Ellen Notbohm , Veronica Zysk
1001 porad dla rodziców i terapeutów dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

Tytuł niniejszej książki obiecuje, że czytelnik
znajdzie w niej 1001 dobrych pomysłów, co
wydaje się dość odważnym założeniem. (…)
Każdy, kto przeglądał publikacje na temat
autyzmu, mógłby podać w wątpliwość tezę, że
dwie autorki zgromadziły tak wiele porad,
z których wszystkie są "dobre", ale muszę
przyznać, iż ta książka zdaje egzamin. Jest
pełna pomocnych inspiracji, które rodzice
i
nauczyciele
wychowując
dzieci
z autyzmem i zespołem Aspergera mogą od
razu wykorzystać. (Temple Grandin)

Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2016.
Ellen Notbohm jest matką synów z autyzmem. Jej artykuły i książki są niezwykle cenione na całym świecie,
w szczególności przez rodziców dzieci z autyzmem. Veronica Zysk od lat zaś pracuje w instytucjach
związanych z autyzmem. Wspólnie napisały poradnik dzieląc się zabawami, ćwiczeniami oraz przydatnymi
wskazówkami, które mogą pozytywie wpłynąć na rozwój dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera. Wiele
porad dotyczy również nastolatków. Książka polecana jest dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.

Ellen Notbohm
Dziesięć rzecz o których chciałoby ci powiedzieć dziecko autyzmem
Gdy w 2004 roku czasopismo „Children's
Voice” opublikowało mój artykuł „Dziesięć
rzecz o których chciałoby ci powiedzieć
dziecko z autyzmem”, odzew przerósł moje
najśmielsze oczekiwania. Kolejni czytelnicy
pisali mi, że artykuł ten powinien się stać
obowiązkową
lekturą
dla
wszystkich
pracowników
społecznych,
nauczycieli,
terapeutów oraz krewnych dzieci z autyzmem.

Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, nowe wydanie 2017.
Publikacja w której autorka jako matka synów z autyzmem opisuje swoje doświadczenia codziennego życia.
Przekonuje, że autyzm sam w sobie nie jest taki straszny, straszniejszy jest bowiem na przykład brak wiedzy
na temat autyzmu czy brak możliwości skorzystania z pomocy. Autorka podejmuje również refleksje
dotyczące języka używanego do opisywania autyzmu i to jaki wpływ ma język na postrzeganie go przez
czytelnika. Warto przeczytać dziesięć rzeczy, które chcą nam powiedzieć dzieci z autyzmem, aby lepiej
zrozumieć ich świat.

