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Tehnologija FEELIF je plod inovativnosti slovenskega podjetja, ki ljudem z okvaro 
vida na pametnem telefonu ali tablici omogoča nove možnosti učenja in igranja. Ti 
ljudje lahko sedaj čutijo oblike, slike, diagrame, grafe in fotografije. Lahko berejo 
veččutne taktilne knjige, lahko rišejo, igrajo digitalne igre, se učijo brajice, 
matematike, grafičnih funkcij, izboljšujejo motorične sposobnosti. Inovacijo FEELIF je 
UNESCO uvrstil med 150 izumov, ki bodo spremenili svet na bolje. Postala pa je tudi 
zmagovalec - Evropska socialna inovacija 2017. 
 
Kaj je Feelif? 
 
Feelif je socialna in tehnološka inovacija avtorja Željka Khermayerja, direktorja 
digitalne agencije 4WEB. Njegova osnovna želja je bila, da približa digitalne vsebine 
gluhoslepim osebam. Kasneje se je to razvilo v širšo inovacijo, za katero tudi 
UNESCO meni, da ta inovativna tehnologija sodi med tistih 150 izumov, ki bo svet 
spremenila na bolje. Poleg mnogih priznanj je zadnje (november 2018) morda 
najpomembnejše, saj so postali svetovni zmagovalci na WSA 2018 (World Summit 
Award 2018) v kategoriji Vključevanje in opolnomočenje (Inclusion & Empowerment). 
Več o tem https://www.worldsummitawards.org/winner/multimedia-device-for-blind-
people-feelif/ 
 
Na napravi Feelif oseba z diagnozo slep ali slaboviden s pomočjo vibracij, zvoka in 
glasu s prstom drsi po reliefni mreži ter tako sledi določeni obliki na zaslonu. Vibracije 
sporočajo, kje se nahaja izrisana vsebina, zvok sporoča smer gibanja, glas pa pove 
druge pomembne podatke, medtem ko reliefna mreža zagotavlja orientacijo na 
zaslonu naprave. 
 
Na kateri napravi tehnično gledano deluje tehnologija Feelif? 
 
Naprava Feelif je lahko pametni telefon ali tablica, ki uporablja inovativno tehnologijo, 
s katero lahko slepi in slabovidni čutijo oblike, slike ali fotografije na standardnem 
zaslonu na dotik ter jim tako omogoča boljši dostop do digitalnih vsebin. Trenutno so 
na voljo naslednje naprave, posebej prilagojene slepim in slabovidnim: Feelif Gamer 
(pametni telefon, s katerim lahko igrate igre), Feelif Creator (tablica za učenje in igro) 
in Feelif Pro (tablica, ki ima poleg možnosti učenja in igre tudi nameščen poseben 
program za videče, s katerim lahko izdelujejo veččutne digitalne vsebine za slepe in 
slabovidne). 
 

Feelif je primeren za učitelje in starše, ki želijo pomagati slepemu ali 
slabovidnemu otroku z ustvarjanjem novih risanih vsebin. Otrokom in mladini, ki 
se želijo igrati igre ali se učiti na zabaven način. Slepim ali slabovidnim odraslim, 
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ki želijo risati, fotografirati in čutiti fotografije ter raziskovati digitalni svet z novo 
tehnologijo ali pa tudi igrati igre. Primeren pa je tudi za videče otroke, saj so igre 
več-čutne in uporabljajo realistične zvoke, kar je poučno in zabavno za otroke. 
Navsezadnje pa je Feelif uporaben za druženje med videčimi in nevidečimi otroki, 
saj lahko igrajo skupaj zabavne igrice. 

 
Kaj vse je mogoče z napravo Feelif? 
 
1) S Feelifom lahko počnemo vse, kar se da početi s pametnim telefonom ali tablico, 
saj je osnova Feelifa naprava Samsung. Ta je nadgrajena s posebnim programom ter 
posebno reliefno mrežico, ki omogoča veččutno izkušnjo, 
 
2) Z napravo se da čutiti oblike, slike, diagrame, grafe in fotografije, 
 
3) S Feelifom lahko slepi ali slabovidni berejo/tipajo veččutne vsebine, to je taktilne 
knjige, ki jih starši ali učitelji ustvarijo s posebnim programom za videče, imenovanim 
FeelBook Maker, ki je nameščen na napravi Feelif Pro. S tem programom pa se 
lahko ustvari tudi interaktivne zemljevide za igre, kot je lov na zaklad ali interaktiven 
tloris za pomoč slepi ali slabovidni osebi, 
 
4) S Feelifom se da risati in risbe deliti z drugimi po e-pošti, 
 
5) S Feelifom je mogoče igrati digitalne igre sam ali skupaj z drugimi, tudi po 
internetu: primeri takih iger so: 4 v vrsto, Kače in lestve, Kmetija, Križci in krožci, 
Potapljanje ladjic, Spomin, Šah, poučna tipna knjiga Poišči sesalca, 
 
6) S Feelifom se da učiti brajice, matematike, grafičnih funkcij, izboljševati motorične 
sposobnosti, razvijati kognitivne sposobnosti, izboljševati prostorsko orientacijo, se 
učiti različnih konceptov in še mnogo drugega, 
 
7) S Feelifom se da fotografirati in svoje fotografije občutiti pod prstom. 
 
