо ри је, ни је до вољ но 
(Pe verly аt аl., 1998).

Раз ма тра ју ћи пре ци зни је ре зул та те ефи ка сно сти при ме не ЦБМ-а у 
про це ни по је ди них ве шти на на ко јим се за сни ва чи та ње или пи са ње, 
до ла зи мо до за кључ ка да је ЦБМ нео п ход но ком би но ва ти са до дат ним 
ме то да ма про це не да би се до би ли пот пу ни ји ре зул та ти на осно ву ко јих 
би се кон ци пи ра ли од го ва ра ју ћи мо де ли ин струк ци ја. Ре зул та ти на ве де-
них ис тра жи ва ња ука зу ју да пу зда ност ЦБМ-а као ме то да про це не од ре-
ђе них ве шти на ва ри ра у за ви сно сти од обра зов ног ни воа, што би та ко ђе 
тре ба ло узе ти у об зир при раз ма тра њу ком би но ва ња ЦБМ-а са дру гим 
ме то да ма про це не.   
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EVALUATING READING AND WRITING  
THROUGH CRITERIA TESTING

BOJAN DUČIĆ, SVETLANA KALJAČA

Fаculty of Speciаl Educаtion аnd Rehаbilitаtion, Belgrаde

SUMMARY

Reliаble аnd vаlid аssessment of the level of аdopted skills, аs well 
аs forecаsting аnd monitoring student’s progress, аre preconditions of 
аdequаte reаdjustment of educаtionаl progrаm to student’s individuаl 
chаrаcteristics, аs well аs creаtion of аdequаte аdditionаl support.

In this pаper, аccording to the reseаrch review, we hаve considered 
options of using Curriculum-bаsed meаsurement with the intention to 
introspect its аdvаntаges аnd disаdvаntаges, аs well аs to point out the 
circumstаnces – the context in which its аpplicаtion would be most effective.

Considering the results of the implementаtion of CBM in meаsuring 
individuаl skills reаding аnd writing is bаsed on, we cаme to the conclusion 
thаt it is necessаry to combine CBM with аdditionаl methods of аssessment, 
in order to get complete results on the bаsis of which the required 
educаtionаl intervention would be conceived.

KEY WORDS: psychoeducаtionаl аssessment, Curriculum -Bаsed 
Meаsurement
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У јулу 2010. године проф. др Љубомир Савић је овај свој рад, један од 
последњих, дао доц. др Весни Вучинић. Љубазношћу колегинице Вучинић 

пружила нам се прилика да овај рад објавимо у интегралној верзији.

Проф. др ЉУБОМИР М. САВИЋ

РАЗВОЈНИ ПУТ БРАЈЕВЕ АЗБУКЕ У СРБИЈИ
ОД 1896. ДО 1951. ГОДИНЕ

„Јед на тач ка Бра је вог пи сма учи ни ла је 
за сле пе ви ше не го хи ља де до бро тво ра. Мо
гућ но сти чи та ња и пи са ња су ва жни ји од из
о штре ног до ди ра и слу ха“

Лав Ви гот ски

„Све тлост ћеш про на ћи у шко ло ва њу и 
ра ду“

Ва лен тин Ај

Ове го ди не на вр ши ло се 115 го ди на од адап та ци је Бра је вог пи сма 
за срп ска сло ва, па је том при ли ком у ор га ни за ци ји Са ве за сле пих Ср-
би је одр жа но ви ше ма ни фе ста ци ја: у Би бли о те ци „Др Ми лан Бу ди мир“ 
одр жан је сим по зи јум о спе ци фич но сти ма Бра је вог пи сма; у Уни ве зи-
тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“ ор га ни зо ва на је из ло жба књи-
га под на зи вом „Пут све тло сти – Бра је во пи смо и обра зо ва ње сле пих у 
Ср би ји“, у Пе да го шком му зе ју у Бе о гра ду ор га ни зо ва на је из ло жба ар-
хив ске гра ђе, до ку ме на та и књи га по Вељ ку Ра ма да но ви ћу под на зи вом 
„Вељ ку Ра ма да но ви ћу на дар“; на ин тер не то вој „Ви ки пе ди ји“(Сло бод на 
ен ци кло пе ди ја)“ об ја вље на је по ду жа од ред ни ца о Вељ ку Ра ма да но ви ћу. 
Све те чи ње ни це су ме мо ти ви са ле да по во дом ју би ле ја „Сто пет на ест 
го ди на од адап та ци је Бра је вог пи сма за срп ски је зик“, на пра вим при каз 
ге не зе Бра је вог пи сма за срп ски је зик.
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Те ма на ста ја ња Бра је вог пи сма у Ср би ји ни је но ва. О њој су пи са ли 
проф. Фер ди нанд Ма слић1, прог. др Фра њо Тон ко вић2, проф. др Љу бо-
мир Са вић3, али и је дан Фран цуз, Ети јен Де ко4, ко ме је то би ла док тор-
ска ди сер та ци ја на Сор бо ни.

Са свим по себ но ме сто у овом кон тек сту за у зи ма ју ра до ви проф. др 
Жи во ји на Цвет ко ви ћа5 и проф. др Ста ни ке Ди кић6, ко ји су по ред оп штег 
про бле ма адап та ци је Бра је вог пи сма, по себ но об ра ди ли и ме то ди ку ње-
го вог са вла ђи ва ња од стра не сле пог де те та. Де ли кат ност тог ак та тран-
сфор ма ци је так тил ног осе ћа ја рас по ре да та ча ка у гра фе ми Бра је вог 
пи сма до вео је до уво ђе ња по себ ног пред ме та на Ти фло ло шком от се ку 
ко јим се са да ак тив но ба ви проф. др Бран ка Ја блан.

И по ред свих на пред на ве де них чи ње ни ца ми на жа лост још не ма мо 
јед ну син те тич ну сту ди ју о ге не зи Бра је вог пи сма у Ср би ји, о фа за ма ње-
не тран сфор ма ци је, о то ко ви ма осми шља ва ња пи сма за сле пе у Ср би ји, 
па овај рад пред ста вља са мо пр ви при лог да се по сто је ћа ра су та гра ђа 
са ку пи и по ка же ка ко је у нас са зре ва ла иде ја ства ра ња пи сма за сле пе 
са јед не стра не и са дру ге да са ку пље не чи ње ни це о са зре ва њу пи сма за 
сле пе у Ср би ји са чу ва од за бо ра ва и про па да ња, јер смо ми ипак има ли 
свој спе ци фич ни пут док се сти гло до са да шњег ни воа.

ПРЕД И СТО РИ ЈА

Љу ди су од у век пра ви ли не ке зна ке да би се не че га се ти ли да не за-
бо ра ве, да их под се те на не ко га или не што. Би ли су то углав ном чво ро ви 
на ма ра ми или на ка на пу, пра ви ли су за ре зе на др ве ту, ни за ли на из ме-
нич но раз не пу же ве и шкољ ке, док нај зад ни су до шли до сло ва. А пут 
до сло ва био је ве о ма дуг: уго во ре ни знак за по јам – иде о граф ско пи смо; 
на сли ка ни по јам – пик то граф ско пи смо; и нај зад слов но пи смо – је дан 
знак за јед но сло во гла са. Од сло же них сло ва по ста ла је на пи са на реч, а 
то се де си ло пре от при ли ке 3.600 го ди на не где у Си ри ји или Па ле сти ни7.

1 Фер ди нанд Ма слић – Луј Брај и раз вој пи сма за сле пе, Бе о град 1951
2 Др Фра њо Тон ко вић – Бе ко ва адап та ци ја Бра је вог пи сма за хр ват ско срп ски и сло ве-

нач ки је зик, „Со ци јал на ми сао”, За греб 1959
3 Др Љу бо мир Са вић – Ге не за Бра је вог пи сма у Ср би ји, „Со ци јал на ми сао”, За греб 

1961, стр 6973
4 Dr Eti e ne De ca ux – Le Bra il le dans les lan gued sla ves, Pa ris 1956
5 Др Жи во јин Цвет ко вић – Ме то ди ка вас пит но о бра зов ног ра да са сле пим ли ци ма, 

Бе о град, 1989.
6 Др Ста ни ка Ди кић – Ти фло ло ги ја, Бе о град,1997.
7 Ка рен Брук филд – Свет пи сме но сти, Бе о град, 2005. стр. 14
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Го то во сли чан фи ло ге нет ски пут пре шло је и пи смо за сле пе: од чво
ро ва (кви по са), за ре за и из ду бље ња, до ис ту ре них – ис пуп че них ли не ал но 
ре љеф них сло ва, до тач ке. Је дан не мач ки исто ри чар ти фло ло ги је, Макс 
Ше флер8 је ре као да је „исто ри ја сле пих – исто ри ја пи сма за сле пе.“ Ту 
ми сао су ка сни је мно ги при сва ја ли као сво ју.9

Ако те мељ ни је пра ти мо ову Ше фле ро ву ми сао ви де ће мо да је она 
де ли мич но тач на, јер су и дру ги фак то ри ути ца ли на фор ми ра ње исто-
ри је обра зо ва ња сле пих. Про фе сор др Јо зеф Сми кал (Jo sef Smykal) из 
Бра ти сла ве сма тра да је пи смо за сле пе на ста ло из Квин ти ни ја но вих 
(Mar kus Fa bio Qu in ti li a num 35100) по ма га ла за пи са ње сло ва с ко ји ма 
се учи ли ста ри Ри мља ни да пи шу сло ва. То су уду бље на сло ва у др ве-
ним коц ка ма у ко је се ста вљао прст, и по уду бље њу ву као прст ка ко би 
се за пам тио из глед сло ва. Са вре ме ним реч ни ком пси хо ло га; ства ран је 
ки не тич ки опа жај из гле да сло ва за ње го во пи са ње, („In sti tu tio ora to ria“). 
И за Ди ди ма Алек сан дриј ског (308398), по зна ти јег у на у ци као „Ди дим 
сле пи“, ле ген да ка же да је учио да чи та по мо ћу др ве них коц ки ко је је 
са ста вљао у ре чи и ре че ни це и та ко се обра зо вао, да је на кра ју по стао 
про фе сор Алек сан дриј ског уни вер зи те та10. Исто ри ја бе ле жи да је и у 
Баг да ду, око 1317. го ди не, жи вео је дан сле пи про фе сор ко ји је та ко ђе 
на у чио да чи та „по мо ћу уду бље них сло ва у др ве ним коц ка ма“.

