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УНИВЕРЗАЛЕН ДИЗАЈН ЗА УЧЕЊЕ

За Универзалниот дизајн за учење

УУниверзалниот дизајн за учење (УДУ) се заснова на размислите зад принципот на универзалниот дизајн 
во архитектурата. Кога архитект проектира зграда, тој не чека некој во инвалидска количка да се обиде 
да пристапи до зградата пред да постави рампа, туку претпоставува дека некој во инвалидска количка 
ќе треба да пристапи до зградата и ќе ја вклучи рампата во почетниот дизајн. УДУ функционира на ист 
начин во училницата - наместо да прави прилагодувања кога ќе се појават проблеми на часот, 
наставникот ги предвидува и вклучува прилагодувања уште во фазата на планирање. Целта на УДУ е да 
им обезбеди на сите ученици еднакви можности за успех и да им помогне да стекнат знаења и вештини 
и да и да го постигнат својот максимум1.  

Образовните системи треба да се во состојба да ги примат и прифатат сите ученици и да се прилагодат 
кон нивните потреби и можности. УДУ не ги отстранува академските предизвици туку бариерите во 
пристапот, организацијата на наставата и можностите за успех. Наставниците с повеќе се соочуваат со 
различности во своите училници и со предизвикот сите ученици да го совладаат материјалот, да ги 
остварат целите и да ги постигнат очекуваните резултати, но и со притисоци да ја сведат својата улога на 
подготовка на учениците за тестови и испити и давање високи оценки. 

Концептот на УДУ е пресекот каде што се среќаваат различни иницијативи (мултисензорен пристап кон 
развивање повеќекратни интелигенции, архитектонски решенија, диференцирана настава, 
индивидуализирано планирање, употреба на асистивна технологија, оценување базирано на постигања 
итн.). Тој не потсетува дека учениците со попреченост се дел од диверзитетот во училницата и не 
претставуваат посебна категорија и дека прилагодувањата, планирањето и индивидуалниот пристап 
треба да се однесуваат на сите ученици, а не само оние со попреченост.  

Разлики меѓу традиционалната училница и Универзалниот дизајн за учење

ВВо една училница која ги применува начелата на УДУ, учениците ретко ја извршуваат истата задача на ист 
начин во исто време; наместо тоа, достапни им се многубројни флексибилни опции прилагодени кон 
нивните различни потреби и развојна возраст и на наставните цели. Така ...

*Повеќе инфомации за УДУ можете да најдете на: https://www.cast.org/. 
Повеќе информации за пристапот на ЕУ кон УДУ во рамките на Ерасмус+ Проектот Also можете да најдете на: 
http://www.als.education/en/also-project/,  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/94806ccb-da2c-4547-b295-ffd62b3e0b2b/Universal-Design-for-Learn
ing-1.pdf. 
Информации на маИнформации на македонски јазик се достапни на: 
https://www.researchgate.net/publication/361138613_Koristene_na_univerzalen_dizajn_za_ucene_vo_inkluzivna_ucilnica/link/629f4105416
ec50bdb13aedd/download, 
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Во училница според УДУ

Уредувањето на училницата е фиксно, неменливо. 
• Училницата изгледа традиционално - клупи наредени во три 
реда. Наставникот стои пред таблата и работи фронтално со 
целото одделение истовремено.

Постои еден начин да се изврши задачата.
• Обично има само еден начин ученикот да покаже што знае.
• На пр. лектирата се обработува само како писмена 
задача/есеј.

Постојат повеќе начини да се изврши задачата.
• Учениците можат да ја извршат задачата и да покажат што 
знаат на различни начини. 
• Така, лектирата може да се обработи меѓу другото и како 
видео или слајд презентација, усно презентирање, писмена 
задача, драматизација, одговори на прашања или илустрација.

Оценките се користат за мерење на знаењата/помнењето 
факти. 
• Учениците добиваат периодични повратни информации за 
тоа како работат преку оценки на тестови, усно испрашување 
или писмени задачи. 
•• Оценките не се користат за промени во планирањето и 
изведбата на наставата ниту во комуникацијата со 
ученикот/семејството. 

Оценките се користат за ревидирање на целите и 
евиденција за нивно постигање. 
• Учениците добиваат постојана повратна информација за тоа 
како работат. 
• Се поттикнуваат за размислуваат за сопственото учење и 
постигања. 
•• Наставникот ги користи оценките за ревидирање на целите и 
планирањето, за подобрување на прилагодувањата и за 
следење на напредокот во содејство во ученикот, семејството и 
ИТУ. 

Наставникот одлучува како се предава материјалот.
• Наставникот му предава на еден начин на цело одделение, а 
од сите ученици се очекува да учат на тој начин.

Наставникот работи и се договара со ученикот и 
семејството и заеднички одлучуваат како ученикот ќе го 
совлада материјалот.
• Наставникот, ученикот и ИТУ заеднички ги поставуваат 
индивидуалните цели на учењето. Ученикот може да учествува 

Прилагодувања се прават само за определени ученици.
•• Прилагодувања се прават само за ученици кои учат според 
ИОП или модифицирана програма со цел тие да го совладаат 
материјалот. На пр., се обезбедува аудио книга или образовен 
асистент кој постојано работи со ученикот кому му е доделен и 
е единствен одговорен за неговото напредување. За другите 
ученици не се прави никакво прилагодување. 

