
PROJEKT: BIBLIOTECZKA AAC - ŚWIAT W OBRAZKACH  

CEL:  

1. Propagowanie czytelnictwa; zachęcanie do czytania uczestniczącego; 

2. Zachęcanie do twórczości własnej i kreatywnej realizacji pomysłów; 

3. Utrwalanie i wprowadzanie umiejętności użycia AAC w najbliższym otoczeniu ucznia/uczestnika; 

4. Stworzenie zbioru książek dostosowanych do możliwości uczniów/uczestników, który będzie dostępny w 

szkolnym punkcie bibliotecznym; 

5. Udostępnienie zbioru książek rodzinom uczniów i uczestników poprzez coroczne wręczanie książek 

podczas zakończenia bieżącego roku szkolnego. 

DLA KOGO: 

Uczniów/uczestników Szkół Niepublicznych przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami przy 

ul. Skuterowej 9 w Warszawie oraz ich rodzin. 

UZASADNIENIE PROJEKTU: 

Rynek książek edukacyjnych jest ubogi w pozycje dostosowane do wymagań uczniów/uczestników naszych 

palcówek lub  pozycje te osiągają wysokie ceny detaliczne. Korzystnym sposobem zarówno dla terapeutów, 

rodziców jak i uczniów jest samodzielne stworzenie dopasowanych treści czytelniczych/merytorycznych. 

Projekt ma na celu zachęcić najbliższe otoczenie ucznia/uczestnika do czytania samego w sobie oraz 

czytania uczestniczącego. Poprzez samodzielne tworzenie/drukowanie książek stworzymy zbiór 

edukacyjnych pozycji z symbolami AAC, które używane są w codziennej komunikacji. Własnoręczne 

wykonane książki będą miały nie tylko wartość sentymentalną, ale także edukacyjną, gdyż treści w nich 

zawarte odpowiadają możliwościom naszych podopiecznych. Tworzenie ich podczas zajęć stwarza 

możliwość weryfikacji odpowiednich tekstów i materiałów. Tworzenie ilustracji przez uczniów/uczestników 

będzie dawało im oraz ich rodzinom poczucie uznania, docenienia i wyróżnienia. 

SPOSOBY REALIZACJI: 

1. Tworzenie książek edukacyjnych z symbolami AAC na terenie szkoły podczas zajęć indywidualnych i 

grupowych. 

2. Wykorzystanie w trakcie pracy różnorodnych tekstów literackich (wiersze, opowiadania, piosenki, 

rymowanki itp.).  

3. Tworzenie znaków PCS do wybranego tekstu/utworu.  

4. Tworzenie ilustracji do wybranego tekstu/utworu różnymi metodami/technikami m.in.: rysunek 

komputerowy/ grafiki, rysunek tradycyjny, malarstwo, wyklejanki/wydzieranki itp. 

5. Wykorzystanie podczas pracy współczesnych urządzeń m.in. komputer, drukarka, skaner, laminarka, 

bindownica itp. 

6. Scalanie zbioru tekstów i utworów w książkę o danej tematyce np. "Jesień, zima, wiosna, lato - co My na 

to?" 



7. Korekta, drukowanie, publikowanie, wręczanie książek w formie nagród dla każdego ucznia/uczestnika 

podczas zakończenia bieżącego roku szkolnego. 

8. Organizacja wycieczki do Manufaktury Papieru Czerpanego na warsztaty z "szycia książek" dla chętnych 

klas. 

CZAS: 

Początek realizacji projektu - październik 2018 r. 

PLANOWANE WYDATKI:  

Wydruk, oprawa książek. 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 

Urszula Fila 

Dominika Bucyk 

Małgorzata Staniak-Pracz 