Као ва ри јан та уду бље них сло ва, ја вља се по ку шај об у ча ва ња сле пих 
са уду бље ним сло ви ма у вос ку. Во сак се у теч ном ста њу раз ли је на да-
сци, па се у ње му уре зу ју сло ва ко ја су пи па њем пре по зна ва на од стра не 
сле пог ли ца. Та ко се нај пре ја вља Шпа нац Пе дро Мек си ја ко ји у сво јој 
књи зи „Оби ље ра зних ства ри за чи та ње“ (Sil va de va ria lec tion) 1542. го-
во ри о мо гућ но сти пи са ња сле лит на во шта ним пло ча ма по мо ћу се чи ва 
(но жа). И Не мац Хар дер фер (A. Ph. Har sdor fer) у сво јој књи зи „Ра до сти 
ма те ма ти ке и фи зи ке“ (De li ri ae mat he ma ti cae et fi si ce, 1651) опи су је во-
шта не пло че са се чи вом на ко ји ма се пи ше, а Ита ли јан Бер на у ли, члан 
зна ме ни те по ро ди це ма те ма ти ча ра, на пра вио је „ша блон за уре зи ва ње 
сло ва у во сак, али и за па пир, јед но став ним при ти ском или ту пим ши
лом“. Та ко је по ла ко са зре ва ла иде ја о мо гућ но сти об у ча ва ња сле пих у 
пи са њу и чи та њу ко ју је у до ба ре не сан се по себ но про па ги рао ита ли јан-
ски ле кар и фи ло зоф Ђи ро ла мо Кар да но.11

8 Max Sche fler – Der Blin de im Le ben des Vol kes, Le ip zig 1956.
9 Ale xan der Me li – Hand buch des Bli den we sens, Le ip zig, 1900, стр. 171
10 Н.Н. Ми о фе й ев – Спе ци я ль ное об у че ние в Рос сии и за гра нич но, том I, Мо сква, 

1996. стр. 20
11 Оп шир ни је о Ђи ро ла му Ка дра ну ви ди књи гу Фло ра Ву ко тић – Ђи ро ла мо Кар да но, 

жи вот и де ло, Бе о град 2007.
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За оне ко ји се ви ше ин те ре су ју за ову про бле ма ти ку ука зу јем на 
књи ге: Иза бел Рос – Пу то ва ње ка све тло сти (Isa be le Ross Јo ur nev in to 
Li eght, New Yоrk 1951) у ко јој се на ла зи по гла вље „Од Фран че ска Лу ка са 
до го во ре ће књи ге“ у ко јој на во ди чи тав низ име на у ра зним зе мља ма ко ји 
су то ком ве ко ва сми шља ли и про на ла зи ли на пра ве ка ко би се сле пи ма 
омо гу ћи ло пи са ње и чи та ње ис ти чу ћи при том по себ ну уло гу Лу ка са и 
Рам па це та као „ини ци ја то ре по ку ша ја об у ча ва ња сле пих“. Исто та ко и 
Га бри јел Фа рел у сво јој „Исто ри ји сле пих“ (The Story of Blind nes, �ar ward 
195612) на во ди по дат ке о „уду бље ном пи сму за сле пе као пр вом пи сму 
аа об у ча ва ње сле пих“.

И док јед ни исто ри ча ри ти фло пе да го ги је твр де да је „уду бље но пи-
смо“ би ло са мо пр ви ин стру ме нат за обу ку пи са ња сле пих, до тле му 
дру ги, по пут Ал фре да Ме ла,(си на Алек сан дра Ме ла твор ца пре ме ен-
ци кло пе ди је о сле пи ма), не ги ра да је уду бље но пи смо би ло уоп ште на-
ме ње но сле пи ма, већ је би ло са мо „по ма га ло за на ста ву пи са ња у основ-
ним шко ла ма“.

Но, би ло ка ко би ло, Чи ње ни ца оста је да је „уду бље но пи са ње сло ва и 
њи хо во пре по зна ва ње би ло пр во пи смо ко је су ко ри сти ли Шпа нац Фран че
ско Лу кас 1560. и Ита ли јан Рам па це то 1575. или 1580. го ди не“.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња очи глед но је да:
а)  пр ви по ку ша ји об у ча ва ња у чи та њу сле пих да ти ра ју још од нај ра-

ни јих вре ме на људ ске кул ту ре;
б)  да су из ду бље на сло ва у др ве ту па у вос ку би ла пр ва пи сме на са 

ко ји ма се по че ло у ин ди ви ду ал ној еду ка ци ји сле пих;
ц)  да се пр ви по ку ша ји ја вља ју у до ба ре не сан се од стра не ху ма ни-

ста нај пре у Шпа ни ји па у Ита ли ји и Не мач кој;
д) да у свим тим по ку ша ји ма још увек не ма еле ме на та спе ци фич-

ним по тре ба ма и мо гућ но сти ма сле пог ли ца, већ се са мо а при о-
ри го во ри о мо гућ но сти.

12 Књи га Фа ре ла је пре ве де на на срп ски је зик али ни је об ја вље на и на ла зи се у ар хи ви 
Са ве за сле пих Ср би је.
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ДА ЛИ ЈЕ РА БОШ БИО ПР ВО ЗА ПИ СИ ВА ЊЕ 
СЛЕ ПИХ У СР БИ ЈИ?

Ет но ло зи су де фи ни са ли ра бош као „за ре зни цу, др во раз ли чи те ве-
ли чи не, об ли ка и де бљи не у ко јем су не пи сме ни љу ди уре зи ва ли раз ли-
чи те зна ке, да би не што за бе ле жи ли да не би пам ти ли“13. Ра бош има два 
де ла; ма ти цу и це пак. Ма ти ца је онај део ко ји оста је код вла сни ка док се 
це пак да је ду жни ку. Оба де ла ра бо ша се исто вре ме но ко ри сте за уре зи-
ва ње цр та но жем ко је пред ста вља ју ко ли чи ну не че га (ко ли чи ну, те жи ну, 
ду жи ну, но вац) упо тре бља ва се код при ми тив них не пи сме них љу ди. Цр-
те се уре зу ју с де сна уле во или од до ле на го ре.“14

Ра бо ша је би ло на гу сла ма15, а др Шма ус и Ом чи кус, пи шу ћи о еп-
ској пе сми сле пих Срем ских гу сла ра ка жу:„на гу да лу јед ног гу сла ра био 
је уре зан да тум 18. VII 1901. и име Пе ра Ди ми тров.“16

Проф. др Бра ни мир Еусић са Скоп ског ет но граф ског ин сти ту та ка-
же да су се „у тор ба ма сле пих вр ло че сто на ла зи ли ра бо ши на ко ји ма су 
они бе жи ли цр те ко је су озна ча ва ле бро је ве тј. су ме нов ца ко је су има ли 
или да ли на за јам“17 Ми лан Ђ. Ми ли ће вић у сво јој књи зи „Жи вот Ср ба 
се ља ка“ кад год има ка квих бро је ва или не што ва жно да се са чу ва од за-
бо ра ва, бе ле жи ло се на ра бо шу.“18

О ра бо шу као сред ству за бе ле же ње ци фа ра на ла зи мо и у на шем 
пр вом уџ бе ни ку ма те ма ти ке „Основ на ра чу ни ца за упо тре бле ни је уче ће 
се мла де жи Срб ске у ни жим раз ре ди ма“ из 1853. го ди не од Ла же Шпа ни-
ћа где пи ше:“ Бе ле жи ти бро је ве зна чи иј од ре ђе ним бе ле гом озна чи ти. 
Бе ле гом се зо ву број ни ни зо ви или ци фре „и да ље об ја шња ва ка ко се 
бе ле же вред но сти – уре зи: Урез сто је ћи (ус прав ни вни) зна чи пет; уре зи 
сло же ни (два), зна чи де сет; урез ко си про сти зна чи пе де сет; урез ко си 
сло же ни (два) зна чи сто...”

о еп ској пе сми сле пих Срем ских гу сла ра ка жу:„на гу да лу јед ног гу-
сла ра био је уре зан да тум 18. VII 1901. и име Пе ра Ди ми тров.“

Проф. др Бра ни мир Еусић са Скоп ског ет но граф ског ин сти ту та ка-
же да су се „у тор ба ма сле пих вр ло че сто на ла зи ли ра бо ши на ко ји ма су 
они бе жи ли цр те ко је су озна ча ва ле бро је ве тј. су ме нов ца ко је су има ли 
или да ли на за јам“ Ми лан Ђ. Ми ли ће вић у сво јој књи зи „Жи вот Ср ба 

13 Збор ник за на род ни жи вот и оби ча је Ју жних Сло ве на, За греб 1934. св.2 стр. 169183 
14 Эн ци кло пе дия сла вян ске фи ло ло гие, Мо сква 1911, кн. III стр. 26
15 Гла сник ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, књ. VII, 1932. стр. 98
16 Гла сник ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду 1932, бр. 7 стр. 98
17 Др Бра ни мир Ру сић, При леп ски гу слар Апо стол. Бе о град, 1940
18 М.Ђ. Ми ли ће вић – Жи вот Ср ба се ља ка, стр. 334
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се ља ка“ кад год има ка квих бро је ва или не што ва жно да се са чу ва од за-
бо ра ва, бе ле жи ло се на ра бо шу.“

О ра бо шу као сред ству за бе ле же ње ци фа ра на ла зи мо и у на шем 
пр вом уџ бе ни ку ма те ма ти ке „Основ на ра чу ни ца за упо тре бле ни је уче ће 
се мла де жи Срб ске у ни жим раз ре ди ма“ из 1853. го ди не од Ла же Шпа ни-
ћа где пи ше:“ Бе ле жи ти бро је ве зна чи иј од ре ђе ним бе ле гом озна чи ти. 
Бе ле гом се зо ву број ни ни зо ви или ци фре „и да ље об ја шња ва ка ко се 
бе ле же вред но сти – уре зи: Урез сто је ћи (ус прав ни вни) зна чи пет; уре зи 
сло же ни (два), зна чи де сет; урез ко си про сти зна чи пе де сет; урез ко си 
сло же ни (два) зна чи сто...”

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ово ма ло по да та ка, за бе ле же них од стра не ет но гра фа код 
нас у Ср би ји (прем да их у Ма ке до ни ји има мно го ви ше) мо же мо уста-
но ви ти:

а) да су сле пи и код нас у Ср би ји ко ри сти ли уре зе (уду бље ња) у др-
ве ту – ра бо шу, у ци љу бе ле же ња ко ли чи на;

б) да су то би ли бе ле зи за број ке а не за сло ва, јер су би ли не пи сме-
ни;

ц) ни зак обра зов ни ни во ни је ни имао по тре бу за пи сме но шћу, а 
зна чај ни је ства ри су се пам ти ле или су би ле опе ва не у на род ним 
пе сма ма ко је су се пре ко зи ме учи ле на па мет. 
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П Р  В И   Д Е О

ТРА ГО ВИ О ПО ТРЕ БИ СТАРАЊА И ОБУЧАВАЊА СЛЕ ПИХ

Пр ви зва нич ни тра го ви о не ком об ли ку ста ра ња о сле пи ма Ср би је 
да ти ра ју од 1839. го ди не ка да је до не то „На чер та ни је за окру жне фи зи
ку се и ле ка ре“ у ко јем је пред ви ђе но и осни ва ње „ху ма ни тар ног за ве де ни
ја у Бе о гра ду“, а 1842.је већ фот ми ран „Си ро тињ ски фонд“ за ста ра ње и 
о сле пи ма у Бе о гра ду и осни ва ње „Бла го за ве де ни је кља стих и убо гих“. По 
узо ру на Бе о град, по че ли су се осни ва ти та кви фон до ви и у ве ћим гра-
до ви ма Ср би је: у Кра гу јев цу 1856. „за ба за ју ћу (лу та ју ћу) си ро ти њу“; у 
Па ра ћи ну 1848; Ја го ди ни 1862; По жа рев цу 1850 итд. „Бла го за ве де ни је 
кља стих и убо гих“ ни ка да ни је осно ва но, али су сред ства из свих фон-
до ва по Ср би ји об је ди ње: на у је дин стве ни „Спи таљ ни фонд“ (Бол нич ки 
фонд) ко ји ни ка да ни је ни про ра дио, а сред ства оти шла бог зна где.

