
Wstęp:
Jako młody człowiek, który właśnie zrezygnował ze studiów i potrzebował pracy trafiałam 
do 11- letniej Julki. Zmaga się ona z genetycznym rdzeniowym zanikiem mięśni, a Jej 
rozwój wspomagany jest Treningiem Globalnym. Przy kolejnej wizycie miałam okazję 
poznać Jej nauczycielkę, którą okazała się Pani Dorota Rudzińska- Friedel. Jej pozytywne 
i pełne pomysłów nauczanie zrobiło na mnie ogromnie pozytywne wrażenie. Pani Dorota 
pokazała mi jak rozmawiać z Julką, jak wyglądają Jej lekcje, jakie ćwiczenia wykonuje. 
Nauczyła mnie wielu ćwiczeń z zakresu Treningu Globalnego tak, abym mogła odrabiać 
z Julką prace domowe i pokazywać Jej „ świat”. Dzięki Julce jak i Pani Dorocie 
zdecydowałam się podjąć studia na kierunku pedagogiki specjalnej. Po niedługim czasie 
Pani Dorota dała mi kolejną szanse. Szanse na poznanie Jej syna Patryka, który zmaga się 
z mózgowym porażeniem dziecięcym i na którym wzorowałam się pisząc poniższą pracę.
Dzięki pracy z Julką i Patrykiem dostałam możliwość odbycia praktyk w Gabinecie 
Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Plusik- Minusik. Gdzie dzięki doświadczonym 
i pełnym pozytywnej energii terapeutą mogłam poznać różne sposoby komunikacji, 
motywacji oraz rehabilitacji. Dostałam szanse na poszerzenie wiedzy  oraz utwierdzenie 
się  w fakcie, że studia, które podjęłam były doskonałym wyborem. 
Podjęłam się pisania poniżej pracy na temat wspomagania rozwoju osoby z mózgowym 
porażeniem dziecięcym, ponieważ dogłębnie chciałam poznać cała historię oraz sposoby 
wspomagania metodą Trening Globalny. Od kiedy zaczęłam przychodzić do Julki 
i interesować się różnymi metodami wspomagania rozwoju bardzo zainteresowała mnie 
opisana poniżej metoda. Jest ona nowa i jeszcze niewielu  znana. Od zawsze interesowały 
mnie nowe, alternatywne sposoby. Zainteresowało mnie także to, że wszystkie pomoce 
dydaktyczne przygotowywane są własnoręcznie przez Panią Dorotę Rudzińską- Friedel 
oraz Jej współpracowników.
Funkcją poniżej pracy będzie dokładny opis metody Treningu Globalnego, ćwiczenia oraz 
komunikacja osoby, której rozwój wspomagany jest ową metodą.
Poniższa praca składać się będzie ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii 
oraz załącznika. W rozdziale pierwszym skupię na zagadnieniu związanym z mózgowym 
porażeniem dziecięcym oraz komunikacji. Drugi rozdział to zagadanie związane z 
Treningiem Globalnym. Trzeci zawierać będzie metodologię natomiast czwarty to rozdział 
badawczy, w którym dokładnie opiszę ćwiczenia oraz ich cele.
W tym miejscu chciałabym podziękować Julce za to, że to dzięki Niej podjęłam studia na 
kierunku pedagogicznym, Patrykowi za wyrażeni zgody i chęci do udziału w mojej pracy 
oraz Pani Dorocie Rudzińskiej- Friedel za codzienną wiarę we mnie i nieustannne 
przekazywanie wiedzy.

                               Rozdział 1
Teoretyczne  podstawy  zagadnień  związanych 
z mózgowym porażeniem dziecięcym

1.1. Mózgowe porażenie dziecięce
       W tej części przedstawię spojrzenie trzech różnych autorów na temat  mózgowego 
porażenia dziecięcego, zaburzenia mowy u tych dzieci oraz formy komunikacji z dziecka 
z mózgowym porażeniem dziecięcym.



