
Jolanta Jaszczuk, pedagog specjalny, logopeda, specjalistka komunikacji wspomagającej 

i alternatywnej, nauczycielka techniki mówienia i emisji głosu. Absolwentka 

Pomagisterskiego Studium Logopedycznego (PSLog) Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

Podyplomowego Studium Wymowy w Akademii Teatralnej w Warszawie. Pracuje z dziećmi 

i młodzieżą niepełnosprawną ruchowo z trudnościami w porozumiewaniu się w Zespole Szkół 

nr 109 w Warszawie. Prowadzi zajęcia i warsztaty dla studentów Wydziału Polonistyki UW,  

PSLog UW oraz  Akademii Pedagogiki Specjalnej, a także działalność dydaktyczną 

i konsultacyjną dla nauczycieli i terapeutów z całego kraju w zakresie alternatywnych 

i wspomagających sposobów porozumiewania się oraz specjalistycznego oprogramowania 

wspierającego rozwój dziecka niemówiącego, ciężko niepełnosprawnego (stan pośpiączkowy, 

stan minimalnej świadomości). Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach, 

warsztatach i sympozjach naukowych, podczas których propaguje wiedzę dotyczącą pracy 

z dzieckiem z niepełnosprawnością złożoną. Współpracuje z Fundacją Akogo, 

Stowarzyszeniem Mówić bez Słów, Stowarzyszeniem Rozumieją Nas, a także z Teatrem 

Baza, gdzie prowadzi zajęcia i konsultacje w zakresie dykcji i emisji głosu.  Autorka 

artykułów  dotyczących wspierania  rozwoju komunikacji dziecka niemówiącego, 

współautorka publikacji książkowych: Uczeń z niepełnosprawnością ruchową w szkole 

ogólnodostępnej (2005), Dziecko niepełnosprawne na drodze do niezależności (2006). 

 

 

Iwona Stępniewicz: oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, terapeuta AAC. 
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, ukooczyła studia 
podyplomowe w zakresie wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się. W 
latach 2009-2012 członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Mówić bez słów.   

  
Od 20 lat pracuje z dziedmi 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 urządzeo wysokiej technologii 
dla studentów i nauczycieli, szkolenia, konwersatoria oraz konsultacje w zakresie 
alternatywnych 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, 
Stowarzyszeniem Mówid bez Słów, Stowarzyszeniem Rozumieją Nas oraz Warszawskim 
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Autorka artykułów dotyczących rozwijania 
umiejętności komunikacyjnych osób niemówiących z wykorzystaniem urządzeo wysokiej 
technologii.  

  