Го ди не 1881. На род на скуп шти на Ср би је је на пред лог та да шњег 
ми ни стра здра вља др. Вла да на Ђор ђе ви ћа до не ла „Са ни тет ски за кон о 
уре ђе њу са ни тет ске стру ке и чу ва њу на род ног здра вља“ ко ји је у свом 28 
чла ну пред ви део да се осну је и „Оде ле ни је за слеп це“ у ко јем је тре бао да 
по сто ји „азил за ста ре слеп це“ и „шко ла за мла де сле пе“. Та кво „за ве де ни-
је“ тре ба ло је да се отво ри у Ни шу.19

Као пр во по ста ви ло се пи та ње учи те ља за сле пу де цу, па је Ср би ја 
по сла ла два учи те ља Сре те на Аџи ћа и Пе тра Мар ко ви ћа у Не мач ку да 
се об у че за на став ни ка сле пе де це“.20 Тек та да се пе да го шка јав ност у Ср-
би ји – учи те љи, ус та ла са ла, и по чи њу да се ја вља ју пр ви члан ци, углав-
ном пре во ди са ру ског у Ср би ји, а са не мач ког у Вој во ди ни, о по тре би 
об у ча ва ња сле пе де це, па као пр во пи та ње се по ста ви ло и пи та ње азбу ке 
за сле пе.

Ме ђу тим, пре не го што пре ђем на пр ве ве сти о по ја ви пред ло га за 
ре ше ње Бра је вог пи сма за срп ски је зик по треб но је на по ме ну ти да се и 
пре са ни тет ског за ко на ја вља ју иде је о по тре би шко ло ва ња сле пе де це и 
обе по ти чу из Вој во ди не.

Ве ли ки ре фор ма тор срп ских шко ла и у Вој во ди ни и у Ср би ји док тор 
Ђор је На то ше вић у сво јој књи зи „Крат ко упут ство за Срб ске на род не 
учи те ље“, Но ви Сад 1861. го ди не „да и сле па де ца тре ба да по ла зе основ-
ну шко лу јер они мо гу мно го за пам ти ти, и мно ге ства ри мно го бо ље на-

19 Ен ци кло пе ди ја Ни ша, књ. IV, стр. 224
20 Љ. Са вић – Пр ви срп ски ти фло пе да го зи Сре тен Аџић и Пе тар Мар ко вић, “Со ци јал-

на ми сао”, За греб 1958. бр. 4, стр. 122137
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у чи ти не го оста ла де ца, јер сле по га ну жда те ра да све око се бе да ле ко 
ве о ма пам те слу ша ју ћи. Сле пи бо ље чу ју јер га очи не збу њу ју, са мо је 
пи са ње и чи та ње у оп штим шко ла ма не у год но. Пи са ње на у че гво зде ним 
вре те ном па ра ју ћи, чи та ти за па ро ти не те пр сти ма пи па ју ћи или на уз
ви ше ним пи сме ни ма, као на ка квим но ви ма, али за ово ни је у основ ним 
шко ла ма ни ме сто ни при ли ке. „Да кле, очи глед но је да је На то ше вић знао 
за Аје во пи смо, јер је Бра је во пи смо у Аустро у гар ској уве де но тек пет на-
ест го ди на на кон об ја вљи ва ња овог „Упут ства“ 1876. го ди не.

Вред но је на по ме ну ти да је док тор Ђор ђе На то ше вић, као ди рек тор 
свих шко ла у Вој во ди ни, још 1846. го ди не на пи сао књи гу „Спо ме ни ци и 
за ду жби не“ у ко јој је у тач ки 3 об ра дио и пи та ње отва ра ња за во да за сле
пе и пред ло жио „уво ђе ње у ту шко лу Аје вог пи сма за сле пе“. Но ка ко до 
ре а ли за ци је овог про гра ма про свет не по ли ти ке у аустриј ској мо нар хи ји 
ни ка да ни је до шло, то овај по да так оста је са мо као пе да го шко и сто риј-
ски ре ликт.

Та ко ђе тре ба ре ћи да је док тор Ђор ђе На то ше вић био и ре фор ма тор 
шко ла у Ср би ји од 1871. до 1872. и за то вре ме ње го вог ра да се не по-
ми ње ни је дан по да так о по ку ша ју отва ра ња или укљу че ња сле пе Де це у 
ре дов ним шко ла ма у Ср би ји.

Пр ва кон крет на по ну да за отва ра ње Шко ле за сле пе у Ср би ји да ти ра 
од 1870. го ди не од Но во са ђа ни на Ми ро сла ва Че твр тец ког, ко ји је пред ла гао 
Ми ни стар ству про све те Ср би је „да у Бе о гра ду осну је је дан ма ли за вод за 
сле пе од тро је че тво ро де це ко је би он по у ча вао у на ста ви „чи та ња, пи са ња, 
ра чу на ња, пе ва ња и му зи ке“, док би оп ште обра зов не пред ме те и срп ски 
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је зик об у ча вао је дан про фе сор. Ко јом азбу ком и ко јим пи смом би их об-
у ча вао он не ка же, али пред по ста вља мо да би то би ло Аје во пи смо, јер је 
Бра је во у Аустро у гар ској и Не мач кој уве де но тек 1876. го ди не.21

ЗА КЉУ ЧАК

До са да шње ис тра жи ва ње про бле ма еду ка ци је сле пих у Ср би ји по-
ка за ло је:

а) да је пр во ста ра ње о сле пи ма би ло усме ре но ка со ци јал ном збри-
ња ва њу си сте мом „шпи тач јске за шти те“;

б) да је иде ја о по тре би шко ло ва ња сле пих пр во по ни кла у Вој во ди-
ни, ко ја је би ла у са ста ву Аустро у гар ске мо нар хи је;

ц) да је пред лог о отва ра њу за во да за сле пе по те као од сле пог чо ве ка 
из Но вог Са да, ко ји је био шко ло ван у Бу дим пе шти;

д) у свим на го ве шта ји ма о по тре би опи сме ња ва ња сле пих би ло је 
ре чи о Аје вој азбу ци;

д) да срп ски „бла го ди јан ци–учи те љи „Сре тен Аџић и Пе тар Мар ко-
вић и сво јим из ве шта ји ма о сту ди ја ма ти фло ло ги је у Не мач кој и Аустри-
ји не по ми њу пи смо за сле пе ни ти ње го ву адап та ци ју за срп ски је зик.

ПР ВИ НА ГО ВЕ ШТА ЈИ У ПЕ ДА ГО ШКОЈ ПЕ РИ О ДИ ЦИ СР БИ ЈЕ  
О ОПИ СМЕ ЊА ВА ЊУ СЛЕ ПЕ ДЕ ЦЕ

Осни ва ње Дру штва „Краљ Де чан ски“ 10. X. 1893. го ди не пр ви пут је 
у Ср би ји јав но про кла мо ва на по тре ба об у ча ва ња сле пе и глу во не ме де-
це. Шта ви ше сам на зив ука зу је ви ше на по тре бу об у хва та ња ста ра њем и 
обра зо ва њем сле пе де це не го глу ве, но сплет ни за окол но сти учи нио је да 
је пр во по кло ње на па жња глу ви ма, а „шко ло ва ње сле пих је од ло же но за 
ка сни је“ што је зна чи ло ни ка да.

Са мо осни ва ње пр вог ху ма ни тар ног дру штва у Ср би ји ус та ла са ло је 
мно ге пе да го шке кру го ве не са мо у Ср би ји не го и у су сед ним др жа ва ма 
Хр ват ској и Бу гар ској. Ме ђу пр ви ма је до шао учи тељ Вин ко Бек из Хр-
ват ске 1893. го ди не. Он на јед ној сед ни ци Дру штва за сле пе „Све ти Вид“ 
ка же: „Ја сам од 1893. го ди не тра жио особ не ве зе у Бе о гра ду да би бар то 
по лу чио да се на Бал ка ну уве де је дин стве на абе це да Бра је вих сло ва и та ко 
про ве де уза јам ни рад око да ље про свје те на ших сли је пих“.22 По све му су-

21 Др жав ни ар хив Ср би је, Фонд Мин. про све те 1879. ФИВ, Но 768
22 Др Фра њо Тон ко вић – Вин ко Бек и ње гов утје цај на од гој и обра зо ва ње сли је пих у 

Ју го сла ви ји, За греб, 1960. стр. 164
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де ћи ово је би ла пре у ра ње на Бе ко ва ин тер вен ци ја, јер је Дру штво „Краљ 
Де чан ски“ би ло тек осно ва но.

У Др жав ном ар хи ву Ср би је, Фон ду Ми ни стар ства про све те, по сто ји 
пи смо Вељ ка Ра ма да но ви ћа у ко јем сто ји: „Ја сам ко ри стио већ ство ре не 
азбу ке од Ру са и Хр ва та као осно ву за срп ску бра је ву азбу ку и као та кву 
азбу ку 1896. го ди не Ми ни стар ство про све те је усво ји ло и ре ши ло да се као 
на ша азбу ка за сле пе сма тра.“23

У истом фон ду Мин. про све те Ср би је се на ла зи и дру ги до ку ме-
нат, пот пи сан од стра не Вељ ка Ра ма да но ви ћа у ко јем сто ји: „Пр ви траг 
за осни ва ње на ста ве за глу во не ме и сле пе да ти ра од 1895. го ди не ка да је 
пот пи са ти у спо ра зу му са учи те љем гоп. Јо ва ном Бо ља ри ћем при сту пио 
из ра ди азбу ке, и још он да је госп. Бо ља рић из ра дио руч ну азбу ку по мо ћу 
ми ми ке за глу во не ме а ја за сле пе, има ју ћи већ ра ни је утвр ђе ни пут на 
том по љу, Од дру гих на ро да ми смо узе ли већ ство ре не азбу ке као осно ви це 
(Фран цу за, Че ха, Не ма ца), та кве азбу ке Ми ни стар ство је усво ји ло и ре
ши ло да се као на ше озва ни че“. Овај по да так Ра ма да но вић по ми ње у књи-
зи „О сле пи ма и њи хо вој на ста ви“ где асто ји: „Ми смо у Ср би ји ра ди ли 
на то ме још 1896. го ди не“, о че му ће ка сни је би ти ви ше де та ља.

Овом при ли ком тре ба ис та ћи да је Ми ни стар ство про све те 1896 
го ди не штам па ло Бо ља ре ви ће ву прст ну азбу ку у Др жав ној штам па ри ји 
и ра за сла ло је шко ла ма по Ср би ји, а Ра ма да но ви ће ву Бра је ву азбу ку ни је 
штам па ло, та ко да код учи те ља ни је ни по сто ја ла прет ста ва ка ко азбу ка 
за сле пе и из гле да, а то ће се по ка за ти и у чи та вом ни зу чла на ка у пе да-
го шкој пе ри о ди ци Ср би је, где ће се о азбу ци за сле пе а при о ри го во ри ти 
без кон крет ног ње ног из гле да.

Осим ово не ко ли ко слу ча је ва из ар хив ске гра ђе ва ља по ме нут и 
члан ке из пе да го шке пе ри о ди ке Ср би је и Вој во ди не пре ма хро но ло-
шком ре ду ја вља ња*:

л) У ча со пи су „Учи тељ“ из 1890. го ди не пре вод са фран цу ског Мо ри-
са де ла Си зе ре на(1850–1924) „Упут ство за об у ча ва ње сле пе де це“24 ко ја 
су до нас до шла пре ко Ру си је. По што се и у нас тре ба ло по че ти са об у-
ча ва њем сле пих, то се за по че так ни шта бо ље ни је ни мо гло да иза бе ре. 
Исте го ди не их је об ја вио и Бек у свом „Сли јеп че вом при ја те љу“25 ода кле 
их је пре штам пао Не шко вић у свом „Но вом вас пи та чу“26.