Mózgowe porażenie dziecięce definiowane jest na wiele sposobów. Według definicji Marii 
Borkowskiej  „mózgowe  porażenie  dziecięce  jest  zespołem  różnorodnych  objawów 
zaburzeń czynności ruchowych  i napięcia mięśni, wywołanych uszkodzeniem mózgu lub 
nieprawidłowościami  w  jego  rozwoju  nabytymi  przed  urodzeniem,  w  okresie 
okołoporodowym  czy  po  urodzeni  we  wczesnym  dzieciństwie”1.  Zdaniem  Zbigniewa 
Łosiowskiego  „aktualnie  mózgowe  porażenie  dziecięce  to  zbiorcze  pojęcie-  parasol 
-  obejmujące różnorodne, zmieniające się  wraz z wiekiem zaburzenia ruchu i  postawy 
(porażenia, niedowłady, ruchy mimowolne, zaburzeni napięcia mięśniowego, zaburzenia 
równowagi), współistniejące  z innymi objawami trwałego uszkodzenia mózgu (padaczka, 
upośledzenie umysłowe, zaburzenia mowy, wzorku, słuchu) znajdującego się  w stadium 
niezakończonego rozwoju, a więc zaistniałe z przed urodzeniem dziecka, w czasie porodu 
lub  w  pierwszych  trzech  latach  życia”2.  Roman  Michałowicz  przedstawia  mózgowe 
porażenie dziecięce następująco: „mózgowe porażenie dziecięce powstałe w czasie ciąży, 
porodu lub w okresie poporodowym to niepostępujące zaburzenia  czynności  będącego 
w  rozwoju  ośrodkowego  układu  nerwowego,  a  zwłaszcza  ośrodkowego  neuronu 
ruchowego.  Mózgowe  porażenie  dziecięce  nie  stanowi  określonej  odrębnej  jednostki 
chorobowej,  a  jest  ono różnorodnym etiologicznie  zespołem objawów chorobowych” 3. 
Do  najczęściej  występujących  przyczyn  mózgowego  porażenia  dziecięcego 
przedporodowego  zaliczamy:  wady  oraz  zaburzenia  rozwojowe,  zamartwice,  zły  stan 
zdrowia matki,  zaburzenia hormonalne, działanie niezdrowych czynników chemicznych 
i  fizycznych,  zaburzenia  ginekologiczne,  choroby,  które  przybyła  matka  szczególnie 
w pierwszym trymestrze ciąży takich jak: różyczka czy odra. Do przyczyn, które zaistniały 
w okresie okołoporodowym zaliczamy: niedotlenienie, przedwczesny poród, podwyższony 
poziom bilirubiny oraz uraz okołoporodowy. 
Natomiast  przyczyną  wystąpienia  mózgowego  porażenia  dziecięcego  w  okresie 
poporodowym może być :niedotlenienie, urazy mózgu, zapalenie mózgu czy zakażenie lub 
uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.  
Warto zauważyć,  że wybrane przeze mnie definicje mózgowego porażenia dziecięcego 
mają  cechy wspólne, że mają  one wspólne cechy. Między innymi: zmiany znajdują się 
w mózgu, zaburzenia czynności ruchowych i postawy dziecka, występowanie zespołów 
objawów  chorobowych  czy  założenie,  że  na  mpdz  mają  wpływ  różnorakie  czynniki 
etiologiczne.

1.1.1. Podział mózgowego porażenia dziecięcego
    
        Mózgowe porażenie dziecięce nie jest uwarunkowane zawsze jednym i takim samym 
czynnikiem. Na ujawienie symptomów wpływają:  siła  i  czas czynnika uszkadzającego 
oraz  obszar  uszkodzenia  tkanki  nerwowej.  Ze  względu  na  przyczyny  i  objawy 
występowania  B.Hagberg  opracował  następujący  mózgowego  porażenie  dziecięcego 
(w: Łosiowski Z. 1997):
1. Postacie spastyczne (piramidowe), w której uszkodzone są ośrodki i drogi mózgowe, 
które odpowiadają za czynności ruchowe, wśród nich wyróżniamy: niedowład spastyczny 
prawo lub lewostronny, niedowład czterokończynowy, który charakteryzuje się zajęciem 
wszystkich czterech kończyn z przewagą górnych oraz obustronny niedowład kurczowy, 

1M. Borkowska, ABC rehabilitacji dzieci, Warszawa, 1989  s.2.

2 Z. Łosiowski, Dzieci Niepełnosprawne ruchowo, Warszawa, 1997 s.11.

3 R.Michałowicz, Mózgowe Porażenie Dziecięce, Warszawa, 2001 s.5.



który zajmuje cztery kończyny z przewagą zmian w kończynach dolnych.
2.  Postacie  pozapiramidowe (dyskinestyczne),  które  są  wynikiem uszkodzenia  struktur 
mózgowych  podkorowych,  chrakteryzującymi  się  przeróżnymi  ruchami  mimowolnymi 
lub uogólnioną sztywnością mięśniową z ubóstwem ruchów.
3.  Postacie  móżdżkowe  (ataktyczne),  będące  wyrazem  uszkodzenia  móżdżku, 
które charakteryzują się zaburzeniami równowagi i często współistnieją z wodogłowiem. 
4. Mieszane.
Mózgowemu porażeniu dziecięcemu mogą towarzyszyć różnego rodzaju zaburzenia oraz 
schorzenia. Wynikają one z nieprawidłowej pracy mózgu. Zaznacza to w swojej książce 
Sophie Levitt: ”Istniejące  w mózgowym porażeniu dziecięcym nieprawidłowości w pracy 
mózgu mogą  być  przyczyną  również  innych upośledzeń,  na  przykład  wzroku,  słuchu, 
mowy i rozumienia mowy oraz zaburzeń postrzegania”4.

