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Celem terapii w ramach modelu DIR/Floortime jest zbudowanie podstaw zdrowego rozwoju zamiast pracy nad powierzchownymi
zachowaniami i objawami. Dzięki takiej postawie dzieci uczą się opanowywać podstawowe kompetencje, które na drodze ich rozwoju
zostały pominięte lub zaprzepaszczone, a więc umiejętność budowania serdecznych i sprawiających przyjemność relacji z innymi,
celowego i znaczącego komunikowania się oraz - w różnym stopniu - logicznego i kreatywnego myślenia. Znaczna liczba dzieci
leczonych w ten sposób przełamała wiele barier, opanowując umiejętności wcześniej uznawane za nieosiągalne dla pacjentów z ASD.
Zbudowały one serdeczne i bliskie relacje z rodziną i rówieśnikami, a także wykształciły złożone umiejętności wysławiania się. Nie tylko
opanowały zdolność przyswajania wiedzy, ale również rozwinęły umiejętności intelektualne, takie jak spontaniczne myślenie, wyciąganie
wniosków czy współodczuwanie.

To bardzo wartościowa książka - dla rodziców, którzy troszczą się o swoje dziecko, dla profesjonalistów, którzy udzielają konsultacji,
oraz dla tych, którzy poszukują terapii skutecznych w zmaganiach z tymi przerażającymi zaburzeniami. Program DIR/Floortime ma
innowacyjny charakter i jest nadzwyczaj skuteczny.
Dr n. med. T. Berry Brazelton, emerytowany profesor pediatrii klinicznej, Harvard Medical School

Dr n. med. Stanley I. Greenspan - jest uważany za największy autorytet na świecie w dziedzinie pracy klinicznej z niemowlętami i małymi
dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz problemami emocjonalnymi. Profesor psychiatrii i pediatrii klinicznej na Uniwersytecie George'a

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.gwp.pl
https://www.gwp.pl/dotrzec-do-dziecka-z-autyzmem-jak-pomoc-dzieciom-nawiazywac-relacje-komunikowac-sie-i-myslec-metoda-.html
https://www.gwp.pl/dotrzec-do-dziecka-z-autyzmem-jak-pomoc-dzieciom-nawiazywac-relacje-komunikowac-sie-i-myslec-metoda-.html
https://www.gwp.pl/dotrzec-do-dziecka-z-autyzmem-jak-pomoc-dzieciom-nawiazywac-relacje-komunikowac-sie-i-myslec-metoda-.html
http://www.aptusshop.pl/


 
GWP.PL Sp z o.o.

Ul. Bema 4/1A, Sopot
58 511 34 30

 

Washingtona, przewodniczący Interdyscyplinarnej Komisji ds. Zaburzeń Rozwoju i Trudności w Nauce, założyciel i przewodniczący
Centrum Zero to Three, naczelny psychoanalityk dziecięcy w Washington Psychoanalytic Institute. Został wyróżniony przez
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne za badania dotyczące psychiatrii dziecięcej. Jest autorem lub redaktorem około 40 książek
przetłumaczonych na 12 języków.

Dr hab. Serena Wieder - psycholog kliniczna prowadząca prywatną praktykę, specjalizująca się w diagnostyce i leczeniu niemowląt oraz
małych dzieci z zaburzeniami rozwoju i emocji. Jest współprzewodniczącą Interdyscyplinarnej Komisji ds. Zaburzeń Rozwoju i
Trudności w Nauce. Współpracuje z czasopismem „Journal of Developmental and Learning Disorders". Wraz z dr. S.I. Greenspanem
napisała książkę The Child with Spedal Needs.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.gwp.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