Kako deluje fotoaparat?  
Ko se s fotoaparatom Feelif naredi posnetek, se ta samodejno odpre v aplikaciji 
Galerija slik Feelif, kjer se da sliko občutiti. Na vrhu zaslona so 4 gumbi, s katerimi 
izbirate, kako želite sliko občutiti. Skrajni levi gumb prikaže sliko v različnih odtenkih 
sive barve, ki različno vibrirajo (temna barva vibrira močneje od svetlejše). Drugi 
gumb od leve proti desni najde obrise objektov. Tretji gumb preklaplja med najdenimi 
objekti na sliki. Z dvojnim dotikom nanj približamo enega od najdenih predmetov, da 
se ga tako lahko natančneje občuti. Skrajni desni gumb vizualno prikaže obrobe in 
območja predmetov, ki se jih čuti ter tudi izpiše in to pove govor. Če na zaslon 
položimo 5 prstov (info gesta), govorec našteje vse, kar je na sliki, ter pove druge 
podatke o sliki. Kadar je vklopljen internet, običajno program prepozna več 
predmetov. Aplikacija pove tudi, kakšne barve je površina, ki se je dotikaš.  
 
Poročilo CERTAM o prirejeni tablici Feelif Pro  
 
Tablico Feelif Pro so testirali v CERTAM (Centre de recherche Association Valentin 
Haüy) iz Francije, kjer so napisali: tablica deluje na podlagi operacijskega sistema 
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Android Oreo 8. Dostopnost uporabniškega vmesnika zagotavlja bralnik zaslona 
»TalkBack«. Tudi Microsoftove aplikacije so prisotne na tablici. Slep ali slaboviden 
uporabnik “Samsung Galaxy Tab S3” ima posledično lahek dostop do že vgrajenih 
dostopnostnih funkcij. Posebnost Feelif PRO je njegov lasten vmesnik ter številne 
veččutne igre in izobraževalna vsebina. Interakcija s tablico je tipna, podane 
informacije pa lahko s pomočjo inovativne tehnologije skozi tresljaje, zvok in glas 
občutimo na zaslonu.  
 
Sklep CERTAM je, da senzoričen pristop in predlagane aplikacije delujejo zanimivo 
za mlade slepe in slabovidne ljudi, tako za učence kot radovedneže. Manjka pa jim 
povratnih informacij strokovnjakov s področja izobraževanja, s katerim bi ta občutek 
potrdili.  
 
Tehnične informacije o napravah Feelif  
 
Naprava Feelif obstaja za različne namene v treh različicah:  
 
1. Feelif Gamer se uporablja za telefoniranje in igranje iger, fotografiranje in 
občutenje preprostih oblik, slik in fotografij. Prednaložene ima vse do sedaj razvite 
igre ter aplikacijo za čutenje taktilnih knjig FeelBook. 
 
2. Feelif Creator se uporablja za igranje iger in za izobraževanje, z njim lahko rišete, 
fotografirate in občutite oblike, slike in fotografije. Prednaložene ima vse do sedaj 
razvite igre in izobraževalne vsebine ter aplikacijo za čutenje taktilnih knjig FeelBook. 
Z njim lahko tudi telefonirate.  
 
3. Feelif Pro se uporablja za igranje iger, za izobraževanje in za kreiranje veččutnih 
vsebin s posebnim programom za videče FeelBook Makerjem. Z njim lahko rišete, 
fotografirate in občutite oblike, slike in fotografije ter tudi telefonirate. Prednaložene 
ima vse do sedaj razvite igre in izobraževalne vsebine, aplikacijo za čutenje taktilnih 
knjig ter poseben program FeelBook Maker.  
 
Do sedaj razvite aplikacije za igre, izobraževanje in posebne namene so: 
 

1. Aplikacije za igre: 4 v vrsto, Kače in lestve, Kmetija, Križci in krožci, 
Potapljanje ladjic, Spomin, Šah 

 
2. Aplikacije za izobraževanje: Geometrične funkcije (vizualizacija / kreiranje 
matematičnih funkcij), Oblike (učenje oblik, kot so kvadrat, trikotnik in podobno), 
risanje (za kreiranje in barvanje), Učenje brajice.  
 
3. Taktilni knjigi: Poišči sesalca in Oblike in grafi 
 
4. Posebne aplikacije: Fotoaparat in Galerija Slik.  
 
Nakup naprave je možen le prek spletne strani www.feelif.com ali po dogovoru z 
osebjem. Vse naprave imajo 14-dnevno garancijo za vračilo kupnine in 2 leti 
garancije. Nove aplikacije, ki bodo sledile, bo možno kupiti kar prek naprave Feelif. 
(Opomba: za nakup naprave lahko slepi in slabovidni uporabijo vrednotnico.)  

http://www.feelif.com/
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Mnenja, testi in medijske objave o Feelif so zbrani na povezavi: 
https://www.feelif.com/si/feelif-v-medijih/  
 
Vse informacije, povezane z napravo Feelif, nakup ali stik s prijaznim osebjem pa 
dobite na spletni strani: https://www.feelif.com/si/ 
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