POLECANE KSIĄŻKI NA TEMAT
CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH
Małe dziecko z autyzmem.
Autor: Ewa Pisula. GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Aktualny stan wiedzy na temat autyzmu jest wciąż niezadowalający. Widoczny jest jednak stały
przyrost wiedzy w tej dziedzinie. Celem książki jest całościowa prezentacja i usystematyzowanie
aktualnych informacji dotyczących uwarunkowań rozwoju małego dziecka z autyzmem,
możliwości wczesnego wykrywania tego zaburzenia oraz efektów wcześnie prowadzonej terapii.
Większość przytoczonych w niej danych odnosi się do dzieci w wieku od 0 do 3 lat oraz dzieci w
wieku przedszkolnym. Autorka podjęła kilka kontrowersyjnych problemów, jak np.
przystawalność obowiązujących aktualnie kryteriów diagnostycznych autyzmu do sposobu
manifestowania się symptomów u najmłodszych dzieci. Publikacja ta skierowana jest do osób
zainteresowanych problematyką zaburzeń rozwoju, przygotowujących się do pracy z małymi
dziećmi z autyzmem

Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym
Julia Moor, 2006, Cyklady
Książka Julii Moor, angielskiej psycholog i matki dziecka autystycznego, przeznaczona jest
przede wszystkim dla rodziców i opiekunów zmagających się na co dzień z problemem
wychowania maluchów, u których stwierdzono zaburzenia na tle autyzmu. W części wstępnej
autorka omawia metody inicjowania i przeprowadzania zabaw, które pozwolą przyciągnąć uwagę
dziecka, stwarzając okazję do kontaktów i komunikacji.W dalszych rozdziałach przedstawia
szczegółowo różne rodzaje zabaw wraz z pomysłami, jak maksymalnie wykorzystać zawarty w
nich potencjał edukacyjny i komunikacyjny. Niektóre zajęcia są przeznaczone dla dzieci bardzo
zamkniętych w sobie, inne dla maluchów bardziej sprawnych i mówiących. Rodzic powinien
wybrać te, które według niego nadają się dla jego dziecka i dotyczą umiejętności, nad którymi
chce w danej chwili z nim pracować.

Krzyś jest wyjątkowy. Dla dzieci o autyzmie
Amenta Charles A., 2010, GWP
Rozmowa z dzieckiem o autyzmie może być bardzo trudnym zadaniem. Dzięki tej książce, która
jest pięknym portretem autystycznego chłopca i jego rodziny, dzieci i rodzice łatwiej zrozumieją
to poważne zaburzenie rozwoju. Adresowany do rodziców wstęp i rzetelnie przedstawione
informacje pomogą zdobyć cenną wiedzę. Jak pisze sam autor: "Tę książkę napisałem dla dzieci,
by pomóc im zrozumieć, czym jest autyzm. Sam jestem ojcem dziecka dotkniętego autyzmem, ale
także lekarzem, co pozwala ufać, że nakreślony przeze mnie obraz jest dokładny, a zarazem
osobisty. Mam również nadzieję, że ta książeczka okaże się przydatna dla rodziców, nauczycieli i
innych specjalistów"

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria, badania i praktyka
stosowanej analizy zachowania
Bąbel P., Ostaszewski P., Suchowierska M., marzec 2012, GWP
Pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka na temat terapii behawioralnej dzieci z
autyzmem! Autyzm jest jednym z najpoważniejszych i najczęściej diagnozowanych zaburzeń
rozwojowych. Z niemal 100 rodzajów oferowanych terapii do najefektywniejszych należy
stosowana analiza zachowania.
Jej skuteczność potwierdza 50 lat badań naukowych i doświadczeń praktycznych. Autorzy
omawiają zagadnienia teoretyczne dotyczące autyzmu i stosowanej analizy zachowania,
podstawowe założenia radykalnego behawioryzmu, oceny behawioralnej i pomiaru zachowań.
Opisują także metody nauczania osób z autyzmem i rozwijania u nich pożądanych zachowań.
Podają wiele zaleceń praktycznych dotyczących korzystania ze strategii proaktywnych w pracy z
dziećmi z autyzmem, motywowania ich do nauki, treningu różnicowania i redukowania zachowań
niepożądanych.

Czy kochasz Małego Misia. O wychowaniu dziecka z zespołem
Aspergera
Pióro Barbara, marzec 2012, Impuls
Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Terapeuci! Książka Czy kochasz Małego Misia jest opisem
trzynastu lat życia chłopca z zespołem Aspergera. Chłopiec ten dzięki swojej pracowitości,
determinacji Matki i pomocy wielu osób nauczył się mówić, czytać i pisać, rozwinął w sobie
liczne talenty i zyskał przyjaciół. Treść książki ujęłam w formę opowiadania, posługując się
stylem wypowiedzi Misia (w trzeciej osobie), aby przybliżyć Czytelnikom sposób mówienia i
rozumowania dziecka autystycznego. Zawarłam w niej również wiele przykładów zachowań i
wypowiedzi bohaterów oraz opisów autentycznych sytuacji, z którymi musieli poradzić sobie Miś
i jego Mama. Książka zawiera także fragmenty opinii pedagogicznych, psychologicznych i
logopedycznych. Na końcu zamieściłam Dekalog postępowania z dzieckiem autystycznym,
skierowany przede wszystkim do rodziców, oraz Krótką charakterystykę dziecka z zespołem
Aspergera.