1.1.2. Dodatkowe schorzenia dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
     Dodatkowo u wielu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym występują problemy 
w zakresie między innymi:5

1. koordynacji wzrokowo-ruchowej, które mogą wynikać zarówno z zaburzeń  w działaniu 
analizatora wzorkowego jak i trudności w manipulowaniu wynikających z opóźnienia lub 
wręcz niemożliwości wykształcenia chwytu dowolnego,
2. analizy i syntezy wzrokowej, które mogą powodować trudności:
- w wyodrębnieniu elementów składowych,
- różnicowaniu elementów podobnych,
3.  poczucia  schematu  ciała,  które  wynikają  z  braku  doświadczeń  sensomotorycznych; 
możemy zaobserwować to analizując narysowaną przez dzieci z mpdz postać ludzką, gdzie 
dzieci pomijają na rysunku porażone kończyny lub ich zniekształcenie,
4.  orientacji  przestrzennej  tj.  zaburzenia  w  znajomości  własnego  ciała,  zaburzeniami 
percepcji  wzrokowej  oraz  brakiem doświadczeń,  jakich  dostarcza dziecku samodzielna 
lokomocja,

5. lateralizacji, która wynika z opóźnienia dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego. 
Dzieci z mpdz często posiadają lateralizację skrzyżowaną lub nieustaloną,
6. koncentracji uwagi, które jest spowodowane niedojrzałością układu nerwowego, przez 
co  dziecko  nadmiernie  reaguje  na  każdy możliwy  bodziec,  co  powoduje  jego  częste 
rozproszenie,
7. trudności w myśleniu abstrakcyjnym, które mogą być spowodowane:
-  nieprawidłowym  funkcjonowaniem  analizatorów  sprawiającym,  że  spostrzeżenia 
są powierzchowne i mniej dokładne,
- zakłóceniami w rozwoju i przebiegu procesów myślowych, które powodują zmniejszenie 
zasobu pojęć, trudności w formuowaniu myśli i tworzeniu nowych pojęć,
8. Koncentracja uwagi, która wynika z niedojrzałości lub uszkodzenia układu nerwowego. 
Dzieci  reagują  na każdy bodziec,  co powoduje rozproszenie ich uwagi.  Co powoduje, 
że dzieci trudniej przyswajają nowe wiadomości.

4 S.Levitt, Rehabilitacja w Porażeniu Mózgowym, Warszawa 2000, s.18.

5 M.Loska, Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa, 2005 za Przyrowski.Z  Dysfunkcje w 
zakresie integracji sensorycznej i deficyty fragmentaryczne w zespole mózgowego porażenia dziecięcego, 
Warszawa, 1998.



Należy zaznaczyć, że zaburzenia te mogą być pierwotne to znaczy, że powstały w wyniku 
uszkodzenia ośrodków mózgowych lub wtóre co oznacza, że przyczyną  ich mogą  być 
trudności  w  przemieszczaniu  się  dziecka  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym, 
co powoduje trudniejszy dostęp do nowych bodźców co  z kolei  powoduje utrudniony 
rozwój percepcji. 

1.2. Zaburzenia mowy u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym
   Jak pisze w swojej książce Grażyna Gunia oraz Victor Lechta „jednym z najczęstszych 
występujących  u  dzieci  z  mpdz  dysfunkcji  są  zaburzenia  mowy dotyczące  50%-75% 
dzieci. Głównym problemem jest częsta niesprawność aparatu artykulacyjnego, brak lub 
bardzo  słaba  kontrola  ustawienia  głowy,  nieumiejętność  żucia  i  połykania,  słaba 
koordynacja ruchów warg i często duża spastyczność języka oraz trudności w całkowitym 
zamknięciu warg i łatwość  dławienia się,  spowodowane nadmierną  wrażliwością  tylnej 
ściany gardła i tylnej części języka”6. Wystąpić może również brak koordynacji czynności 
mięśni oddechowych jak i występujące w fazie wokalizacji stany skurczowe na poziomie 
przepony lub krtani oraz zaburzenia rytmu oddychania. U dzieci tych zaburzenia mowy 
nazywane są dyzartrią.
Dyzartria jest to” zaburzenie fonetyczne i  ekspresyjne aspektu mowy przy zachowaniu 
poprawnego rozwoju leksykalnego, gramatycznego i syntaktycznego, o ile przyczyna nie 
spowodowała innych uszkodzeń” 7.
Dziecko,  które  ma  problem  z  porozumiewaniem  się  z  otoczeniem  zarówno 
z  nauczycielami,  rodzicami  czy  rówieśnikami  może  mieć  zdecydowanie  obniżoną 
motywację i chęć do nauki czy zabawy. 
Rodzi to w dziecku niezadowolenie, niechęć oraz frustrację co może wpływać na problemy 
w nauce jak i problemy emocjonalne, a co za tym idzie problemy z zachowaniem. 