23 ДАС Фонд Мин. про све те, фасц. XX р42/ 1918
24 Учи тељ, Бе о град, 1880, стр. 435
25 Сли јеп чев при ја тељ, За греб, 1890. бр. л, стр. 7
26 Но ви вас пи тач, Сом бор, 1890. стр. 423-428
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 Дру ги ве ћи чла нак је та ко ђе пре вод са ру ског је зи ка, под на зи вом „Об
у ча ва ње сле пе и глу во не ме де це у Ру си ји“ од Бак ти ја ро ва27, у пре во ду од Ђор-
ђа Ко ји ћа, та ко ђе об ја вљен у ча со пи су „Учи тељ“ 1893. го ди не у ко јем се 
го во ри о „Алек сан дро ма ри јан ској шко ли за сле пу де цу“, о пред школ ском 
оде ле њу у њој, о ме то да ма ра да, о ру ској Бра је вој азбу ци (ко ја се пре во ди 
као „Бри ље ва азбу ка“), о Хе бол до вом пи сму, о пр вој књи зи штам па ној ун-
ци ја лом 1882. го ди не, о ра ду „Жен ског дру штва за пре пи си ва ње књи га за 
сле пе“ из 1888. го ди не, о по ку ша ју штам па ња и пи са ња на Бра ју итд.

Тре ћи чла нак је та ко ђе пре вод са ру ског од Ти хо ми ра Ма рин ко ви-
ћа „Вас пи та ње сле пих“, об ја вљен у „Учи те љу“ 1899. го ди не где се пр ви 
пут да ју пси хо ло шке ре пер ку си је сле по ће, го во ри о ви ка ри за ци ји ви да 
слу хом, ис ти чу пред но сти сле пих у ин те лек ту ал ном по гле ду, тра же се 
спе ци јал не шко ле са мо за сле пе и на во де се све не га тив не стра не ин те-
гра ци је сле пих у ре дов ним шко ла ма, али се да је и пре глед раз во ја пи сма 
за сле пе од Аја до Бра ја.28

Го ди не 1886. и 1887. го ди не ја вља се у „Про свет ном гла сни ку“ слу-
жбе ном ор га ну Мин. про све те Ср би је пр ви ори ги нал ни чла нак у 18 на-
ста ва ка под на зи вом „Шко ле за обра зо ва ње сле пих“ од Пе тра Мар ко ви ћа, 
„ бла го ди јан ца Ми ни стр ства про све те Ср би је“ по сла тог у Бер лин за обу ку 
у на ста ви сле пих. То је онај учи тељ из Ср би је ко ји је тре бао „да се оспо-
со би“ за на став ни ка сле пих у бу ду ћем ху ма ни тар ном за во ду у Ни шу, 
што је би ло пред ви ђе но За ко ном о са ни те ту Ср би је. Уства ри то је ње гов 
по лу го ди шњи из ве штај ко ји је био оба ве зан да по ша ље ми ни стар ству о 
сво ме уче њу у Бер ли ну. На жа лост он у члан ку нај ви ше пи ше о исто ри ји 
обра зо ва ња сле пих, али ниг де не по ми ње азбу ку за сле пе, ни ти пред ла же 
би ло ка кву адап та ци ју за срп ски је зик.29

Го ди не 1907. „Но ви вас пи та“ (Сом бор, бр. 3 ) је об ја вио чла нак под 
на сло вом „Пи та ње и пи са ње сле пих“ од Алек сан дра Ме ла, пре вод са не-
мач ког ору ги на ла „Са у че шће пред сле пи ма“ у ко јем на кра ју пре во ди лац 
(К.) пред ла же „да и ми Ср би, пре ма не мач кој Бра је вој азбу ци мо гли би 
сво ју до те ра ти“. Ме ђу тим ка ко из гле да та не мач ка азбу ка, ка ко и шта 
у њој „до те ра ти“ пре во ди лац ни шта не ка же. Он јед но став но пред ла же 
адап та ци ју не мач ке вер зи је Бра је ве азбу ке за Срп ски је зик.30

Свих пет чла на ка го во ре уоп ште но о пи сму за сле пе и о евен ту ал ној 
адап та ци ји по сто је ћег пи сма за срп ске гла со ве – сло ва. А ка ко та азбу ка 

27 Учи тељ, 1883. бр. 3, стр. 198204
28 Учи тељ, 1899. бр. 2, стр. 132-136
29 Про свет ни гла сник, 1886. бр. 4 до 21 и 1887. бр. 1 до 12
30 Но ви вас пи тач, Сом бор, 1907. бр. 3, стр. 94-96
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из гле да, ни ко не по ми ње, ни ти је при ка зу је. Пр ви не што кон крет ни ји 
по да так о азбу ци за сле пе на ла зи мо у „Про свет ном гла сни ку“ слу жбе-
ном ор га ну Мин. про све те за 1913. го ди ну у ко јем је об ја вљен чла нак 
„Ка ко сле пи чи та ју, пи шу и штам па ју књи ге за сле пе“, опет пре вод са 
ру ског Ђор ђа Ко ји ћа. У овом члан ку је пр ви пут у нас при ка за на Бра је ва 
азбу ка са ста вља на „од та ча ка за сло ва“. Он до слов но ка же: „Књи ге за 
сле пе се штам па ју ис пуп че ним сло ви ма Бра је вог пи сма са јед не стра-
не ли ста. Сло ва ове азбу ке се озна чу ју круп ним тач ка ма ко је се из го не 
(ис те ру ју) са про тив не стра не ли ста и по ста ју ис пуп че на и тим ис пуп че-
њем по ста ју при сту пач на пи па њем вр хо ви ма пр сти ју сле по га чи та ча“31. 
За тим сле ди сли ка ше сто тач ке, а он да је чи та ва ру ска азбу ка при ка за на 
тач ка ма. За тим на ста вља текст сле де ћим ре чи ма: „За ру ска сло ва има 36 
зна ко ва, а за срп ску би би ло до вољ но 30 зна ко ва, јер ми има мо 30 сло-
ва. За срп ску азбу ку би тре ба ло из о ста ви ти 9 на ма не по треб них сло ва, 
и до да ти три ко јих ов де не ма, а то су Ђ, Ч и Џ“. Ме ђу тим он не пред ла же 
из глед тих сло ва.

По сле ових чла на ка ин те ре со ва ње за обра зо ва ње сле пих је по ра-
сло па се у уџ бе ни ци ма пе да го ги је за учи тељ ске шко ле ја вља ју и пр ви 
одељ ци о шко ло ва њу де фект не де це. Та ко Во ји слав Ба кић у сво ју „По
себ ну пе да го ги ју“ до но си оде љак „О спе ци јал ним шко ла ма за сле пе“ и 
Рајн – „Осно ви пе да го ги је“, има оде љак о ху ма ни тар ним за во ди ма и 
шко ла ма за сле пе.

Ча со пис „Про свет ни гла сник“ а по себ но „Учи тељ“ до не ли су у ру-
бри ци „ве сти“ ве ли ки број ин фор ма ци ја о шко ла ма за сле пе у Евро пи 
у по след њој де це ни ји XИX ве ка као што су: За во ди за сле пе у Евро пи. 
За вод за сле пе у Дре зди, Број сле пих у Ру си ји, Број сле пих у све ту, за тим 
при ка зе на ру ски „Сле пец“ и Бе ков „Сли јеп чев при ја тељ“ и „При ја тељ 
сли је пих и глу хо ни је мих“ итд.

ЗА КЉУ ЧАК

По след њу де це ни ју XIX ве ка, тач ни је до 1914. го ди не мо же мо на-
зва ти пе ри о дом осми шља ва ња пи сма за сле пе, јер до са да шња из ла га ња 
по ка зу ју:

а) да је срп ска јав ност упо зна та са мо гућ но шћу об у ча ва ња у чи та њу 
и пи са њу сле пих;

б) да се са зна ло за по сто ја ње ли не ар ног Аје вог и тач ка стог Бра је вог 
пи сма ко ји ма се мо гу опи сме ња ва ти сле пи;

31 Про свет ни гла сник, Бе о град, 1912. бр. 9,стр. 874-883
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ц)да је су ге ри са но да се усво ји ру ски ал фа бет уз до да ва ње спе ци-
фич них гра фе ма Бра је вих за спе ци фич не гла со ве срп ског је зи ка што је 
већ био ве ли ки на пре дак у од но су на прет ход ни пе ри од;

д) Ср би ја још увек ни је има ла об ја вље ну Бра је ву азбу ку, иако је Ра-
ма да но вић упор но до ка зи вао ње но по сто ја ње још 1896. го ди не.

Пр ви пут је об ја вље на у Ср би ји Бра је ва азбу ка 1913. го ди не. 
То је би ла ру ска адап та ци ја Бра је вог пи сма.
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ДРУ ГИ ДЕО

РА МА ДА НО ВИ ЋЕ ВА БОР БА ЗА ПРИ ХВА ТА ЊЕ ЊЕ ГО ВЕ ВЕР ЗИ ЈЕ 
БРА ЈЕ ВЕ АЗБУ КЕ У БИ ЗЕР ТИ

Па ра док сал но је али исти ни то и је дин стве но у све ту да је осни ва ње 
пр ве срп ске шко ле за сле пе и уво ђе ње Бра је вог пи сма на ста ло у ма тич-
ној зе мљи школ ства за сле пе и зе мљи Лу ја Бра ја. Пр ва шко ла Ср би је 
осно ва на је у фран цу ској ко ло ни ји Ту ни су, у гра ду Би зер ти, у вре ме Пр-
вог свет ског ра та. У сло ви ма на стан ка шко ле и ње ном ра ду у овој сту ди ји 
не ће би ти ре чи, јер је о то ме већ вр ло мно го пи са но те са мо ука зу јем у 
фу сно ти на ли те ра ту ру.32 Овом при ли ком нас ин те ре су је са мо про блем 
адап та ци је Бра је вих гра фе ма за срп ско је зич но под руч је.

1. ЗБИ ВА ЊА У ПА РИ ЗУ

Да би се бо ље раз ме ла ге не за Бра је вог пи сма у Ср би ји тре ба има ти 
пред очи ма стал но не ко ли ко бит них чи ње ни ца а то су:

а) Фран цу ска је ко лев ка обра зо ва ња сле пих, јер су у њој ства ра ли: и 
Ва лен тин Ај, и Шарл Бар би је и Луј Брај, а они су по ста ви ли те ме ље пи-
сма за сле пе.

б) У Фран цу ској, у Па ри зу, зби ва ле су се све ме та мор фо зе Бра је вог 
пи сма од 1825. ка да се оно по ја ви ло, па све до 1854. ка да је зва нич но 
при зна то.

