Ik en autisme
Thuis en op school Met illustraties
van Hiky Helmantel
Ieder kind is uniek en dus ook ieder kind met een autisme
spectrum stoornis. In dit interactieve boek kunnen kinderen en
jongeren met autisme meer over 'hun' autisme vertellen door
aan te geven welke informatie bij hen past. De opdrachten,
tips en spelletjes kunnen samen met een meelezer uitgevoerd
worden. Autisme uit zich bij iedereen op een andere manier,
dat komt in dit boek duidelijk naar voren.
Uitgangspunt van dit boek is dat kinderen en jongeren met
een autisme spectrum stoornis aan anderen kunnen duidelijk
maken wat hun autisme inhoudt, waardoor meer begrip
ontstaat. Door het maken van dit boek leren de kinderen ook
zichzelf beter kennen en ze komen meer te weten over
autisme. Ook voor ouders, familieleden, studenten en
professionals die meer willen weten is dit boek een goede
kennismaking met autisme spectrum stoornissen. Het boek is
opgezet in samenwerking met dr. Martine F. Delfos.
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Om het werkboek Ik en autisme optimaal te kunnen gebruiken is er door de auteurs een workshop
opgezet. De workshop bestaat uit twee dagdelen van drie uur en wordt afgesloten met een
deelnamecertiﬁcaat.
In de workshop wordt ingegaan op:
De theorie van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Het bieden van psycho-educatie aan kinderen
met autisme. Het versterken van het zelfbeeld van het kind met autisme. Het omgaan met autisme
(ASS) op school. Gesprekstechnieken met kinderen met autisme.
U kunt zich aanmelden via info@incontexto.nl. Voor meer informatie zie de website www.incontexto.nl
Er is nu ook een spel voor kinderen met autisme vanaf 8 jaar. Zo zie ik mezelf! autisme
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