1.2.1. Komunikacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
        Każdy  z  nas  potrzebuje  komunikacji  do  życia.  Można  by było  pokusić  się 
o  stwierdzenie,  że  jest  to  najważniejsza  potrzeba  każdego  człowieka.  Potrzebujemy 
komunikacji,  by  mówić  o  swoich  potrzebach,  emocjach,  problemach.  Gdy  rodzi  się 
dziecko i wiadome jest to, że będzie potrzebowało pomocy, by móc skomunikować się 
z innymi ludźmi to my dorośli(rodzice, nauczyciele) jesteśmy zobowiązani do tego, aby 
stworzyć mu do tego odpowiednie warunki. 
Dorota Rudzińska- Friedel zauważa, że „niestety często dziecko z MPDz z powodu braku 
komunikacji werbalnej jest od razu klasyfikowane jako upośledzone i zamiast rozwijać 
swój potencjał intelektualny, gubi go. Należy pamiętać, że porażenie mózgowe nie jest 
związane z upośledzeniem”8. 

6 G.Gunia,w: Wprowadzenie do logopedii Victor Lechta, Grażyna Gunia, Kraków, 2012.

7 Tamże, s.111.

8 D. Rudzińska- Friedel, materiał niepublikowany, Wieloprofilowe nauczanie i wspomaganie rozwoju dzieci z 
mózgowym porażeniem dziecięcym, Gdynia, 2008. s. 8.



Należy  pamiętać,  że  komunikacja  ma  wpływ  na  emocje  i  zachowania  dziecka 
z mózgowym porażeniem dziecięcym i może prowadzić do:
▪ mylnej interpretacji krzyku dziecka,
▪ sposób spostrzegania dziecka z mpdz w środowisku przez sposób porozumiewania się,
▪ dzięki komunikacji mamy możliwość korzystania z potencjału intelektualnego dziecka 
z mpdz,
Upośledzenie może współwystępować jako dodatkowe schorzenie, może również wystąpić 
tzw.  opóźnienie wynikające z  błędnie  dobranych środków i  metod oddziaływania(brak 
dostatecznie  dużej  ilości  informacji  ze świata,  do  którego samo dziecko  nie  wyjedzie 
ze względu na niesprawność ruchową, a świat nie przychodzi do dziecka).
Dlatego tak ważne jest, abyśmy dali dziecku szanse. Możliwości na to, aby mogło wyrażać 
swoje  potrzeby  i  emocję.  By  mogło  współuczestniczyć  w  życiu  społeczeństwa. 
Pragnę  przytoczyć  rodzaje  komunikacji  alternatywnej.  Dostępne  są  różnego  rodzaju 
systemy komunikacji alternatywnej.
Jednym z nich jest Bliss- system alternatywnej komunikacji, który składa się ze zbiorów 
znaków, z których można tworzyć  wypowiedzi.  Znaki podzielone są  kolorami. Zielone 
to  czasowniki,  niebieskie  odpowiadają  przymiotnikom,  żółte  to  rzeczowniki  natomiast 
pomarańczowe to znaki osobowe. 

Wypowiedzi są tworzone przez osobę niepełnosprawną ten kto czyta zapisuje znaki tak, 
by nie zburzyć sensu wypowiedzi. Beata Szczygieł w swoje książce następująco definuję 
metodę Blissa: „Bliss pozwala na konstruowanie zdań w czasie przeszłym, przyszłym i 
teraźniejszym”9.
Kolejnym system komunikacji alternatywnej będą piktogramy. Są to białe obrazy graficzne 
na czarnym tle, które przedstawiają obrazki nacechowane danym znaczeniem.
 Komunikację można zacząć także od najprostszych komunikatów jakimi jest TAK- NIE 
czy PRAWDA- FAŁSZ.
 Można tak stawiać pytania i konstruować różnego rodzaju testy, by te odpowiedzi były 
wystarczające.  Można także wprowadzić  tablice literową  dzięki  czemu dziecko będzie 
mogło tworzyć słowa za pomocą pokazywania po kolei każdej litery wyrazu za pomocą 
wskaźnika czy dłoni. 
Z  tymi  systemami  komunikacji  może  najczęściej  spotkać  się  w  pracy  z  dziećmi 
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Systemów komunikacji jest wiele, dlatego warto 
próbować i sprawdzać każda metodę, która mogła by pomóc dziecku w komunikowaniu 
się z otoczeniem.

9 B.Szczygieł, Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym,Kraków,2007,s.33.



Powyżej  przedstawiam wykres,  który obrazowo pokazuje  jak komunikacja wpływa na 
dziecko. Tak jak wspomniałam wyżej jest to najważniejsza potrzeba dziecka, która przede 
wszystkim daje mu poczucie bezpieczeństwa. Daje szanse na wyrażanie swoich emocji, 
zarówno tych pozytywnych jak i  negatywnych. Co w przypadku osób, które nie mogą 
wypowiedzieć uczuć słownie jest bardzo ważne. ”Nasze uczucia wyrażamy nie tylko za 
pomocą  słów, ale całym naszym zewnętrznym zachowaniem. Nawet wówczas, gdy nie 
słyszymy potoku słów, łatwo wyczuwamy czyjś  lęk, wrogość,  akceptację, łagodność” 10. 
Pozwala to także na rozwój osobowości poprzez poznawanie innych osób, czyli kontakty 
interpersonalne.  Zaspokaja  ciekawość  dotyczącą  otaczającego  świata  i  ludzi.  Dzięki 
komunikacji dziecko może rozwijać swój intelekt oraz zainteresowania.  Głównym celem 
każdego terapeuty, który pracuje z dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym jest 
dobranie  odpowiedniej  komunikacji,  a  także  zabieganie  o  prawidłową  komunikację 
zwrotną.  Dziecko może za pomocą  odpowiedniej  komunikacji  osiągać  swoje potrzeby, 
nabywać znajomości, rozwijać swoje zainteresowania, czyli rozwijać siebie dzięki czemu 