Прилагодувања се прават за сите ученици.
•• Прилагодувањата им се достапни на сите ученици, бидејќи се 
смета дека повеќето или сите деца можат да имаат корист од 
разновидни облици на работа или поддршка. Така се намалува 
стигмата која учениците или нивните семејства може да ја 
почувствуваат поради прилагодувањата, образовниот асистент 
или ИОПот. Така, книгата која се користи на часот, ќе биде 
достапна за целото одделение во повеќе форми (аудио, Брајово 
писмо,писмо, дигитална или со големи букви). Исто така, доколку во 

Наставата се фокусира и на тоа што се учи и на тоа како се 
учи.
• Примарниот фокус е на изнаоѓање начини материјалот да им 
се предаде учениците согласно нивните разновидни стилови 
на учење.
• Наставникот планира лекции кои ќе одговорат на широк 
опсег на потреби и силни страни. Не постои „типичен“ ученик.
•• Наставникот го презентира материјалот на различни начини. 
• Час по историја, на пр.,  може да содржи фронтално 
предавање, но и видео, групна дискусија или игра која ќе им 
помогне на учениците подобро да ја разберат темата.

Наставата се фокусира на тоа што се учи.
• Примарниот фокус е на предавањето на она што учениците 
треба да го научат. 
• Лекциите се дизајнирани и се предаваат имајќи на ум 
„типичен“ ученик.
•• Наставникот го презентира материјалот на еден начин за 
целото одделение.
• На час по историја, на пр., наставникот  предава фронтално 
на целото одделение и ги запишува фактите и датумите на 
табла.

Во традиционална училница

Уредувањето на училницата е флексибилно и се менува 
согласно потребите, односно наставните цели.  
• Распоредот на клупите често се менува. 
• Училницата е организирана во катчиња за различни области 
но и видови работа - тивка, индивидуална работа, работа во 
мали и поголеми групи, групна работа. 
•• Изведбата на наставата е флексибилна, во зависност од 
целите на часот и потребите на учениците. 



Универзалниот дизајн за учење во Вашата училница

Иако УДУ изгледа различно во секоја училница, тој се заснова на некои заеднички 
карактеристики:
• Сите ученици ја знаат целта која треба да се постигне на ниво на одделение и сопствените 
индивидуализирани цели;
•• На учениците им се на располагање испланирани флексибилни опции во сите фази на 
наставата и наставниот час/ден;
• Сите ученици имаат постојан пристап до разновидни наменски ресурси во училницата и 
училиштето; 
• Учениците го градат и интернализираат сопственото учење2. 

УДУ се заснова на три основни научно засновани принципи3 : 
• Презентирање информации на разновидни начини,
•• Овозможување разновидни начини учениците да дејствуваат и да се изразуваат, 
• Мотивирање на учениците и овозможување разновидни начини за ангажирање.

Табелата нуди пресек на суштината на начелата на УДУ, прашањата кои од нив произлегуваат и 
кои наставниците си ги поставуваат во однос на квалитетната и суштинска инклузија, како и 
идеи и совети за практична примена на УДУ во училницата4. 

 

3

 1Конструктивизмот е теорија во образованието според која учениците не стекнуваат знаење, вештини, ставови и разбирање преку 
пасивно примање и пренесување, туку конструираат нови сфаќања и знаења преку искуство и социјален дискурс, интегрирајќи нови 
информации со претходни знаења. За повеќе видете кај J. Piaget и L. Vygotsky. 
 2Според CAST, 2011, https://www.cast.org/impact/universal-design-for-learning-udl 
 3Според http://www.UDLcenter.org/aboutUDL/UDLguidelines theory practice



4 5Ова е извонредна можност за социјализација. Сите соученици можат наизменично да ги прочитаат лекциите и на тој начин да се 
подготви аудио верзија на учебник.

Презентирање информации на разновидни начини

Овозможување разновидни начини учениците да дејствуваат и да се изразуваат

Учениците се разликуваат според начинот како ги перцепираат и 
разбираат информациите што им се презентирани. Некои, со сензорни 
пречки (на пр. оштетен вид или слух), пречки во учењето (на пр. 
дислексија) или јазични или културни разлики имаат потреба од 
поинакво осознавање на содржините. Други едноставно може да ги 
сфатат информациите побргу или поефикасно преку визуелни или 
аудитивни средства наместо печатен текст.

ЗЗатоа, учениците треба да имаат пристап до различни начини на 
презентирање на наставниот материјал - аудитивни, визуелни, тактилни 
и кинестетички - она што најдобро одговара на начинот како учат. Вака 
најлесно се препознаваат и обработуваат факти и информации и се 
осознава, разбира и категоризира она што се гледа, слуша и/или чита 
(прашањето „што“ во учењето) и се воспоставуваат врски во и помеѓу 
поими, процеси, информации и концепти. 