32 1) Др Љу бо мир Са вић – Исто ри ја сле пих Ср би је, Бе о град, 1964.
2) Др Љу бо мир Са вић – Те о ри ја и прак са со ци јал ног школ ства Ср би је, Бе о град, 1966.
3) Два де сет го ди на вас пи та ња и за шти те сле пих, Зе мун, 1937.
4) Рас ки да мо око ве та ме, Бе о град, 1952.
5) Др Пре драг Пеј чић – Срп ска вој ска у Би зер ти, Бе о град, 2008.
6) Др Пре драг Пеј чић – Ле то пис Вељ ко ве шко ле, Бе о град, 2004.
7) Мр Ма ја Ни ко ло ва – Шко ло ва ње срп ских ђа ка у из бе гли штву, Фран цу ска, Бе о град, 

2009.
8)Ђор ђе Ву ко тић – Жи вот и рад Вељ ка Ра ма да но ви ћа, Бе о град, 1967.
9) Во ји слав Ми нић – У све тлу шко ле и књи ге, Бе о град, 1984.
10) Др Цон ка Ни ко лић – Си мон чич – Ста ра ње о ин ва ли ди ма – са став ни део срп ске 

кул ту ре, Бе о град ска де фек то ло шка шко ла, 1995, бр. 9
11) Др Цон ка Ни ко лић Си мон чич – Ор га ни зо ва но оспо со бља ва ње за рад и за по шља-

ва ње хен ди ке пи ра них осо ба у Ср би ји, „Со ци јал на по ли ти ка”, 1991. бр. 3/4
12) „На пред” лист за срп ске вој ни ке и из бе гли це, Би зер та 1916-1918.
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ц) У вре ме ка да се тек ра ђа ла адап та ци ја Бра је вог пи сма за срп ски 
је зик у Фран цу ској је већ по сто ја ла раз ви је на гра фич ка де лат ност и из-
да те су мно ге књи ге на Бра је вој тех ни ци.

д) У Фран цу ској су по сто ја ле број не ху ма ни тар не ор га ни за ци је по-
све ће не ис кљу чи во сле пим ли ци ма чи ји је основ ни за да так био штам па-
ње књи га ис кљу чи во за сле пе.

е) У Фран цу ској је по сто ја ла огром на сим па ти ја пре ма срп ском на-
ро ду, а по себ но пре ма срп ским рат ни ци ма, а по себ но пре ма ин ва лид-
ним ли ци ма а на ро чи то сле пи ма.

Дру га та ко ђе ве о ма зна чај на чи ње ни ца је сте да се тре ба осло бо ди ти 
фа ме да је Ра ма да но вић био осни вач шко ле за сле пе у Би зер ти. Не, он ни-
је мо гао би ти осни вач шко ле за сле пе. Он је био са мо „вој ни об ве зник 
чи нов нич ког ре да“ ко ји се на ла зио у са ста ву ре зер вних тру па ко је су се 
опо ра вља ле по сле пре ла за пре ко Ал ба ни је 1914/5. го ди не, и ка да је у но-
ви на ма „На пред “, ко је су на срп ском је зи ку из ла зи ле у Би зер ти, на ме-
ње не вој ни ци ма и из бе гли ца ма, про чи тао од лу ку Вр хов не ко ман де са ве-
знич ких сна га у Па ри зу од 11. ма ја 1917. го ди не „да се од мах у оп штем 
ин те ре су при ђе по слу ре е ду ка ци је свих вр ста ин ва ли да“, Ра ма да но вић 
је ја вио на ра порт ко ман дан ту Би зерт ског под руч ја под пу ков ни ку Кар лу 
Ми хе лу „да зна да ра ди са сле пи ма и глу ви ма“.

ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ
као војни обвезник чиновничког  

реда у Бизерти
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На ред бом ми ни стра вој ске Ср би је Ф. Ђ. О. број 5640/1917. ство ре но 
је Би зерт ско ин ва лид ско оде ле ње, а по том је на ред бом ми ни стра вој-
ске број 16484 од 8. ма ја 1918. го ди не, на ре ђе но сви ма бол ни ца ма и 
ин ва лид ским од ре ди ма да све глу во не ме и сле пе ко ји се код њих на-
ла зе упу те у Би зер ски ин ва лид ски од ред ра ди ре е ду ка ци је“. Ко ман дант 
ре зер вних тру па пот пу ков ник Кар ло Ми хел је на ред бом бр. 315 од 15. 
де цем бра 1917. го ди не „по по тре би слу жбе од ре ђу је Вељ ка Ра ма да но ви ћа 
за обу ку глу во не мих и сле пих ин ва ли да“. Та ко је уда рен те мељ шко ли за 
сле пе ко ја се на ла зи ла у ка сар ни Лам бер, ко ја се на ла зи ла у ули ци Ла 
Гу лет број 5. У по чет ку је у шко ли би ло са мо три сле па вој ни ка, па је 
по сле по ла го ди не, на ред бом број 130 од 13. ју на 1918. го ди не на ре ђе но 
сви ма ин ва лид ским од ре ди ма и бол ни ца ма да „уко ли ко има ју сле пе и 
оглу ве ле вој ни ке да их по ша љу у Би зер ту „по што у Бо зет ском ин ва лид
ском од ре ду ра ди на ро чи ти струч њак за обу ку осле пе лих и оглу ве лих вој
ни ка“. Та да је до шло још пет осле пе лих вој ни ка, те их је у шко ли би ло 
укуп но осмо ри ца.

Унутрашњи изглед Завода за слепе  
у Бизерти 1917. године

Да кле, као што се ви ди из ар хив ских до ку ме на та ко ји се на ла зе у 
Ар хи ву вој ске Ср би је33, шко ла је осно ва на од стра не вој не ко ман де, а 
Ра ма да но вић је са мо ра дио као на став ник у тој шко ли у свој ству „вој ног 

33 Вој но и сто риј ски ин сти тут Ср би је, Ар хи ва бив ше срп ске вој ске, Фонд Би зер та по се-
ду је „Књи гу на ре да ба“ ко ман дан та ре зер вних тру па у Би зер ти
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об ве зни ка;“ и ни је био њен осни вач. Осни вач је би ла др жа ва Ср би ја, и то 
тре ба јед ном за сваг да раш чи сти ти.

Ка да је об ја вље на ре зо лу ци ја Вр хов не ко ман де са ве знич ких сна-
га (или ка ко се че сто име ну је као „Фран цу ско-Бел гиј ски ко ми тет“) о 
по тре би ре е ду ка ци је осле пе лих вој ни ка, ху ма ни тар не ор га ни за ци је у 
Фран цу ској као што су: Фи лан троп ско дру штво Фран цу ске (La So ci e te 
phil na tro pi que de Fran ce), Дру штво при ја те ља сле пих вој ни ка Фран цу ске 
(Las amis des sol da ta ave u gle Fran ce), Асо ци ја ци ја Ва лен тин Ај за до бро
бит сле пих (Le aso ci ta cion Va ne tin Hau po ur bien des ave u gles). Ку ћа опо
рав ка сле пих ин ва ли да (La ma i so ne des con vo len ce des sol dats ave u gles) и 
При ја те љи срп ских сле пих вој ни ка (Les amis Serbs sol dats ave u gles) као 
и дру ге ху ма ни тар не ор га ни за ци је и по је дин ци от по че ли су са при пре-
ма ма штам па ња књи га за срп ске осле пе ле вој ни ке на срп ском је зи ку. 
Ан га жо ва ли су Дру штво за штам па ње и из да ва ње књи га за сле пе (Le Aso-
ti a tion de im pre me ru et pu bli ca tion des li vres po ur les ave u gles) ко је је већ 
има ло вр ло мо дер ну штам па ри ју и ко је је већ об ја ви ло ви ше књи га за 
сле пе фран цу ске. У овом по слу су се по себ но ан га жо ва ли Ми ле ва Пе-
тро вић и ка пе тан Ал бер Офор (Aup horth)34 ко ји су при пре ми ли „Збир ку 
де ла на срп ском је зи ку“ (Col lec tion de l oevre Ser be) у две књи ге.

Српска Брајева азбука коју је саставио проф. др Миодраг Ибровац 
(Музеј Валантена Аија у Паризу)

34 Љу бо мир Са вић – Рад Ал бе ра Офо ра за осле пе ле рат ни ке у Би зер ти, „Наш ве сник“, 
Бе о град 1961; Ми лан Ри стић – „Ал бер Офор при ја тељ Ср ба у Афри ци“, рад у ру ко пи су 
на ла зи се у Ар хи ви Са ве за сле пих Ср би је у Бе о гра ду.
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Српска Брајева азбука из „Manuel Braille 
(Музеј Валантена Аија у Паризу)

Пр ви про блем у ре а ли за ци ји овог про јек та био је про блем пи сма 
за сле пе, јер они ни су зна ли за рад Вељ ка Ра ма да но ви ћа на адап та ци ји 
Бра је вог пи сма за срп ска сло ва из 1896. го ди не, о че му је на пред би-
ло ре чи, а у Му зе ју сле пих Ва лен тин Ај у Па ри зу до 1914. го ди не ни је 
по сто ја ла ни јед на вер зи ја адап та ци је Бра је вог гра фе ма за спе ци фич на 
сло ва срп ских гла со ва. На шав ши се у та квој си ту а ци ји „Дру штво при ја-
те ља срп ских сле пих вој ни ка“ на чи јем се че лу на ла зи ла го спо ђа Ми ле ва 
Пе тро вић обра ти ла се за по моћ про фе со ру др Ми о дра гу Ибров цу ко ји је 
ра дио у „На ци о нал ној шко ли за жи ве ис точ не је зи ке“ (Ecol le na ti o nal des 
lan gu es ori en ta les vi vants) да на осно ву по сто је ћих азбу ка, ко је се већ на-
ла зе у му зе ју, а по ти чу са сло вен ског је зич ног под руч ја, на пра ви „срп ску 
ћи ри лич ну Бра је ву азбу ку.“ Ибро вац је у Му зе ју Ва лен тин Ај на шао са мо 
Бе ко ву адап та ци ју Бра је ве азбу ке, ко ја је би ла ре ги стро ва на под бро јем 
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3001, а ко ја је по ти ца ла из око 1900. го ди не. Ибро вац је исту при хва тио 
и до дао јој са мо Бра јев знак за сло во Џ, пу ну ше сто рач ку и увео Бра јев 
знак за пи са ње ве ли ког сло ва што је вр ло зна чај но, а ко јег до та да ни је 
би ло, и исту на звао „Alp ha bet Ser be Cu ril li gue– ћи ри лич на срп ска азбу ка“ 
и као та ква ушла у „При руч ник Бра је вих за ву ка“ од ка пе та на Из а ка, об-
ја вљен у Па ри зу 1919. го ди не.35

На овој, проф. Ибров ца, азбу ци Фи лан троп ско дру штво и Дру штво 
при ја те ља сле пих вој ни ка об ја ви ло је 4. мар та 1918. го ди не у два то ма 
„Збир ку срп ских де ла за на ше сле пе вој ни ке“ и књи ге ра за сла ло у све ре-
ха би ли та ци о не цен тре ши ром Фран цу ске где су се на ла зи ли сле пи Ср би: 
Па риз, Ту лон, Ни ца, Би зер та.

ЗА КЉУ ЧАК

Сва зби ва ња у Па ри зу во ђе на су ду бо ком ху ма ни тар ном ми си јом за 
до бро осле пе лих срп ских рат ни ка, без зна ња и по зна ва ња ра да Вељ ка 
Ра ма да но ви ћа, као и зна ња да је он још 1896. го ди не ство рио адап та ци ју 
Бра је ве азбу ке за срп ска ћи ри лич на сло ва. Они то ни су ни мо гли зна ти, 
јер о сво ме ра ду Ра ма да но вић ниг де ни је пи сао ни ти где об ја вио сво ју 
вер зи ју Бра је ве азбу ке.