10 J.Augustyn, Świat ludzkich uczuć, Kraków, 1992, str.62.



czuje sens życia, istnienia. 

Poniżej pragnę przedstawić karty do komunikacji, którymi posługuję się w pracy z niżej 
opisanym  Patrykiem  z  mózgowym  porażeniem  dziecięcym  czy  Julką  z  genetycznym 
zanikiem mięśni, która porozumiewa się  tylko oczami.  Karty mogą  być  papierowe jak 
i  w  wersji  elektronicznej.  Można  na  nich  wskazywać  zarówno  ręką,  wzrokiem,  czy 
wskaźnikiem. Każdą z kart można zmodyfikować tak, aby była dostosowana do płci czy 
rodzaju odpowiedzi. 







Zwiez

Rozdział 2
Trening Globalny

2.1. Historia i teoria dotycząca Treningu Globalnego
     Trening Globalny autorstwa mgr Doroty Rudzińskiej- Friedel absolwentki Pedagogiki 
Specjalnej  Uniwersytetu  Gdańskiego  oraz  licznych  kursów  kwalifikacyjnych  oraz 
doszkalających między innymi: Metoda Dobrego Startu, Metoda Sensorycznej Integracji, 
Metoda Kinezjologii  Edukacyjnej,  Metoda 18 struktur wyrazowych, TOC dla edukacji. 
Pani  Dorota  Rudzińska-  Friedel  jest  nauczycielką  i  terapeutką,  która  zajmuje  się 
wspieraniem  rozwoju  ucznia  o  specjalnych  i  specyficznych  potrzebach  edukacyjnych. 
Pracuje w ZSS w Gdyni jak również  w gabinecie wspierania rozwoju Plusik- Minusik. 



Autorka  merytorycznej  programu  komputerowego  „Porusz  Umysł”.  Mama  opisanego 
poniżej Patryka, który jak sama mówi: ”wszystkiego mnie nauczył.” Początkiem myślenia 
o stworzeniu nowej metody wspierania rozwoju była diagnoza lekarska, która nie dawała 
szans na rozwój syna P. Doroty Rudzińskiej- Friedel  „ a nadzieja umiera ostatnia… ” 
Twierdzi nawet, że „ Patryk to właściwie autor Trening Globalnego.”
 Dzięki osobistym doświadczeniom,  wieloletniej obserwacji rozwoju dzieci, pogłębianiu 
wiedzy  w  tym  zakresie  oraz  poszukiwaniu  nowoczesnych  form  edukacyjno- 
terapeutycznych  powstała  podstawa koncepcji  Treningu  Globalnego.  Jest  to  koncepcja 
wspierania  rozwoju,  która  bada,  ocenia  potrzeby  i  problemy  ucznia  mające  na  celu 
dostosowanie form, technik i narzędzi pracy wspierającej rozwój. 
Autorka  do  opracowania  koncepcji  wykorzystała  techniki  pracy terapeutycznej  opartej 
na:
• Metodzie 18 struktur wyrazowych, 
• integracji sensorycznej, 
• kinezjologii edukacyjnej 
• Metodzie dobrego Startu. 

„Trening  Globalny  jest  specyficzną  strategią  wspierania  rozwoju  uczniów 
z  różnorodnymi  dysfunkcjami,  deficytami.  Począwszy  od  zaburzeń  wzroku,  słuchu 
aż  po  trudności  szkole  wywołane  tymi  zaburzeniami”11.  Jak  wskazuje  sama  nazwa 
„  globalny”  w  tej  koncepcji  patrzymy  na  ucznia  całościowo.  Na  każdą  sferę  Jego 
funkcjonowania oraz zależności jakie między nimi występują. Trening Globalny w całej 
swej rozciągłości jest indywidulanym spojrzeniem na ucznia. Ma on za zadanie udostępnić 
dziecko korzystanie ze swojego potencjału. 