• Дали ги разгледав сите 
опциите за прикажување 
печатени текстови, слики и 
графикони?
•• Кои опции им ги давам на 
учениците на кои им е потребна 
поддршка за разбирање и 
обработка на текстови или 
аудитивно пренесени 
информации?

• Технологијата овозможува приспособување големини на фонтот и бои 
на позадина.
• Овозможете разни начини за слушање текст: софтвери за трансфер на 
текст во говор, аудио книги или читање од страна на соученици .
• Обезбедете софтверски солуции за јазик, математика (сметање, 
геометриски форми, симболи).
•• Обезбедете разни илустрации поврзани со програмата (од списанија, 
интернет; од особена полза за ова се смарт таблите). 
• Понудете алтернативи за аудитивните и за визуелните информации 
кои ги нудите за учениците со типичен развој.

Ова се однесува на прашањето „како“, односно како планираме и 
извршуваме задачи, како се организираме и изразуваме идеи (примери 
за стратешко учење се пишување есеј или решавање математички 
проблеми). На учениците треба да им се достапни различни 
презентации на наставниот материјал за да можат на свој начин да 
работат со истиот - да искажат, нацртаат, презентираат, напишат или на 
друг начин споделат своите идеи, да пополнат наставно ливче или да 
направнаправат проект или изработка.

Учениците се разликуваат во начинот како можат да се движат низ 
средина за учење и да го изразат она што го знаат. Ученици со 
значителни нарушувања во движењето (на пр. церебрална парализа), 
со проблеми во организациските способности (нарушувања на 
извршната функција) или со јазични бариери различно им 
пристапуваат на задачите. Некои можат добро да се изразат во пишан 
текст, но не и усно, и обратно. Дејствувањето и изразувањето бараат 
усвоен усвоен стратешки пристап, практика и организираност.

• Кога можам да дадам  
флексибилно време и 
динамика?
•• Дали размислувам за други 
методи и техники освен 
пишување со кои учениците ќе 
можат да покажат што разбрале 
и совладале, што знаат и умеат?
•• Дали им обезбедувам на 
учениците пристап до 
асистивна технологија?

• При планирањето на индивидуалните цели и задачи, водете сметка за 
начините како засегнатите ученици можат да се изразат и 
демонстрираат напредок.
• Користете повеќе различни медиуми за комуникација.
• Направете распоред, календар или чек-листа за учениците да ги 
следат извршувањето на задачите, исполнувањето на целите и 
постигањето на очекуваните резултати.
•• Овозможете им на учениците да покажат што знаат преку различни 
формати, на пр. презентација, постер или графички организатор.
• Обезбедете им на учениците пристап до асистивна технологија, на пр. 
конвертери текст-во-говор и обратно.

Што подразбира На кои прашања одговара Примери и идеи:
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Мотивирање на учениците и овозможување разновидни начини за ангажирање
Ова е одговор на прашањето „зошто“ во учењето, преку јакнење на 
ангажираноста, интересот и мотивираноста на учениците и 
поставување соодветни предизвици пред нив. 

УУчениците значително се разликуваат во начинот на кој се ангажираат 
или мотивираат. Различни индивидуални фактори влијаат врз овие 
процеси, вклучувајќи невролошки, културни, лична релевантност, 
субјективност и семејна/етничка/културна средина, предзнаења и сл.; 
некои ученици се спонтани, додека други претпочитаат строга рутина; 
некои сакаат да работат сами, додека други претпочитаат да работат во 
група. Сепак, најважно е она што се работи во училницата да го 
попочувствуваат како релевантно, што најчесно се остварува преку 
користење на примери кои ги разбираат и кои се очигледно поврзани 
со нивниот секојдневен живот. 

• На кои начини на учениците 
им нудам избор и автономија?
• Како да го направам учењето 
релевантно за нивните потреби 
и желби?
•• На кој начин мојата 
училница/одделение ги 
прифаќа и поддржува сите 
ученици?

• Дознајте ги интересите, силните страни и потребите на сите свои 
ученици; набљудувајте ги и разговарајте со нивните семејства. Обрнете 
внимание на она што се случува со светот и нивната околина (на пр. нов 
филм, резултат од фудбалски натпревар, концерт во околината). 
Искористите ги овие сознанија во планирањето.
•• Погрижете се целите на учењето и очекувањата од учениците да им се 
познати и јасни за да можат да ја осознаат нивната релевантност; 
понекогаш дури и експлицитно наведете ја поврзаноста со реалниот 
живот (на пр. додавање сол во вода за да се намали температурата на 
вриење). 
•• Согледајте ги индивидуалните двигатели на мотивацијата – некои 
ученици напредуваат со пофалба, некои со блага критика, некои со 
предизвик. 
• Поттикнувајте ги учениците да се самовреднуваат. 
• Поттикнувајте соработка и заедничко учење. 
• Секогаш давајте образложени повратни информации со јасни совети и 
предизвици за идното учење. 
•• Минимизирајте ги сите нешта кои одвлекуваат внимание, на пр. врева, 