2. РЕ АК ЦИ ЈЕ У БИ ЗЕР ТИ

По ја ва штам па не књи ге „Збир ка срп ских де ла за на ше сле пе вој ни-
ке“ азбу ком ко ју је са ста вио проф. Ибро вац, иза зва ла је пра ви шок код 
Вељ ка Ра ма да но ви ћа, што је са свим ра зу мљи во, јер док је он, ка ко сам 
ка же „ту пим ши лом и че ки ћем ку цао тач ку по тач ку у ли ме ним та бла ма 
од кан ти од зеј ти на“, до тле је у Па ри зу Фи лан троп ко дру штво и Дру штво 
при ја те ља сле пих вој ни ка у про фе си о нал ној штам па ри ји „РУЕ“ штам па-
ло сво је књи ге за срп ске осле пе ле вој ни ке. И Ра ма да но вић је ре а го вао 
та ко што се као вој ник ра пор том обра тио ко ман дан ту Би зерт ског ин ва-
лид ског од ре да, ко јим га је оба ве стио сле де ће:

а)да је још 1895. го ди не при сту пио из ра ди азбу ке за сле пе;
б) да је пре у зео фран цу ску азбу ку, или ка ко он ка же „Бра јев ме тод“
ц) да је за спе ци фич не гла со ве срп ског је зи ка ко ри стио већ ство ре ну 

азбу ку код Ру са и Хр ва та;

35 Ma nuel Bra il le In ter na ti o nal – Alp ha bets en de ux lan gu es abre ges Fran ca is et An gles, 
Pa ris, 1919. стр. 29
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д) да је Ми ни стар ство про све те Ср би је 1896. го ди не „усво ји ло и ре-
ши ло да то бу де зва нич на азбу ка за сле пе у Ср би ји;

е) да су Бу га ри узе ли на шу азбу ку као осно ви цу за из ра ду њи хо ве 
азбу ке и

ф) да се „ни ко ме не сме до пу сти ти да се иста по ре ме ћу је“ јер то има 
не са мо мо рал не већ и прак тич не штет не по сле ди це, јер је код Хр ва та 
већ ство ре на, исти на ма ла али из ве сна ли те ра ту ра за сле пе и „сва ко од-
стра њи ва ње ни шти ту ли те ра ту ру и чи ни је мр твом;

г) да у азбу ци го спо ђе Ми ле ве Пе тро вић „ма ка кав ко ри стан но ви-
тет“ и за кљу чу је да „је ди но не по зна ва ње све га што сам мо гло би би ти 
узрок да је го спо ђа Пе тро вић до шла на иде ју да из ра ди ову азбу ку“. А 
ако је са мо то, он да јој тре ба за хва ли ти на ле пим же ља ма али јој јед но-
вре ме но и ка за ти да је у срп ском на ро ду и ра ни је о то ме раз ми шља но 
и зва нич но утвр ђе на азбу ка ко ја се у обра зо ва њу сле пих има упо тре-
бља ва ти“.

У дру гој по ло ви ни сво га ра пор та Ра ма да но вић се већ упу шта у 
струч ну ди ску си ју па ка же; „у из но ше њу раз ли ка у сло ви ма из ме ђу 
до са да шње азбу ке и азбу ке го спо ђе Пе тро вић имам до ста при мед би“ 
(Тре ба на по ме ну ти да Ра ма да но вић још увек не зна за рад проф. Ибров-
ца на из ра ди азбу ке и још увек на па да го спо ђу Пе тро вић. Раз ли ка је у 
сло ви ма Ђ, Ж, Љ, Њ, Ч, Ћ, Џ, Ш ко је сам ја узео из ство ре них азбу ка 
код Ру са и Хр ва та. Она је за др жа ла мо је Ћ али је уме сто да узме знак 
за сло во В, узе ла знак за ду пло В (дубл W) (На по ме на, Ра ма да но вић 
та ко ђе не зна да је Бек за сво ју азбу ку ко ри стио ру ску Бра је ву азбу ку. О 
то ме вр ло де таљ но пи ше Фра њо Тон ко вић у сво јој књи зи о Вин ку Бе ку 
стра на 161). И са да да ље Ра ма да но вић уба цу је свој де ма го шки на ци о-
на ли зам па ка же: „Ово је јед на од та квих по гре ша ка ко ја би да ла сва-
ком кри ти ча ру пра во да по ве ру је да је баш на ме ра го спо ђе Па тро вић 
би ла од стра њи ва ње од за јед ни це са Хр ва ти ма и Ру си ма, прем да сам ја 
да ле ко од то га да то ве ру јем“.

Ме ђу тим, ин те ре сант не су и ње го ве струч не на по ме не на ове књи ге 
где ка же: „Вр ло су че сти (гу сти) ре до ви тек ста, што је је да на од нај ве ћих 
ма на ње них, јер го спо ђа Пе тро вић за бо ра вља да чу ло пи па ња код сле пих 
ин ва ли да ни је та ко раз ви је но као код сле по ро ђе них“, па да ље ка же „наш 
на род, ко ји је углав ном зе мљо рад ник, ... не ма до вољ но фи ну осе тљи ву 
ко жу на пр сти ма, и ка да он при сла ња сво је пр сте он при ти сне исто вре-
ме но два ре да, и он да на ста је збр ка у ње го вој све сти ко је зна ке он пи па“.

И тре ћа Ра ма да но ви ће ва на по ме на је „да штам пар ских гре ша ка има 
то ли ко да сам до шао до за кључ ка да ве ру јем да ко рек ту ре ни је ни би ло 
при ли ком ње ног штам па ња“.
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Ра ма да но вић се ни је упу штао у сар жај тек ста об ја вље ног у књи га ма 
јер се бе сма тра „не ком пе тент ним, па пред ла же да то учи ни др Ве се лин 
Чај ка но вић ко ји је по стру ци лин гви ста, до цент уни вер зи те та и управ-
ник штам па ри је у Би зер ти.“ Ме ђу тим Ра ма да но вић је пре ви део и јед ну 
мно го ва жни ју ствар а то је да су то тек по чет ни ци у са вла ђи ва њу Бра
је ве азбу ке да ни је про шло ни го ди ну да на од ка да су по че ли да је уче и да 
осле пе лим рат ни ци ма у то вре ме ни је по треб на лек ти ра већ бу квар за 
са вла ђи ва ње азбу ке или не ка вр ста чи тан ке за уве жба ва ње чи та ња, што 
је не до ста ја ло шко ли.

ШТА КА ЖЕ ЧАЈ КА НО ВИЋ?

Чај ка но вић36, као та да шњи до цент бе о град ског уни вер зи те та и управ-
ник штам па ри је у Би зер ти, лин гви ста по стру ци и ве о ма це њен од стра не 
сво јих прет по ста вље них вој них ста ре ши на, за мо љен од стра не ко ман дан-
та да да сво је ми шље ње о књи га ма, на пи сао је вр ло не га тив но ми шље ње о 
са др жа ју књи ге као и о сти лу ко јим је пи са на. Он ка же да је „је зик и стил 
у књи зи вр ло рђав и из бор тек ста исто та ко. На ши сле пи ин ва ли ди су сви 
се ља ци од ко јих су мно ги би ли не пи сме ни. Шта њих мо гу ин те ре со ва ти 
гла гол ски при де ви. Не тре ба за бо ра ви ти да су осле пе ли ин ва ли ди уту че-
ни, не срећ ни а као уче ни ци вр ло нер во зни и ћу дљи ви. Ако лек ти ра ни је 
ла ка, не ће да је чи та ју. Пре ма то ме ми шље ња сам да Ми ни стар ство про-
све те на ђе на чи на да се све књи ге ко је се штам па ју за сле пе про ђу кроз из-
ве сну про свет ну цен зу ру. То не би би ло те шко из вр ши ти. Књи ге ове вр сте 
штам па ју се је ди но у Па ри зу и Би зер ти. Та би се цен зу ра мо гла из вр ши ти 
пре ко Про свет ног оде ле ња у Па ри зу „па да ље као при мер Ка ко не тре ба 
да из гле да та лек ти ра на во ди сле де ћи текст из књи ге:

„Пре ју тра ја бе јах вр ло за ка снио за шко лу и бо јах се да ћу би ти гр ђен, 
јер го спо дин учи тељ нам ка зао да ће нас про пи ти ва ти из гла гол ских при-
де ва, а ја не зна ђах ни ре че ни цу. Вре ме бе ја ше та ко то пло и ве дро и све ми 
се мно го до па да ше не го ли пра ви ла гла гол ских при де ва из мо је лек ци је. 
Али ја има ђах сна ге да се то ме од у прем и по тр чим бр зо ка шко ли ...”

По сле ова квог ми шље ња и овог дра стич ног при ме ра ло ше иза бра-
ног тек ста Ми ни стар ство про све те је до не ло 6. ју ла 1918. го ди не од лу ку 
бр. 7326 „да се од штам па ни бу квар Вељ ка Ра ма да но ви ћа, штам пан у Би

36 О др. Ве се ли ну Чај ка но ви ћу ви ди у: Ст. Ста но је вић – На род на ен ци кло пе ди ја срп-
ско-хр ват ско-сло ве нач ка, За греб, 1929., том IV, стр. 930-931; П.М.Пе тро вић – Све зна ње, 
Бе о град, 1937. стр. 2623; Но ва ен ци кло пе ди ја Ка ра џић – Ла рус, Бе о град, 1978, књ. II, 
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зер ти, има сма тра ти за зва нич ни штам па ни бу квар за сле пе у Срп ским 
шко ла ма“. Та ко је нај зад Ра ма да но ви ће ва адап та ци ја Бра је вог пи сма за 
срп ски је зик и ње гов бу квар „Мо је пр во ра до ва ње“ зва нич но при знат у 
Ср би ји. Та ко је Ра ма да но вић нај зад до био са тис фак ци ју за свој рад и из-
бо рио се за ле ги сла ци ју сво је адап та ци је Бра је вих гра фе ма.

3. ШТА ЈЕ СВЕ ШТАМ ПА НО У БИ ЗЕР ТИ

У ти фло ло шкој ли те ра ту ри, а и у дру гим пу бли ка ци ја ма, стал но се 
по ми њу, го то во исто вре ме но, три бу ква ра за осле пе ле рат ни ке под аутор-
ством Ра ма да но ви ће вим као и књи га „О сле пи ма и њи хо вој на ста ви.“ 
Ме ђу тим ег закт ном ана ли зом уста но вио сам да је са мо књи га по чет ни ца 
„Мо је пр во рад ова ње“ об ја вља на у Би зер ти 1918. го ди не, ко ја је до жи ве ла 
се дам из да ња Ра ма да но ви ћев ори ги нал ни рад, док је „Срп ски бу квар за пр ви 
раз ред основ них шко ла са ста вио по Бра је вом си сте му, Вељ ко Ра ма да но вић 
„уства ри адап та ци ја „Бу ква ра“ Сте ве Чу ту ри ла из 1916. го ди не ко ји је 
упо тре бља ван у Би зер ти на анал фа бет ским те ча је ви ма за не пи сме не срп-
ске вој ни ке, ко ји је штам пан на Кр фу, а одо брен од стра не Ми ни стар ства 
про све те Ср би је 6. ју ла 1918. го ди не под бр. 7326, па је штам па на на Бра је 
вом пи сму у Па ри зу као знак на ше сим па ти је пре ма срп ским ју на ци ма 
„од стра не Per ma nent Blinf Fa und War (Стал ни пот пор ни фонд).

