
Szanowni Państwo! 

W naszej szkole rozpoczynamy zajęcia terapeutyczne dwiema nowymi metodami: EEG-

Biofeedback i Warnkego. Poniżej znajdują się skrócone opisy zastosowania ich oraz 

informacje jak przebiegają zajęcia. Gorąco zachęcamy do szerszego zaznajomienia się                 

z tematem na stronach: www.metodawarnkego.pl  , www.biomed.org.pl . 

 

EEG  Biofeedback to trening mózgu. Ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, 

jak i u dorosłych (od 2 rż są normy i jest wiele badań potwierdzających skuteczność oraz 

rzetelność metody). Amerykańska Akademia Pediatrii uznała Biofeedback jako jedną                   

z najbardziej rekomendowanych form terapii (best support Level 1) dla pacjentów z ADHD/ 

ADD ,  dla dzieci z problemami z koncentracją, uwagą  i pamięcią (diagnoza i trening 

procesów poznawczych).  

 

Metoda jest nieinwazyjna oraz poprzez zastosowanie gier oraz animacji graficznych jest 

atrakcyjną formą Terapii dla najmłodszych pacjentów. Ma głowie dziecka mocowana jest 

elektroda za pomocą pasty, dzięki której terapeuta odczytuje surowy zapis EEG. Badacze 

odkryli, że trening EEG- Biofeedback umożliwia stymulacje/pobudzanie fal mózgowych oraz 

tych zbyt pobudzonych fal- hamowanie. Kiedy Dziecko osiągana pożądany stan Umysłu (np. 

przy treningach na koncentrację- koncentruje się), widzi w postaci odpowiedniego dźwięku 

(muzyka mp3) lub obrazu (gra, animacja) na dodatkowym monitorze informację zwrotną.  

W ten sposób mózg uczy się wytwarzania pożądanych w danej sytuacji wzorców fal 

mózgowych, a pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. 

Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu i tak zmodyfikować jego pracę, aby 

funkcjonował efektywnie. Reasumując w sposób świadomy Dziecko uczy się zmieniać 

wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.  

Trening jest całkowicie bezpieczną metodą. Czujniki na głowie trenującego służą tylko do 

pomiaru i nie są do nich podawane żadne impulsy elektryczne. Koder posiada wszelkie 

normy i certyfikaty medyczne. Podczas treningu nie wykorzystuje się żadnych środków 

farmakologicznych. 

Rezultaty uzyskane w treningach z dziećmi okazują się być bardzo dobre. Są opisane                    

w pracach naukowych oraz literaturze z tej dziedziny wydawanej przez światowej sławy 

neuroterapeutów (np. M. Thompson, Eric Pepper i inni)  

Badania sugerują, że u ok. 90% dzieci dostrzega się korzystny wpływ treningu. Jest on 

indywidualnie zróżnicowany, dostosowany do dziecka jego zainteresowań, problemów. 

Subiektywne oceny znajdują potwierdzenie w badaniach obiektywnych wskaźników,                  

np. płynności pojęciowej, liczby popełnianych błędów, sprawności wzrokowo-słuchowej, 

wyników szkolnych. Niektóre badania wskazują także na wzrost IQ.  

Znaczna liczba przeprowadzonych, kontrolowanych badań nad wpływem NFB na różne 

zespoły zaburzeń wykazała nie tylko jego wysoką skuteczność, jak na przykład w zespołach 



ADD, ADHD i problemach uczenia się (Lubar i Lubar 1999; Kaiser i Othmer 2000; Monastra 

2002), lecz również wykazała jego długotrwały efekt w porównaniu z efektami 

farmakoterapii. 

