
Autyzm i zespół Aspergera : pakiet edukacyjny

Zasoby internetu

Prawo

Uchwała  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  14  kwietnia  2021  r.  w  sprawie  wsparcia
i wyrównania szans osób w spektrum autyzmu
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000388 

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2013 r. Karta Praw Osób z Autyzmem
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20130000682 

Portale i serwisy

polskiautyzm.pl
Portal  publikujący  informacje  o  autyzmie:  różnotematyczne  artykuły  o  diagnostyce  autyzmu,  metodach  terapii
i leczenia, komunikacji z osobami autystycznymi.
https://polskiautyzm.pl/  

Książka

Autyzm wezwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej
Praca zbiorowa zawierająca  artykuły  na  temat  diagnozowania  autyzmu,  wczesnej  interwencji  i  terapii,  nauczania
i wychowania osób z autyzmem oraz problematyki rodziny, której członkowie to osoby z autyzmem.
https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/2838/Autyzm-wyzwaniem-naszych-
czasow.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Artykuły

Autyzm, zespół Aspergera, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową
Kryteria rozpoznawania autyzmu, wczesna interwencja, funkcjonowanie dziecka autystycznego w przedszkolu i szkole,
leczenie autyzmu. Objawy zespołu Aspergera, dziecko z zespołem Aspergera w szkole, leczenie zaburzenia.
http://blizejrodziny.pl/dokumenty/prezentacje/004/004.pdf 

Autyzm i zespół Aspergera : objawy, przyczyny, diagnoza i współczesne metody terapeutyczne /
Barbara Skawina
Zawiera, oprócz tematów wymienionych w tytule, opis diagnozy funkcjonalnej.
https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Husar7/subor/Skawina.pdf 

Czy to autyzm? Trudności w diagnozie / Aleksander Waś [i in.]
Diagnoza  medyczna  i  kliniczna  autyzmu,  trudności  w  uzyskaniu  danych,  podano  własne  doświadczenia
w diagnozowaniu. Artykuł opublikowano w czasopiśmie Neurologia Dziecięca nr 41, 2011.
https://neurologia-dziecieca.pl/neurologia_41-105-110.pdf 

Objawy autyzmu u dzieci i diagnostyka spektrum / artykuł zweryfikowany przez Kamilę Drozd
Przejawy autyzmu u dzieci  (dziecko 2-letnie),  zachowanie dzieci  z  autyzmem, diagnoza i  leczenie autyzmu. Strona
wzbogacona o filmy, testy, zdjęcia, pytania i odpowiedzi ekspertów dotyczące tematu.
https://portal.abczdrowie.pl/objawy-autyzmu-u-dzieci 
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Autyzm - przyczyny, objawy, terapia i leczenie u dzieci / konsultacja Mateusz Kowalczyk
Geneza i przejawy autyzmu, diagnostyka i leczenie, autyzm a wychowanie.
https://www.medme.pl/choroby/autyzm,27.html 

Autyzm często idzie w parze z innymi zaburzeniami zdrowia / Wiktor Szczepaniak
Wczesna interwencja w autyzmie, współwystępowanie chorób i zaburzeń, zaburzenia układu pokarmowego.
https://zdrowie.pap.pl/rodzice/autyzm-czesto-idzie-w-parze-z-innymi-zaburzeniami-zdrowia 

Historia autyzmu od pierwszej diagnozy po dzisiejszy dzień
Historia badań nad autyzmem, pierwsze działania na rzecz osób z autyzmem, teorie genezy autyzmu.
http://www.autismo.pl/wiedza-o-autyzmie/historia-autyzmu-od-pierwszej-diagnozy-po-dziejszy-
dzien/ 

Zestawienia bibliograficzne

Autyzm  i  zespół  Aspergera  :  zestawienie  bibliograficzne  w  wyborze  ze  zbiorów  Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej za lata 2017-2019 / Małgorzata Czub
https://www.pbw.bielsko.pl/images/pliki/bibliografie/2019/autyzm_bibliografia.pdf 