Српска Брајева азбука из „Manuel Braille“ 
(Музеј Валантена Аија у Паризу)
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Књи га „О сле пи ма и њи хо вој на ста ви“ ко ја се че сто при пи су је Вељ ку 
Ра ма да но ви ћу ни је ње го ва. Ова књи га, из ко лек ци је „Ма ла би бли о те ка 
„На пред“, је уства ри се па рат из но ви на „Ау Анан“ (На пред), члан ка ко ји 
је на пи сао Пјер Ви леј (Pi er re Vil ley 1879–1933) сле пи про фе сор Уни вер-
зи те та у Ка ну, у бро је ви ма од 710 до 724, и ко ји је по сле об ја вљен као 
по себ на књи га. На кра ју те књи ге на ла зи се пр ви пут у нас об ја вље на Ра-
ма да но ви ће ва Бра је ва азбу ка са кра ћим ко мен та ром.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву на пред из ло же них чи ње ни ца мо же се за кљу чи ти сле де-
ће: а) да је шко ло ва ње сле пих Ср би је на ста ло си лом рат них при ли ка у 
фран цу ској ко ло ни ји Ту ни су, у гра ду Би зер ти, на осно ву за кључ ка Фран-
цу ско-бел гиј ског ко ми те та Са ве зне рат не ко ман де, ко ји се од но сио на 
све ин ва ли де са ве знич ке вој ске;

б) да је та квих ре ха би ли та ци о них цен та ра би ло у Ту ло ну, Ни ци, Па-
ри зу, Лон до ну и Би зер ти. Да ли је у тим цен три ма би ло и осле пе лих Ср ба 
на ре ха би ли та ци ји ни је по зна то, али има оби ље по да та ка (ар хив ске вој-
не гра ђе) о ре ха би ли та ци ји осле пе лих у Би зер ти.

ц) Шко ла за осле пе ле и оглу ве ле рат ни ке осно ва на је 2. ју на 1918. 
го ди не у ка сар ни Лам бер (Лам берт) у окви ру Ко ман де ре зер вних тру па 
срп ске вој ске под ко ман дом пот пу ков ни ка Кар ла Ми хе ла;

д) да је Вељ ко Ра ма да но вић, у окви ру сво је вој не слу жбе као „вој ни 
об ве зник чи нов нич ког ре да“ ор га ни зо вао рад у шко ли и био њен је ди ни 
на став ник. Пре ма то ме он ни је био њен осни вач, ка ко се че сто по гре шно 
на во ди.

е) да је у сво ме ра ду ужи вао пу ну по др шку срп ске вој не ко ман де, 
фран цу ске вој не ко ман де и ен гле ских и шкот ских ху ма ни тар них ор га-
ни за ци ја

ф) да су из нај ду бљих ал тру и стич ких и ху ма них раз ло га фран цу ска 
до бро твор на ор га ни за ци ја Фи лан троп ско дру штво и Дру штво При ја те ља 
срп ских осле пе лих вој ни ка ан га жо ва ло проф. Ми о дра га Ибров ца ство-
ри ло адап та ци ју Бра је ве азбу ке за ћи ри лич но пи смо јер ни је зна ло за 
по сто ја ње Ра ма да но ви ће ве азбу ке ко ју до та да ниг де ни је ни об ја вио.

г) да је на по сто ја ње фран цу ске адап та ци је ћи ри лич не Бра је ве азбу-
ке Ра ма да но вић вр ло оштро ре а го вао и за хва љу ју ћи ауто ри те ту др Чај-
ка но ви ћа, ус пео да по дру ги пут ле га ли зу је сво ју азбу ку ко ја је при зна та 
као је ди на „зва нич но одо бре на оа стра не Мин. про све те Ср би је.“

х) да је са за вр шет ком Пр вог свет ског ра та и рас фор ми ра њем ин ва-
лид ског од ре да у Би зер ти, це ло куп ни ин вен тар пре се љен у Зе мун.
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УНИ ФИ КА ЦИ ЈА БРА ЈЕ ВЕ АЗБУ КЕ У КРА ЉЕ ВИ НИ 
СР БА ХР ВА ТА СЛО ВЕ НА ЦА

Ства ра њем др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца сва ки је на род унео 
сво ју еко ном ску и про свет ну по ли ку ку, за ко не, оби ча је, си стем итд. та-
ко да је тре ба ло све то ускла ди ти и об је ди ни ти и ство ри ти је дин стве ни 
си стем за чи та ву др жа ву. Из ме ђу оста лог и сва ка је зе мља уне ла и свој 
Бра јев си стем ко ји је има ла, та ко да су се по ја ви ли број ни про бле ми у 
по гле ду пи сма па и штам па њу уџ бе ни ка за ову вр сту спе ци јал ног школ-
ства Ср би су има ли Ра ма да но ви ће ву, Хр ва ти Бе ко ву а Сло вен ци Гла зе-
ре ве азбу ку. Ова кво трој ство ни је се мо гло одр жа ти из мно гих раз ло га, 
па је на пред лог Ку ра то ри ју ма за во да за сле пе у Љу бља ни Ми ни стар ство 
за со ци јал ну по ли ти ку, под чи јом су се ком пе тен ци јом на ла зи ле спе ци-
јал не шко ле и уста но ве, ор га ни зо ва ло у Љу бља ни 25. но вем бра 1920. 
го ди не струч ни са ста нак во де ћих ти фло пе да го га сва три на ро да ра ди 
уни фи ка ци је Бра је вог пи сма. Та ко је Ср би ју пред ста вљао Ра ма да но вић, 
Хр ват ску Вин ко Бек, а Сло ве ни ју Мин ка Ска бер не.

Српско-хрватска Брајева азбука 
усвојена у Љубљани 1920. године

На са стан ку у Љу бља ни вла да ла је ве ли ка ме ђу соб на то ле ран ци ци-
ја, па је у то ку са мо јед но га да на до шло до до го во ра:

1) да се за чи та ву Кра ље ви ну СХС узме Бе ко ва азбу ка ко ју су већ би-
ли при хва ти ли Сло вен ци;
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2) да се за сло ва Џ и Ч узму са свим но ве гра фе ме, а не Бе ко ве за 
сло ва X (икс) и Y (ип си лон) као до са да, ка ко се не би ме ша ла сло ва са 
ла ти нич ним азбу ка ма где та сло ва по сто је, па је за гра фе му Ч узе та пр-
ва, че твр та и ше ста тач ка, а за Џ пр ва, дру га, че твр та, пе та и ше ста тач ка. 

3) да је Бе ко ва азбу ка би ла већ у упо тре би ско ро пу них три де сет 
го ди на, и на њој је од штам пан већ при лич ни број књи га, а да је на Ра ма-
да но ви ће вој азбу ци ко ја је би ла у упо тре би са мо две го ди не штам па но 
све га две књи ге.

Та ко је ство ре на пр ва вер зи ја је дин стве не Бра је ве азбу ке за чи та во 
под руч је но во на ста ле др жа ве Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1920. 
го ди не. Ме ђу тим би ло је још не ких не ре ше них пи та ња у Бра је вој азбу ци.

ПРИН ЦИ ПИ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ БРА ЈЕ ВЕ АЗБУ КЕ

Бра је ва азбу ка ни је бе не во лент но ре ђа ње шест та ча ка у два ус прав-
на ре да. Она је од са мо га Лу ја Бра ја ства ра на ве о ма ду го од 1825. до 
1829. го ди не све док ни су до стиг ну ти прин ци пи за ње но функ ци о ни са ње 
у свим иези ци ма и у свим на уч ним обла сти ма. Зна чи, Брај ни је ства рао 
свој си стем на су ми це, већ се др жао из ве сних прин ци па ко јих се кон-
стант но при др жа вао. Осно ви Бра је вог си сте ма су сле де ћи:

1) Тач ка у ре ље фу од го ва ра фи зи о ло шким мо гућ но стим так тил не 
пер цеп ци је;

2) Тач ка у ре ље фу се мо же из бо чи ти при ти ском олов ком или ту пим 
ши лом, а да се при том па пир не сме про це па ти, и са мо та ко мо же би ти 
так тил но пер цеп ти бил на.

3) Тач ке у ус прав ном пра во у га о ни ку сво јом ди мен зи јом мо ра ју од-
го ва ра ти по вр ши ни ја го ди це ка жи пр ста.

4) Спа ја њем та ча ка до би ја се сли ка пра во у га о ни ка чи ја је ши ри на 
пре ма ду жи ни у раз ме ру 3:5

5) Ве ли чи на преч ни ка та ча ка као и ра сто ја ње ме ђу њи ма у свим гра-
фе ма ма мо ра би ти јед на ко;

6) Ра сто ја ње од вр ха јед не до вр ха дру ге тач ке не мо же би ти ма ње од 
2 мм а нај ви ше 2,5 мм;

7) По вр ши на сло ва (гра фе ме би ло ко је) у ре чи мо ра би ти увек јед-
на ка по вр ши ни ше сто тач ке без об зи ра на број та ча ка у њој.

8) Упо тре бом та ча ка мо ра ју да се на пи шу сва сло ва у свим азбу ка ма 
у Евро пи и ва не вроп ским зе мља ма;

9) Раз мак из ме ђу ре чи мо ра да из но си по ла ши ри не зна ка
10) Сва ка стра на тре ба да има про сеч но 27 ре до ва а сва ки ред 34 

зна ка;
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11) Тач ке има ју утвр ђе на ме ста и по зи ци о ну вред ност у вер ти кал-
ном по ло жа ју бро је ћи од го ре на до ле;

12) Брај је пр вој тач ки дао основ ну вред ност и од ње је бро јао пр ви 
ред на до ле. До да ју ћи ис под ње дру гу тач ку до био је дру ги знак а из о ста-
вља ју ћи пр ву тач ку из пр вог ре да до био је тре ћи знак. По ис тој ана ло ги-
ји по сту пао је и са дру гим ус прав ним ре дом (де сни сту бац).

Дру ги део си стем ских ре ше ња од но си се на ме тод ско ди дак тич ки по-
сту пак са вла ђи ва ња азбу ке. чи та ва Бра је ва азбу ка се са сто ји од че ти ри 
се ри је зна ко ва и то:

Пр ву се ри ју чи не 1, 2, 4 и 5 тач ка. То је основ на, те мељ на, глав на 
ће ли ја азбу ке, ње на ма ти ца на ко ју се до да је:

за дру гу се ри ју још тач ка тре ће;
за тре ћу се ри ју тач ка 3 и 6, а за че твр ту се ри ју тач ка 6. Да кле, као што 

сам на пред ка зао пр вој тач ки је дао основ ну вред ност, ис под пр ве тач-
ке до дао дру гу тач ку и до био но во сло во, из о ста вио пр ву тач ку из тре ћег 
ре да и до био тре ћи знак, па је по ис тој ана ло ги ји по сту пао и са дру гим 
ус прав ним ре дом (сту би ћем) де сним и до био че твр ти, пе ти и ше сти знак, 
спа ја њем та ча ка пр вог и дру гог сту би ћа и за ме ном ме ста до био пет на ест 
мо гу ћих ком би на ци ја – сло ва од А до Ј.; до да ва њем тре ће тач ке до би ја се 
дру га се ри ја сло ва тј. још де сет сло ва, а до да ва њем ше сте тач ке до би ја се 
још де сет сло ва; до да ва њем тре ће и ше сте тач ке до би ја се тре ћа се ри ја 
сло ва и до да ва њем ше сте тач ке до би ја се че твр та се ри ја сло ва.