Działanie zależy m.in. od typu treningu i jakości używanego sprzętu. Najczęściej wymieniane 

w literaturze są:  

 lepsza koncentracja, 

 lepsza uwaga, 

 łatwiejsze podejmowanie decyzji, 

 zmniejszenie liczby błędów, 

 skrócenie czasu reakcji, 

 wzrost kreatywności, 

 poprawa pamięci  

 przyspieszone uczenie się, 

 sprawniejsze myślenie 

 zwiększona odporność na stres, 

 zwiększona produktywność, 

 mniejsza podatność na "wypalanie się", 

 zahamowanie lęków / tremy, 

 nabycie umiejętności relaksowania się  

 poprawa samopoczucia, nastroju 

 lepsza integracja umysłu i ciała, 

 zwiększenie pewności siebie / asertywności, 

 lepsza samokontrola, samoocena 

 rozwój samoświadomości, nabycie umiejętności panowania nad emocjami 

 rozwój inteligencji emocjonalnej 

 wyciszenie psychiczne i emocjonalne 

 redukcja napadów agresji 

 synchronizacja półkul mózgowych 

 głębsze i spokojniejsze oddychanie 

Reasumując powyższą opinię zasadne jest stwierdzenie, że trening Neurofeedback jest 

fizjologiczną i bezpieczną  metodą, opartą na samoregulacyjnej technice, zwalczającą stany 

stresowe, oraz naprawiającą całe spektrum zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, 

których podłożem są rozregulowane mechanizmy CUN. Zadaniem tych mechanizmów jest 

utrzymanie prawidłowej równowagi procesów pobudzenia i hamowania.  

Metoda Warnkego skierowana jest do: 

 dzieci z trudnościami w nauce, 
 dzieci z problemami w nauce czytania i pisania, 



 uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej, osób, u których dysleksję już 
zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych), 

 osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD), 
 osób z problemami w lateralizacji, 
 osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową), 
 osób jąkających się, 
 osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania, 
 osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. 

po udarze), 
 dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane ze pogorszeniem 

słyszenia. 

Metoda Warnkego składa się z dwóch integralnie ze sobą powiązanych procesów: diagnozy  
oraz terapii. 

Diagnoza metodą Warnkego polecana jest dla osób, które: 

 mają trudności w różnicowaniu głosek o podobnym brzmieniu, różniących się np. 
jedną cechą dystynktywną, 

 wykazują zaburzenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów, 
 nie lubią czytać, a przy pierwszych próbach czytania przekręcają wyrazy, pomijają, 

dopowiadają, zgadują, 
 nie czytają ze zrozumieniem, 
 piszą niestarannie, popełniają błędy przy przepisywaniu, mylą litery, opuszczają, 

dodają, przestawiają, 
 wykazują trudności z utrzymaniem pisma w liniaturze zeszytu, 
 piszą z błędami, chociaż znają zasady ortograficzne 
 mają problemy z zapamiętywaniem (także zapamiętywaniem sekwencyjnym): 

tabliczką mnożenia, nauką wierszy, ciągów słownych itp., 
 mają problemy z koncentracją uwagi, 
 cechuje je bardzo wolne tempo pracy. 

Podczas diagnozy centralnego przetwarzania sygnałów spostrzeżeniowych bardzo ważne jest 
sprawdzenie tak wielu funkcji, jak to tylko możliwe, w stosunkowo krótkim czasie. Ma to na 
celu kontrolę zakresu, w jakim funkcje te są zautomatyzowane, a także uniknięcie błędów 
spowodowanych przez niewłaściwe odpowiedzi zmęczonego pacjenta. Za pomocą metody 
Warnkego można szybko sprawdzić czternaście różnych funkcji. Następnie dane te mogą być 
porównane ze standardowymi danymi, w celu znalezienia odchyleń lub nieprawidłowości. 

Trening metodą Warnkego 
Pełny trening opracowany przez Freda Warnke jest oparty na treningach obejmujących trzy 
obszary: 

 automatyzację przetwarzania spostrzeżeń w obszarze słuchu, wzroku i zdolności 
motorycznych; 

 automatyzację koordynacji półkul mózgowych; 
 rozwój i automatyzację „wzrokowego języka”. 

 

https://www.biomed.org.pl/trening-wzrokowo-sluchowy.html#breadcrumb