Mimo  tego,  że  często  jest  ono  zależne  fizycznie  od  innych,  mimo  braku  sprawności 
fizycznej czy mowy werbalnej, mimo wielu innych przeszkód. Człowiek ma zawsze wolne 
myśli bez względu na to czy jest pełnosprawny czy niepełnosprawny. Jednak nie każdy ma 
możliwości, by móc wyrazić  swoje myśli.  Zdarza się  tak chociażby w przypadku osób 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, które jest duża częścią mojej pracy. Dorośli mają 
obowiązek  zadbać  o  to,  aby  uczeń  niepełnosprawny  mógł  rozwijać  się  całościowo. 
„  Pamiętajmy  o  tym  ,że  TG  to  nie  pigułka  lub  instrukcja  obsługi  z  algorytmem 
postępowania”12. 
Każde  dziecko  jest  indywidualnością,  potrzebuje  dobrania  do  sowich  potrzeb  form 
i technik  pracy, indywidulanego rozpoznania potrzeb i problemów. W ten sposób, aby 
w pełni mogło korzystać ze swojego potencjału intelektualnego.
Trening Globalny to wiele małych treningów, w których skład wchodzi:
• trening motoryczny,
• trening emocjonalny,
• trening sensoryczny,
• trening komunikacji,
• trening logicznego myślenia,

11  D. Rudzińska- Friedel,  Trening Globalny, Gdynia, 2007, s.1.

12 D. Rudzińska- Friedel, materiał niepublikowany, Gdynia, 2012.



• trening twórczego myślenia,
• trening pamięci,
• trening czytania oraz czytania ze zrozumieniem,
• trening słuchania oraz słuchania ze zrozumieniem,
• trening wzroku,
• trening słuchu,
• trening pisania,
• trening grafomotoryczny,
• trening językowy,
• trening orientacji przestrzennej,
• trening liczenia,

Trening Globalny obejmuje zasięgiem:
1. sensoryczną integrację
2. umiejętności szkolne
3. aktywność ucznia
4. potencjał intelektualny
5. rozwój emocjonalny
6.  sposób  funkcjonowania  i  sprawności  ruchowej  tj.  jakich  środków  technicznych 
potrzebuje uczeń
Każdą pracę z uczniem metodą treningu globalnego należy zacząć od poznania przeszkód, 
które istnieją w przewodzeniu informacji z centralnego układu nerwowego do wszystkich 
mięśni oraz analizatorów. Bardzo ważne jest także to, aby poznać potencjał intelektualny 
dziecka oraz możliwościach myślenia,  ponieważ  kształtuje on prawidłowy zasób treści 
merytorycznych. 
Wspieranie  rozwoju  ucznia  poprzez  metodę  treningu  globalnego  odbywa  się  we 
wszystkich punktach rozwojowych zgodnie z ogólnie przyjętym schemacie.

1. Diagnoza potrzeb i problemów dziecka:

a. sensomotoryczna
b. pedagogiczna
c. kinestetyczna
d. psychologiczna- potencjał
e. dominacja półkul mózgowych
f. styl uczenia się
g. funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

     
2. Program wspierania rozwoju:
            a. trening emocji,
            b. dobra i serdeczna relacja między uczniem, a terapeutą,
            c. stopniowanie trudności,
            d. atrakcyjności oraz systematyczność zajęć,

  e. program wspierania rozwoju z wykorzystaniem technik i narzędzi 
wykonywania ćwiczeń ,
f. program wspierania rozwoju z wykorzystaniem metod psychologiczno- 
pedagogicznych, które wspierają rozwój,

Poniżej pragnę zaprezentować kartę diagnozy 13Treningu Globalnego. 

13 D.Rudzińska- Friedel, materiał niepublikowany, Gdynia, 2005.



Badane  funkcje 
sensomotoryczne 

Zadania  testowe Sposób 
wykonania  
data 

Motoryka  duża Równowaga  zgrabność 

Orientacja  ciała Nazywa  części  ciała  na 
rysunku 

Orientacja  przestrzeni Zna  kierunki  w  przestrzeni  

Czucie  głębokie  ciała Rysowanie  na  plecach – 
dziecko  rysuje  co  czuje    na 
kartce  przed 

Dziecko  mówi  co  czuje  na 
plecach 

Równowaga Skacze  na  jednej  nodze  do 
przodu  do  tyłu  

Zakręcony  dookoła  własnej 
osi – ramiona  do  przodu  staje 

Bujanie  w  pozycji  przysiadu 
na  palcach  i  piętach  

Przechodzi  po  linii  tip-
topkami
 

Obronność  grawitacyjna Na  piłce  pozycja  samolotu 

Planowanie  ruchu Na  skrzyżowaniu +  kierunki  
Zbuduj  tak  samo 

Motoryka  mała 
grafomotoryka 

Orientacja  przestrzeni 
kartki    

Jak  rysuje  po  śladzie 
Jak  dokańcza  rysunek  

skrzyżowanie 
Poruszaj  się  według  instrukcji
 

Praksja – planowanie 
ruchu 

Narysuj  tak  samo 



Wie  jak  wykonać  ruch Napisz  tak  samo

Czucie  dłoni Rysowanie  pod  kontrolą 
wzroku  na  wewnętrznej 
części  dłoni 

Rysowanie  bez  kontroli 
wzroku  na  wewnętrznej 
części  dłoni 

Sposób  trzymania  ołówka 

Wzrok Pozycja  przy  pisaniu , 
rysowaniu 

Ruchomość  i 
koordynacja  gałki  ocznej 

Śledzi  wzrokiem  ruch 
przedmiotu  
Sposób  wykonania  ćwiczenia 

Koordynacja  wzrokowo 
ruchowa 

Śledzi  wzrokiem  ruch 
przedmiotu 
który  samo  trzyma 

Wady  wzroku Wg  wskazań  lekarskich 

Spostrzeganie Co  przybył ? Co  ubyło ?
Ile  jest  elementów 
jednorodnych 
ile  jest  elementów 
wielorodnych 