Осим то га по сто је ар би три ра ни зна ци за пи са ње ве ли ких сло ва, ци-
фа ра, мо та ци је, хе миј ских зна ко ва, сте но гра фи је итд. што већ из ла зи из 
кон тек ста овог члан ка.
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Ра ма да но вић сва ка ко ни је знао за ове прин ци пе на ко ји ма је Луј 
Брај ство рио свој си стем гра фе ма вео је јед но став но узео за осно ву 
фран цу ску Бра је ву азбу ку и про из вољ но до да вао тач ке за спе ци фич на 
сло ва ћи ри лич ног пи сма срп ске азбу ке, прем да сам ка же „да се слу-
жио ру ским и хр ват ским ал фа бе том за сле пе“. Ме ђу тим, по све му су-
де ћи, Ра ма да но вић је ви део сво је гре шке, па је за то на са ве то ва њу у 
Љу бља ни и од у стао од сво је азбу ке (сло ва су би ла ису ви ше „са мо стал-
на“, са ве ли ким бро јем та ча ка, ме ђу соб но не по ве за на си сте мом за ма-
тич на сло ва).

Ин те ре сант но је из не ти да се о Бра је вом пи сму у на че лу и срп-
ској вер зи ји Бра је вих зна ко ва за сло ва вр ло ма ло пи са ло у пе да го шкој 
штам пи уоп ште. Тек 1928. го ди не Јо ван С. Јо ва но вић у свом уџ бе ни ку 
Оп шта пе да го ги ка, књи га I� на стр. 198 до 202 има гла ву о вас пи та њу 
сле пе де це, го во ри о Бра је вом пи сму, и на кра ју књи ге да је као при лог 
из глед Бра је ве азбу ке у ори ги на лу, на по лу кар тон ској хар ти ји. На кон 
пет го ди на ја вља се проф. Дра го љуб Бран ко вић са сво јом књи гом „Оп
шта пе да го ги ка ле че ња са пси хо па то ло ги јом“, Бе о град 1932. где го во-
ри о обра зо ва њу сле пе де це и Бра је вој азбу ци, али у оп штим цр та ма. 
То исто чи ни и др Во ји слав Ба кић у сво јој „Оп штој пе да го ги ји“ и Рајн у 
Осно ва ма пе да го ги је (пре вод В. Сто ја но вић и А. Ма рио) где се го во ри у 
на че лу о ху ма ни тар ним за во ди ма, па и о вас пи та њу и обра зо ва њу сле-
пих, та ко ђе са мо у оп штим цр та ма.

ТРЕ ЋА АДАП ТА ЦИ ЈА БРА ЈЕ ВОГ ПИ СМА  
ИЗ ВР ШЕ НА ЈЕ 1951. ГО ДИ НЕ

Љу бљан ска вер зи ја адап та ци је Бра је ве азбу ке тра ја ла је у Ср би ји, 
Хр ват ској и Сло ве ни ји све до 1951. го ди не, прем да она ни је ре ши ла 
„де фи ни тив но пи та ње Бра је ве азбу ке“ јер је оста ло отво ре но пи та ње за 
сло ва Ћ и Џ као и у сло ве нач ком је зи ку са сло во Љ ко је не по сто ји али 
по сто ји Л и Ј. Осим то га по ја ви ло се и пи та ње ма ке дон ског је зи ка, ко ји 
још ни је до био сво ју вер зи ју Бра је ве азбу ке. Све те чи ње ни це су ути-
ца ле да је Са вез сле пих Ју го сла ви је на свом VII пле ну му Цен трал ног 
од бо ра, одр жа ном на Или џи 1951. го ди не до нео за кљу чак да се „над-
ле жним про свет ним ор га ни ма на род не вла сти пре по ру чи са зив јед не 
кон фе рен ци је на ших струч ња ка за Бра је во пи смо ко ја би ре ши ла још 
увек не ре ше на пи та ња Бра је вог пи сма.“

Са вет за на у ку и кул ту ру Вла де ФНРЈ, у са рад њи са Цен трал ним од-
бо ром Са ве за сле пих Ју го сла ви је ор га ни зо вао је у Бе о гра ду 1 и 2. де цем-
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бра 1951. го ди не са ве то ва ње на ко јем су до не ти сле де ћи за кључ ци: 1) 
Усва ја ју се но ви зна ци за сле де ћа сло ва

а) за срп ски, хр ват ски и сло ве нач ки је зик за сло во Ћ уво ди се знак 
ко ји се са сто ји од та ча ка од 16

б) за срп ски, хр ват ски и ма ке дон ски је зик за сло во Џ уво ди се за нак 
ко ји се са сто ји од та ча ка 1, 2, 4, 5, 6

ц) за ма ке дон ски је зик за глас ДЗ уво ди се знак ко ји се са сто ји од 1, 
2, 5 и 6 тач ке за глас К’ знак ко ји се са сто ји од 2 и 4 тач ке, а за глас Г’ од 
3, 4 и 5 тач ке.“

д) на пу шта ју се зна ци за Ч и Џ (Бе ко ви зна ци) по што се у ме ђу на-
род ној Бра је вој азбу ци упо тре бља ва ју уз X (икс) и Y (ип си лон) и уво де 
за сло во Ћ знак ко ји се са сто ји од 1, 5 и 6 тач ке, а за глас (сло во) Џ се 
ко ри сте 1, 2, 4, 5 и 6 тач ка.“

Та ко је ко нач но уре ђе на Бра је ва азбу ка за срп ски, хр ват ски, сло ве-
нач ки и ма ке дон ски је зик, и ко ри шће на је све до 27. апри ла 1992. го ди-
не, ка да се Ју го сла ви ја рас па ла. Та ко је про те као раз вој ни пут Бра је ве 
азбу ке на на шем тлу.
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ПРИ ЛО ЗИ
(ОРИ ГИ НАЛ НА АР ХИВ СКА ГРА ЂА 

У ФО ТО КО ПИ ЈИ37)

37 Ар хив ску гра ђу је про на шао мр Ми о драг Јан ко вић, проф. из Зе мун ске шко ле за 
сле пу де цу и љу ба зно ми усту пио на ко ри шће ње.
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УПУТ СТВО АУТО РИ МА

При лог I

1. Ори ги нал ни на уч ни чла нак са др жи ре зул та те из вор них ис тра жи ва ња. На уч не ин фор ма ци је у 
ра ду мо ра ју би ти об ра ђе не и из ло же не та ко да се мо гу екс пе ри мен ти по но ви ти и про ве ри ти ана ли зе 
и за кључ ци на ко ји ма се ре зул та ти за сни ва ју.

2. Прет ход но са оп ште ње са др жи на уч не ре зул та те чи ји ка рак тер зах те ва хит но об ја вљи ва ње, али 
не мо ра да омо гу ћи про ве ру и по на вља ње из не се них ре зул та та.

3. Пре глед ни чла нак пред ста вља це ло вит пре глед не ког под руч ја или про бле ма на осно ву већ 
пу бли ко ва ног ма те ри ја ла ко ји је у пре гле ду са ку пљен, ана ли зи ран и рас пра вљан.

4. Струч ни чла нак пред ста вља ко ри стан при лог из под руч ја стру ке а чи ја про бле ма ти ка ни је ве-
за на за из вор на ис тра жи ва ња. Струч ни рад се од но си на про ве ру или ре пр о дук ци ју у све тлу по зна тих 
ис тра жи ва ња и пред ста вља ко ри стан ма те ри јал у сми слу ши ре ња зна ња и при ла го ђа ва ња из вор них 
ис тра жи ва ња по тре ба ма на у ке и прак се.

Ка те го ри за ци ја на уч них и струч них ра до ва да та је пре ма пре по ру ка ма УНЕ СКО-а.

При лог II
1. Еле мен ти члан ка су:
- НА СЛОВ, за јед нич ки на слов и под на слов, ко ји тре ба са же то да озна чи са др жај, да бу де лак за 

иден ти фи ка ци ју у би бли о гра фи ја ма и дру гим пу бли ка ци ја ма ко је из да ју ин фор ма ци о не слу жбе. На-
слов мо же да пра ти под на слов ко ји са др жи са мо до пун ске ин фор ма ци је, и они тре ба да бу ду ја сно 
раз дво је ни (нпр. по мо ћу дво тач ке).

- ИМЕ НА И АДРЕ СЕ АУТО РА
Име и пре зи ме ауто ра се на во ди у пу ном об ли ку, а пре зи ме тре ба ти по граф ски ис та ћи. Име ко је 

је дао аутор, као и ред име на ауто ра у гру пи тре ба да бу де по што ван од стра не уред ни ка.
Ка да је аутор ко лек тив но те ло тре ба на ве сти у пот пу но сти ње го во зва нич но име, а адре су ста ви ти 

у фу сно ту или на кра ју члан ка, док скра ће ни об лик име на мо же да се да у за гра да ма.
- ДА ТУМ ЧЛАН КА озна ча ва да тум при је ма ко нач не вер зи је члан ка.
- ТЕКСТ ЧЛАН КА тре ба да сле ди ло ги чан и ја сан план. Тре ба из ло жи ти раз лог за рад и ње гов 

од нос пре ма слич ним прет ход ним ра до ви ма. Ме то де и тех ни ке тре ба опи са ти на на чин да чи та лац 
мо же да их по но ви. Ре зул та те и ди ску си ју ре зул та та као и пре по ру ке по жељ но је одво је но при ка за ти.

Фу сно те се ко ри сте са мо у из у зет ним слу ча је ви ма и са др же са мо до дат ни текст а ни ка да ак ту ел-
не би бли о граф ске ре фе рен це, али мо гу да упу ћу ју на ре фе рен це у би бли о гра фи ји.

- ИЛУ СТРА ЦИ ЈЕ И ТА БЕ ЛЕ тре ба да бу ду ну ме ри са не и снаб де ве не од го ва ра ју ћим на сло вом. 
Све илу стра ци је и та бе ле тре ба да има ју упут ни це у тек сту.

- ПРИ ЛО ЗИ са др же спо ред не, али ва жне по дат ке као нпр. ме то де ана ли зе, ком пју тер ске ис пи се, 
ли сту сим бо ла као и до дат не илу стра ци је или та бе ле. При ло зи се ста вља ју на крај тек ста по сле би-
бли о гра фи је и тре ба да су озна че ни сло ви ма, бро је ви ма или за гла вљем.

Ци ти ра ње у тек сту тре ба да је у скла ду са ISO 690/1987.
- БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА
Ли ста ре фе рен ци ко ја се од но си на члан ке ци ти ра не у тек сту на ла зи се на кра ју члан ка и тре ба 

да бу де из ра ђе на у са гла сно сти са ISO 690/1987 Ли ста ре фе рен ци са др жи са мо ре фе рен це об ја вље-
не у до ку мен ти ма. У слу ча ју ра до ва ци ти ра них из се кун дар них из во ра, ре фе рен ца тре ба да бу де на 
ори ги на лу ако се зна, и да бу де про пра ће на из ра зом „ци ти ра но у“ па ре фе рен ца се кун дар ног из во ра.

2. Сви члан ци тре ба да бу ду снаб де ве ни ре зи ме ом и то на је зи ку члан ка као и на стра ном је зи ку 
(Е. П.)

На осно ву ми шље ња Ре пу блич ког се кре та ри ја та за кул ту ру Ср би је, број 413-935/84-06 од 24. ок-
то бра 1984. го ди не, овај ча со пис осло бо ђен је пла ћа ња по ре за на про мет.

Из да ва ње ча со пи са де ли мич но фи нан си ра Ми ни стар ство науке и животне средине Р. Србије.

Ру ко пи се за Вол. 18 (1), Бр. 52 при ма мо до 20. 01. 2012, за Вол. 18 (2), Бр.  53 до 30. 04. 2012, за 
Вол. 18 (3), Бр. 54 до 30. 09. 2012.
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