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej. zaburzenia rozwojowosensoryczne oraz edukacyjne wystepujące w ramach autyzmu , ADHD,
trudności szkolnych
Anderson McKendry Liz, Emmons Godwin Polly, 2007, K.E. Liber
Książka ?Zaburzenia integracji sensorycznej? zapewnia czytelnikowi wiele praktycznych i
skutecznych porad oraz strategii działania dotyczących pomocy dzieciom dotkniętym dysfunkcją
sensoryczną. Skupiając się na wczesnej interwencji, pokazuje, że dzieci, u których zdiagnozowano
to schorzenie, mogą osiągnąć swój pełny potencjał w domu, szkole i społeczności. Autorki opisują
i analizują objawy, przyczyny, dodatkowe czynniki oraz zachowania związane z zaburzeniami
integracji sensorycznej, zwłaszcza w ramach autyzmu, ADHD i zaburzeń dwubiegunowych,
skupiając się m.in. na pomocnych ćwiczeniach, tajnikach diagnozy oraz modyfikacji programów
edukacyjnych. Ta zrozumiała i przystępna książka to niezastąpione źródło wiedzy dla rodzin,
nauczycieli i opiekunów mających kontakt z dziećmi doświadczającymi zaburzeń integracji
sensorycznej. Polly Godwin Emmons ma licencjat z biologii i psychologii zdobyty na
uniwersytecie Binghamton, a także dyplom magistra pedagogiki (specjalność: edukacja
podstawowa) uzyskany w Elmira College. Ma także uprawnienia w zakresie pedagogiki specjalnej
dzieci do dwunastego roku życia. Mieszka w Nowym Jorku z dwójką swoich dzieci i pracuje jako
pedagog specjalny w lokalnej szkole średniej. Liz McKendry Anderson jest magistrem pedagogiki
(specjalność: edukacja podstawowa) w Lesley College i magistrem pedagogiki specjalnej na
uniwersytecie Binghamton. Ma także uprawnienia w zakresie pedagogiki specjalnej dzieci do
dwunastego roku życia. Była dyrektorką agencji Edukacja dla Wczesnej Interwencji, a obecnie
robi doktorat z pedagogiki na uniwersytecie Binghamton. Mieszka w Nowym Jorku z mężem
Richardem i czwórką dzieci.

Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu
Zawiślak Beata, styczeń 2012, Impuls
Książka "Dziecko autystyczne. Prawdziwa opowieść o Maciusiu" porusza trudny temat autyzmu
dziecięcego. Chociaż na rynku wydawniczym jest wiele poradników poświęconych tej
problematyce, jednak ich autorzy to najczęściej lekarze, psycholodzy i pedagodzy. Książka Beaty
Zawiślak to pozycja szczególna. Jego autorka jest pedagogiem, ale przede wszystkim mamą
sześcioletniego chłopca, która towarzyszy dziecku autystycznemu w każdej chwili jego życia, na
każdym etapie jego rozwoju, w każdym momencie jego zmagań z chorobą. Autorka jest nie tylko
osobą, która aktywnie uczestniczy w terapii dziecka autystycznego, ale także kreuje tę terapię, od
kilku lat poszukując różnych możliwości pomocy. W pracy znajdziemy dokładne omówienie
przejawów autyzmu oraz opis sytuacji dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny (rodziców,
rodzeństwa). Autorka wskazuje także sposoby radzenia sobie w tej sytuacji, z uwzględnieniem
wielu form terapii. Poruszane w pierwszej części książki kwestie zostały poszerzone o opis
doświadczeń i działań podejmowanych przez Autorkę i jej rodzinę, co jest dużym atutem pracy.
Książka ta to niezwykle przydatny poradnik, który może służyć rodzinom dzieci autystycznych
oraz specjalistom i studentom zainteresowanym autyzmem. dr Agata Chudzicka-Czupała

Rodzice dzieci z autyzmem.
Ewa Pisula. Wydanie: pierwsze,Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Książka analizuje sytuację rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotknięto w niej
kwestii doświadczania stresu przez rodziców, jego przyczyn, przebiegu oraz radzenia sobie z nim.

Opowieść ojca
Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu
Isaacson Rupert NASZA KSIĘGARNIA, 2010
"Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu" to prawdziwa historia o sile
miłości. Gdy u kilkuletniego Rowana wykryto autyzm, jego ojciec Rupert ? dziennikarz i
autor książek ...