Autyzm u dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2015 / Joanna
Osińska-Kurek
http://www.bpsiedlce.pl/1/strona/81_zestawienia-bibliograficzne/287_psychologia/360_autyzm-
u-dzieci-i-mlodziezy/ 

Bibliografia za lata 2020-2021

Materiały   są   dostępne   w   czytelni   (cz)   lub  wypożyczalni   (w)   Pedagogicznej  Biblioteki
Wojewódzkiej w Bielsku-Białej ul. Komorowicka 48. Czasopisma dostępne są wyłącznie w czytelni.

Książki

1. Diagnoza  i  terapia  logopedyczna  małego  dziecka  z  zaburzeniem  ze  spektrum  autyzmu
(ASD) / redakcja naukowa: Joanna Kwasiborska-Dudek, Danuta Emiluta-Rozya. - Gdańsk :
Harmonia Universalis ; [Warszawa] : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020.
w 122172 

2. Doktor Tony odpowiada : światowy autorytet w dziedzinie Zespołu Aspergera odpowiada
na pytania na  temat zaburzeń ze  spektrum autyzmu /  Craig  R.  Evans  i  Tony Attwood ;
przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.
w 122227 

3. Lęk u dzieci ze spektrum autyzmu : praktyczne porady dla rodziców / Christopher Lynch ;
przekład  Agnieszka  Kasprzyk.  -  Kraków  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego,
copyright 2021.
w 122339
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4. Nauczanie  teorii  umysłu  :  program  nauczania  dla  dzieci  z  wysoko  funkcjonującym
autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami społecznymi / Kristina Ordetx ;
przedmowa:  Susan  J.  Moreno  ;  przekład:  Agnieszka  Pałynyczko-Ćwiklińska.  -  Gdańsk  :
Harmonia Universalis, 2020.
w 122347 

5. Niegrzeczne :  historie  dzieci  z  ADHD,  autyzmem i  zespołem Aspergera /  Jacek  Hołub.  -
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020.
w 121662
 

6. Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia / redakcja naukowa Anna Prokopiak. - Lublin :
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020.
cz 121853, w 121671
 

7. Terapia poznawczo-behawioralna dla dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera pomagająca
rozumieć i wyrażać sympatię oraz miłość : podręcznik dla osób pracujących z dziećmi / Tony
Attwood, Michelle Garnett ; przekład: Dorota Szatkowska-Jaskuła ; [ilustracje: Magdalena
Gubała]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020.
w 121683 

8. Wychowując dziecko z autyzmem : pozytywne strategie oparte na terapii behawioralnej /
Victoria  M.  Bone  ;  tłumaczenie  Maria  Moskal.  -  Kraków  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu
Jagiellońskiego, copyright 2020.
w 121720, w 121879 

9. Zachowania  komunikacyjne  dzieci  z  autyzmem  :  wpływ  deficytów  kompetencji
komunikacyjnej na sposób porozumiewania się dzieci z autyzmem / Elżbieta Sadowska. -
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020.
w 122163
 

10. Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara
Knapik-Szweda. - Warszawa : Difin, 2020.
cz 122204, w 121886

Artykuły z czasopism i rozdziały z książek

1. Diagnoza funkcji  poznawczych  u osób ze  spektrum autyzmu :  wybrane  aspekty  /  Anna
Prokopiak  //  W:  Osoby  ze  spektrum  autyzmu  w  biegu  życia.  -  Lublin  :  Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 111-138.
cz 121853

2. Diagnoza spektrum autyzmu u osób dorosłych jako biograficzny przełom / Sabina Pawlik //
Kultura i Edukacja. - 2019, nr 1, s. 216-229.
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3. Dorośli ze spektrum autyzmu : przegląd badań / Małgorzata Gulip // W: Osoby ze spektrum
autyzmu w biegu życia.  -  Lublin :  Wydawnictwo Uniwersytetu Marii  Curie-Skłodowskiej,
2020. - S. 385-404.
cz 121853

4. Dziewczynki  i  kobiety  w  spektrum  autyzmu  :  perspektywa  społeczna  /  Ewa  Furgał  //
W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 343-353.
cz 121853

5. Funkcjonowanie społeczne dziecka z autyzmem : analiza indywidualnego przypadku / Daria
Paruch, Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 2, s. 120-134.

