
Jolanta Jaszczuk: Magister pedagogiki specjalnej, nauczyciel dyplomowany, logopeda, 

specjalista komunikacji wspomagającej i alternatywnej.  

Od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z trudnościami w porozumiewaniu 

się.  

Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy, inicjuje   i wdraża działania nowatorskie, 

prowadzi otwarte zajęcia komunikacyjne dla studentów i nauczycieli z całej Polski.  

Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach, warsztatach i sympozjach 

naukowych, podczas których propaguje wiedzę dotyczącą pracy z dzieckiem z 

niepełnosprawnością złożoną.  

Prowadzi konsultacje na terenie całego kraju w zakresie alternatywnych i wspomagających 

sposobów porozumiewania się oraz specjalistycznego oprogramowania wspierającego rozwój 

dziecka niemówiącego, ciężko niepełnosprawnego (stan pośpiączkowy, stan minimalnej 

świadomości).  

Od wielu lat współpracuje z Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, z Uniwersytetem 

Warszawskim, a ostatnio także z Instytutem Badań Edukacyjnych.  

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i terapeutów z całego kraju „Wspomagające i 

alternatywne sposoby porozumiewania się" we współpracy z Centrum Metodycznym Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie.  

Jest autorką artykułów w czasopismach dotyczących wspierania rozwoju dziecka z 

niepełnosprawnością sprzężoną, a także współautorką publikacji książkowych: 

1. Dziecko niepełnosprawne na drodze do niezależności, wyd. Stowarzyszenie Spokojne 

Jutro, Warszawa 2004. 

2. Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole ogólnodostępnej, MENiS, Warszawa 

2005.  

Iwona Stępniewicz: Magister pedagogiki, oligofrenopedagog, nauczyciel mianowany, 

terapeuta AAC.   

Członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Alternatywnych i 

Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez słów".  

Od 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z trudnościami w porozumiewaniu 

się.  

Systematycznie wzbogaca swój warsztat pracy, współpracuje z innymi specjalistami w 

dziedzinie AAC z Polski i zagranicy  

Prowadzi otwarte zajęcia komunikacyjne z wykorzystaniem urządzeń wysokiej technologii 

dla studentów i nauczycieli, szkolenia oraz konsultacje w zakresie alternatywnych i 

wspomagających sposobów porozumiewania się oraz specjalistycznego oprogramowania 

wspierającego rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną.  



Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach i warsztatach. Współpracuje z  

Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem 

Badań Edukacyjnych i Zakładem Hipoterapii.  

Prowadzi szkolenia w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Warszawie z zakresu AAC. Autorka artykułów dotyczących rozwijania umiejętności 

komunikacyjnych osób niemówiących z wykorzystaniem urządzeń wysokiej technologii. 

 


