Metoda Warnkego
Metoda opracowana przez Freda Warnke (niemieckiego eksperta
komunikacji) kierowana jest do dzieci i osób dorosłych, u których
występują trudności w zakresie poprawnego pisania, czytania i mówienia. Z
metody tej mogą również korzystać osoby z zaburzeniami percepcji
słuchowej, koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej.
Głównym założeniem metody Warnkego jest to, że przyczyną
trudności w nauce wśród dzieci są centralne zaburzenia przetwarzania
słuchowego. Dzieci te są niezdolne do zapamiętania wzorców dźwiękowych
słów, które słyszały we wczesnym okresie swojego życia. Ponieważ nie
wiedzą, jakie jest właściwe „brzmienie” słowa, nie wiedzą też, z jakich liter i
głosek powinno się ono składać. Wiele dzieci rozwija w to miejsce różne
inne sposoby czytania, np. próbują rozpoznawać słowa tuż po ich
pojawieniu się – postrzegają słowa jak obrazki. Czyniąc to, są niezdolne do
rozpoznania – i nauczenia się – wewnętrznej struktury słowa (metody
podziału słowa na głoski i przypisania im liter).
Fred Warnke, prowadząc wieloletnie badania nad dysleksją i
związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych, opracował metodę
wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił on, że jedną z
najważniejszych przyczyn afazji i dysleksji są zakłócenia słyszenia
centralnego. Uważał również, że można je zredukować stosując odpowiedni
trening.
Diagnoza prowadzona według metody Warnkego, dzięki
wykorzystaniu przeznaczonej do tego aparatury medycznej BRAIN-BOY
UNIWERSAL-PROFESSONAL, pozawala na trafne określenie problemów
w zakresie przetwarzania na poziomie centralnym, a także sprawdzenia
prawidłowości działania analizatora wzrokowego i słuchowego. Procedura
diagnostyczna składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną
kompetencję z zakresu percepcji słuchowej, wzrokowej oraz motoryki. W
oparciu o uzyskany w procesie diagnozy wynik, opracowuje się program
treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości
trenującego. Trening funkcji podstawowych prowadzi się zazwyczaj z
pomocą „BRAIN-BOY-UNIVERSAL”, poręcznego urządzenia za pomocą
którego dzieci w formie zabawy trenują osiem funkcji słyszenia
centralnego, widzenia i motoryki.
W celu ulepszenia i automatyzacji współpracy pomiędzy półkulami
mózgowymi Fred Warnke opracował trening lateralny. Wykorzystuje się
do niego specjalne urządzenie „ALFA-TRAINER”. W trakcie treningu
trenujący słyszy w słuchawkach dwa różne głosy, dobiegające z dwóch
różnych kierunków, zmieniające swoją lokalizację i sprawiające wrażenie,
że krążą one wokół głowy. Słuchanie i przetwarzanie dwóch dźwięków w

tym samym czasie, docierających z dwóch różnych kanałów jest
skutecznym sposobem usprawnienie ciała modzelowatego- „linii
komunikacyjnej” pomiędzy obiema półkulami. Tak więc korzystanie z tej
techniki wspomaga istotnie koordynacje półkul mózgowych.
Ogromną zaletą metody Warnkego jest to, że skupia się ona na
przyczynach problemów a nie na objawach. Dzięki kompleksowemu
postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi
treningowemu wyrównuje się deficyty w zakresie centralnego przetwarzania
informacji. Skuteczne usunięcie źródła problemów powoduje, że osiągnięte
wyniki terapii są trwałe i dają solidne podstawy do osiągania sukcesów w
nauce.

Jeżeli Państwa dziecko ma trudności z czytaniem, pisaniem, mową,
koncentracją uwagi oraz pamięci zapraszamy do skorzystania z możliwości
przeprowadzenia diagnozy oraz terapii na terenie naszej poradni.
Posiadamy specjalistyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz
wykwalifikowanych specjalistów uprawnionych do pracy Metodą
Warnkego.
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