6. Funkcjonowanie  ucznia  ze  spektrum  autyzmu  w  klasie  integracyjnej  w  ujęciu  zaburzeń
sensorycznych : studium przypadku / Agnieszka Stefanow // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 3,
s. 200-212.

7. Leczenie  żywieniowe  w  autyzmie  /  Iwona  Żarnowska,  Krystyna  Mitosek-Szewczyk  //
W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 71-90.
cz 121853

8. Obowiązki szkoły wobec ucznia ze spektrum autyzmu / Beata Sokołowska // W: Osoby ze
spektrum  autyzmu  w  biegu  życia.  -  Lublin  :  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Marii  Curie-
Skłodowskiej, 2020. - S. 183-200.
cz 121853

9. Odmienne przetwarzanie informacji a funkcjonowanie osób z autyzmem / Katarzyna Pęczak
// Remedium. - 2020, nr 4, s. 20-21.

10. Przemoc a autyzm / Joanna Ławicka // Niebieska Linia. - 2020, nr 1, s. 17-19.

11. Przyswajanie  pisma przez  uczniów ze  spektrum autyzmu /  Zofia  Palak,  Paulina Pluta  //
W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 159-182.
cz 121853

12. Przytul  mnie,  a poprawię ci  nastrój!  /  Katarzyna Źrebiec // Wychowawca. -  2021,  nr  1,
s. 9-12.

13. Seksualność osób ze spektrum autyzmu : wybrane zagadnienia /  Monika Parchomiuk //
W: Osoby ze spektrum autyzmu w biegu życia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 323-341.
cz 121853

14. Zrozumieć autyzm / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2021, nr 1, s. 5-8.
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Zbiory audiowizualne:

1. Dzieci  z  zamkniętego świata [Film DVD] /  scen.  i  real.  Sylwia Gadomska ;  zdj.  Sławomir
Zajączkowski.
a DVD 7370 

2. Ich własny świat [Film DVD] : zagadka autyzmu / scen., prod. i reż. Saskia Baron ; zdj. Mike
Robinson, Stephen Robinson ; muz. Chic Medley.
a DVD 7280 

3. Nadzwyczajni [Film DVD] / reż. i scen. Olivier Nakache, Éric Toledano ; zdj. Antoine Sanier ;
muz.  Grandbrothers  ;  obsada:  Vincent  Cassel,  Reda  Kateb,  Hélène  Vincent  [et  al.].  -
Warszawa : Kino Świat [2020].
a DVD 7234 

4. Obcy w rodzinie [Film DVD] / scen. i reż. Sally Browning ; zdj. Roman Baska.
a DVD 7378 

Polecane czasopisma publikujące artykuły związane z problematyką autyzmu

Czasopisma  są  dostępne  w  czytelni  Pedagogicznej  Biblioteki  Wojewódzkiej  w  Bielsku-Białej
ul. Komorowicka 48.

1. Niebieska Linia
https://www.niebieskalinia.pl/149-czasopismo 

2. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
https://www.ipiss.com.pl/kwartalnik-niepelnosprawnosc-i-rehabilitacja 

3. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 

4. Remedium
http://www.remedium-psychologia.pl/ 

5. Szkoła Specjalna
https://e-szkolaspecjalna.pl/resources/html/cms/MAINPAGE 

6. Wychowawca
https://wychowawca.pl/ 

oprac. Małgorzata Czub
nauczyciel bibliotekarz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej
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