Różnicowanie Znajdź  różnicę  w  obrazkach  
czym  różnią  się  te  dwa 
wyrazy ?

Pamięć Zapamiętaj  sekwencję 
obrazków ( jak  będzie  długa ) 
Co  przed  chwilą  rysowałeś 
Zapamiętaj  rysunek  i  narysuj 
go  
Ile  było  elementów 
jednorodnych 
Ile  było  elementów 
wielorodnych 

Słuch 
Wady  słuchu Wg  wskazań  lekarskich 



Różnicowanie Rozpoznawanie  dźwięków 

Dopasowywanie  dźwięków  do 
„ właściciela ”

Spostrzeganie Powtarzanie  rytmu  zadanego 

Mówienie  do  dziecka 
sylabami 
  
Dobieranie  rytmu  do  obrazu 
graficznego 

Pamięć Zapamiętaj  sekwencję 
dźwięków  (jak  będzie długa ?)

Ile  w  rytmie  było  dźwięków  
jednego  rodzaju ?

Komunikacja  werbalna 
Zasób  słownika  biernego 

Konstruowanie 
wypowiedzi 

Wady  wymowy 

Rozumienie  polecenia 
Wykonanie  polecenia 
Rozumie  żart
Odpowiada  na  pytania 
gramatyka
stylistyka 
Zasób  słownictwa 
Wg  wskazań  lekarskich  

Uspołecznienie Wie  co  jest  dobre  a  co  złe 
Przestrzega  norm  społecznych
Zachowuje  się  kulturalnie 
Przestrzega  kontraktu

Emocje Zna  emocje  i  uczucia 
Potrafi  opowiadać  o  emocjach 
Zmotywowany  do  pracy 

Na  podstawie  wszystkich  tych  informacji  tworzone  są  indywidualne  programy pracy, 
w które skład wchodzi:
- komunikacja,
- przygotowanie ucznia do zajęć,
- techniki wspierania rozwoju,
- stymulacja wspierania rozwoju,
- stymulacja emocjonalno- społeczna,

Trzy  kroki  koncepcji  Wspierania  Rozwoju  przez  Trening  Globalny 
Dziecko  jako  PODMIOT 
INDYWIDUALIZACJA   PROCESU  WSPIERANIA  ROZWOJU  TRENIN G 



GLOBALNY

I                                  Diagnoza  TG 
Funkcjonowanie  sensomotoryczne  w  sekwencji  rozwojowej 

Integracja                    Sensoryczna                   Umiejętności
odruchów                     integracja                        szkolne 

Przez  pryzmat  problemów  dziecka , czyli  diagnoza  przyczyn  problemów  szkolnych 
,funkcjonowania  emocjonalno – społecznego oraz zachowań.
Schemat  zależności  czynników  rozwojowych  przez  pryzmat  problemów  dziecka  czyli 
odpowiedź  na  pytanie  jakie  są  przeszkody  w  dostępie  do  potencjału  intelektualnego 
dziecka .

II Konstruowanie  Działań  Wspierających  Rozwój  TG 
→ Wyodrębnienie  problemów   i  ich  przyczyn
→  Dostosowanie   technik   wykonywania   zadań   w   zależności   od   problemów 
percepcyjno-  motorycznych  dziecka 
→ Opis  osiągnięć  i  scenariuszy
→ Opis  zadań  konstruowanych  indywidualnie  do  dziecka 
→ Badania  kontrolne 

III Realizacja  Działań  Wspierających  Rozwój  TG 
→ Struktura  realizowanego  programu
→ Wykorzystanie  dostępnych  aktywności  edukacji 
→ Indywidualizacja  zadań  oraz  sposobu  ich  wykonania – ćwiczenia  autorskie 
→ Dostosowanie i  kształtowanie  komunikacji  czynnej  i  biernej  ćwiczenia  autorskie 
→ Trening  emocjonalny  ćwiczenia  autorskie 14

