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Uniwersalne projektowanie w edukacji, czyli co? 

 

Termin „projektowanie uniwersalne” pojawił się w latach osiemdziesiątych,  
w Stanach Zjednoczonych i początkowo odnosił się wyłącznie do zasad tworzenia takich 
rozwiązań architektonicznych, które pozwalałyby osobom z niepełnosprawnościami (głównie  
z niepełnosprawnością ruchową) na swobodne korzystanie z przestrzeni publicznej, miejsc 
pracy i mieszkań.  
Wkrótce termin ten zaczęto odnosić także do uczenia się, czyli takiego projektowania, 
tworzenia programów nauczania, scenariuszy zajęć, kart pracy, ćwiczeń, czy zadań,  by mogła  
z nich korzystać jak największa grupa dzieci/ uczniów bez potrzeby szczegółowych 
dostosowań. 
Projektowanie uniwersalne w edukacji opiera się na ogólnym projektowaniu uniwersalnym 
(tym zdefiniowanym w architekturze), ale jest poszerzone o wskazania płynące ze 
światowego dorobku pedagogicznego. 

W projektowaniu uniwersalnym w edukacji, stosowane są trzy podstawowe zasady: 
 Zapewnienie różnorodnych sposobów przekazu informacji w czasie zajęć 

dydaktycznych, czyli… 
…nauczyciel powinien  w jak najbardziejzróżnicowany sposób prezentować uczniowi 
informacje.  

 Zapewnienie uczniowi różnorodnych form ekspresji wiedzy, czyli… 
… uczeń powinien mieć możliwość prezentowania wiedzy w różnorodny sposób,  
z zachowaniem możliwości wyboru sposobu najbardziej dla niego właściwego – 
odpowiedź ustna, pisemna, przygotowanie prezentacji, plakatu na dany temat, itp. 

 Zapewnienie różnorodnych form zaangażowania i motywowania diecka/ ucznia do 
pracy, czyli… 
…zapewnienie takiego sposobu motywowania, który jest dla danego dziecka/ ucznia 
najskuteczniejszy. 
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 Równy dostęp 
Każdy uczeń, ma prawo do edukacji o jednakowej (wysokiej) jakości.  

 Elastyczność użycia   
„Elastyczność użycia” wiąże się z możliwością wykonania zadania w różnym czasie oraz 
różnorodnej formie (np. w wersji papierowej lub elektronicznej) 

 Intuicyjność  
Intuicyjność użycia wskazuje na takie przygotowanie zadania, by nie wymagało ono 
skomplikowanej instrukcji. Polecenia do zadań powinny być krótkie, przekazane w języku 
zrozumiałym dla ucznia. 

 Dostępności percepcyjna 
 Chodzi o polisensoryczne, wielomodalne prezentowanie treści. 

 Tolerancja na błędy  
 Błąd/ pomyłka ucznia to ważna sytuacja dydaktyczna. Popełnianie błędów jest nieodłącznym 
elementem uczenia się, a zadaniem nauczyciela jest zadbanie o to, by zapewnić uczniowi 
przestrzeń i czas na poprawienie pracy czy ponowne wykonanie zadania. 

 Niski poziom wysiłku fizycznego  
Nauczyciel powinien zawsze pamiętać o tym, że uczniowie o zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych są często bardziej męczliwi i często mają trudności w zakresie koncentracji 
uwagi. Nie można np. narażać dzieci/ uczniów na zmęczenie, udostępniając im kartę pracy, 
której odczytanie wymaga dodatkowego wysiłku, bo jest przygotowana zbyt drobnym 
drukiem. Należy też zapewnić uczniom odpowiednie miejsce i czas na przerwę w pracy. 

 Odpowiednie wymiary i przestrzeń, czyli dostępność przestrzenna  
 Chodzi tu nie tylko o zapewnienie warunków architektonicznych, przestrzennych dzieciom/ 
uczniom z  trudnościami w poruszaniu się. Chodzi również o dzieci/ uczniów którzy np.  
mając trudności w zakresie motoryki małej, potrzebują kart pracy z większą niż inni 
przestrzenią na wykonanie zadania. 

 Wspólnota uczących się 
Należy dążyć do tego, by szkoła była wspólnotą uczących się ludzi. Ludzi połączonych 
więzią interpersonalną. Ludzi posiadających świadomość wspólnego celu. Ludzi uczących się 
i wspierających edukację innych. 

 Klimat nauczania, klimat przedszkola/ szkoły 
„Na klimat przedszkola/ szkoły składają się nieuchwytne, subiektywne i często trudne do 
nazwania elementy, które wpływają na to, jak czują się w nich uczniowie, uczennice, dzieci, 
nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice…” (A. Kluszczyńska, materiały ORE 
zamieszczone w sieci współpracy i samokształcenia dla kadry SCWEW). Klimat ten wiąże się  
z wizją, misją i wartościami przedszkola/ szkoły.  
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