DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Kleuters met autisme’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst.

Trainen van Sociaalcommunicatieve vaardigheden bij kinderen met een
Autismespectrumstoornis: handleiding voor hulpverleners –
Herbert Roeyers, Ingersoll Brooke en Anna Dvortcsak (Acco, 2013)
Het boek bevat stap-voor-stap richtlijnen om oudertraining te geven,
individueel of in groep. De effectieve technieken om de
sociaalcommunicatieve vaardigheden van jonge kinderen met autisme (tot
zes jaar) te verbeteren, worden in eenvoudige stappen uitgelegd zodat
ouders zich de technieken snel eigen kunnen maken

Het ESDM voor jonge kinderen met autisme: Een ontwikkelingsgerichte
benadering – Sally J. Rogers en Geraldine Dawson (Pearson, 2011)
ESDM, gebaseerd op de leertheorie, is sterk ontwikkelingsgericht en biedt ouders
en hulpverleners een prachtige, wetenschappelijk verantwoorde
interventiemethode, die aansluit bij het leven van alle dag. Ze spelen in op de
natuurlijke behoefte van kinderen om zich spontaan tot anderen te richten.

Autisme bij jonge kinderen: Een praktische gids voor ouders en professionals
gebaseerd op het early start denver model – Sally J. Rogers, Geraldine Dawson en
Laurie Vismara ( Hogrefe, 2013)
Autisme bij jonge kinderen laat ouders stap voor stap zien hoe alledaagse
bezigheden, zoals ontbijten of in bad gaan, leuke en nuttige leermomenten
kunnen worden.

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.

De geweldige 5-puntsschaal: ondersteun kinderen en jongeren in het sociale
verkeer en met hun emoties
De 5-puntsschaal is ontwikkeld om kinderen en jongeren te helpen hun
emoties bij en reacties op allerlei gebeurtenissen beter te begrijpen. Dit
boek bevat een uitbreiding met toepassingen voor jongere kinderen, en
personen met kenmerken van klassiek autisme.

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

