DOCUDIENST SIG
Titels over het thema
‘Communiceren met personen met ASS en
een verstandelijke beperking’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide lijst over het thema ‘autisme’ nalezen.

Cognitieve en fijnmotorische stimulatie bij jonge kinderen met
autisme en een verstandelijke beperking: aangepaste en
constructieve begeleiding
Huygen Sigrid (Garant, 2015)
De auteur, als ergotherapeut werkzaam met jonge kinderen met
autisme in een revalidatiecentrum, reikt praktische oefeningen aan ter
verbetering van de fijnmotorische en verstandelijke beperking. Het is
vooral een praktijkboek voor hulpverleners, werkend met peuters en
kleuters met autisme.

Autisme en Verstandelijke Beperking in de Leefgroep - Wat kan
ik doen?
Degrieck Steven (LannooCampus, 2012)
Autisme en verstandelijke beperking in de leefgroep vertrekt vanuit een
aantal practische vragen die opvoeders en begeleiders zich regelmatig
stellen. Die vragen ontstaan doorgaans rond allerlei dagdagelijkse
situaties. Denk bijvoorbeeld aan maaltijden, vrije tijd, routines, rigiditeit,
probleemgedrag, interacties met andere bewoners...

Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen
met een autismespectrumstoornis: handleiding voor oudersIngersoll Brooke, Dvortcsak Anna en Roeyers Herbert (Acco ,2012)
Handleiding voor ouders, geeft ouders stap-voor stap richtlijnen om
sociaalcommunicatieve vaardigheden aan te leren aan jonge kinderen
met autisme (tot zes jaar). De technieken worden in eenvoudige
maar effectieve stappen uitgelegd, zodat ouders ze gemakkelijk
kunnen toepassen.

Autisme en de grenzen van de bekende wereld: wat we kunnen
leren over de wereld om ons heen
Bogdashina, Olga (Garant, 2013)
Door de 'waaroms' en de 'hoe's' van de zintuigen en de rol van taal in
beeld te brengen leert Bogdashina hoe we de vermogens die onze
kennis aanscherpen, kunnen ontwikkelen. Het zijn juist mensen met
autisme die hier een intermediaire rol kunnen spelen. Dergelijke 'vreemde'
krachten schuilen in alle mensen, maar de meeste lijken er niet goed op
afgestemd te zijn.

Het grote sociale verhalenboek : voor alledaagse sociale
vaardighedenGray, Carol (Pica, 2011)
Niet minder dan 153 verhalen over zeer uiteenlopende situaties
staan in dit boek en zijn bedoeld om kinderen met autisme (ASS)
beter te leren omgaan met onverwachte of te verwachten
veranderingen. In diverse hoofdstukken wordt achtereenvolgend
aandacht besteed aan omgaan met fouten, gevoelens, vriendschap
en sociale vaardigheden, gedachten en praten, volwassenen
begrijpen, thuis en de buurt, de school en ten slotte de aarde.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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Ik zie, ik zie...wat jij niet ziet: visuele waarneming bij kinderen
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