W  metodzie  treningu  globalnego  uczeń  przyjmuje  rolę  sportowca,  który  trenuje 
systematycznie, wytrwale i konsekwentnie. Podobnie jak sportowiec jest często zmęczony, 
wyczerpany i niejednokrotnie chciał zostawić wykonywanie ćwiczeń, jednak nie poddaje 
się i trenuje ze wszystkich sił. Po ciężkich chwilach przychodzi jednak efekt, na który tak 
długo czekał. Wówczas uczeń podobnie jak sportowiec widzi jak Jego ciało się zmienia, 
a poświęcenia, które wkładał w ćwiczenia przekładają się na sukcesy. Zauważa, że Jego 
zdolności rozwijają się. 
Podobnie jak sportowiec uczeń powinien podchodzić do działań terapeutycznych jak do 
treningu  sportowego.  Uczeń  powinien  ciężko  pracować,  koncentrować  uwagę  oraz 
rozwijać swoje umiejętności. Dzięki temu uczeń jest szczęśliwy i zmotywowany do dalszej 
pracy. 
Trening  globalny dzięki  indywidualnemu podejściu  do  każdego  dziecka nie  wyznacza 
określonego  wieku  dzieci.  Można  pracować  nim  zarówno  z  dziećmi  młodszymi  jak 
i starszymi. 

14  Tamże, s.2.



Również  postępy  u  ucznia  jak  i  czas,  w  którym  występują  jest  indywidualnie 
rozpatrywany,  ponieważ  u  niektórych  dzieci  postępy  widać  już  po  paru  miesiącach, 
a  u  innych  dopiero  po  dłuższym  czasie.  Podobnie  odnosi  się  to  do  zaburzeń. 
Strategią treningu mogą pracować dzieci z następującymi zaburzeniami:
• dzieci zdolne,
• dzieci z mózgowy porażeniem dziecięcym,
• dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
• dzieci z dysleksją,
• dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej,
• dzieci z zaburzeniami zachowania
2.2.1. Ćwiczenia metody treningu globlanego
       Poniżej  pragnę  zaprezentować  rodzaj  ćwiczeń  treningu globalnego oraz cel  ich 
wykonywania.  Autorka  metody  zwraca  uwagę,  by  każde  cwiczenie,  które  wykonuje 
dziecko  kończyło  się  sukcesem,  pozwoli  to  na  pobudzeniu  w  dziecku  woli  walki  do 
osiąganiu sukcesu.
Autorka sugernuje także,  aby przed przystąpienie do pracy z dzieckiem terapeuta sam 
wykonał każde ćwiczenie. „Pozwoli nam to ujrzeć wszelkie trudności jakie dziecko będzie 
musiało  przezwycieżyć  w  momencie  wykonywania  polecenia,  a  także  uzymysłowimy 
sobie,  że  na  pozór  proste,  a  nawet  banalne  zadanie  kryje  w  sobie  wiele  barier  do 
przezwyciężenia”15. Przy wykonywaniu kazdego ćwiczenia ważne jest, aby dziecko miało 
dostęp do wody bez gazu i aby podczas przerw między ćwiczeniami zachęcać do jej picia. 
Jest ważna, ze względu na żródło tlenu dostarczanego do ciała i umysłu, co daje większe 
efekty pracy systemu nerwowego. Warto także pamiętać, by dziecko podczas zajęć czuło 
się  bezpiecznie.  Każde  z  poleceń  należy  wykonywać  systematycznie  na  każdych 
ćwiczeniach do momentu nauczenia się przez dziecko samodzielneg i prawidłowego ich 
wykonywania”16. Terapeuta powinien pamiętać, by zadania były modyfikowane, zmieniać 
ich  formę  oraz  schemat.  Jak  wiadomo  dziecko  szybko  traci  koncetrację,  dlatego  też 
ćwiczenia powinny mieć krótki czas trwania. 
Więkoszość  ćwiczeń  należy wykonywać  w róznych pozycjach tak,  aby dziecko mogło 
odbierać  jak  największosć  ilość  bodźców  oraz  by  mogło  sprawdzać  się  na  wielu 
płaszczyznach. Polecenia stawiamy krótko i  treściwie oraz upewniamy się  czy dziecko 
na pewno prawidłowo je zrozumiało. 

Po  każdy  ćwiczeniu  warto  zadbać,  by  dziecko  dostało   od  terapeuty  pozytywne 
wzmocnienie,  powinno  pochwalić  się  jego  zaagnażowanie  i  chęci.  „Wiara  w  dziecko 
i  rozbudzenie  w  nim  chcęci  i  motywacji  zawsze  przynosi  największe  i  najlepsze 
rezultaty”17.
Przedstawione poniżej ćwiczenia skonstuowane są taki sposób, aby jednoczesnie poruszały 
wiele zmysłów, a tym samym stwarzały mozliwość pelnego rozwoju. Zajęcia podzielone 
są na dwie części :

•  Cześć  pierwsza-  ruchowa,przygotowawcza,  uaktywania  ona  system  nerwowy 
do pracy.

•  Część  druga  poznawcza-  obejmuje  ćwiczenia  stymulacjo-  poznawcze, 
które opracowane są z uzwględnieniem wszystkich systemów zmysłowych. 

15  D.Rudzińska- Friedel, Ćwiczenia-opis i cel, Gdynia, 2005.

16 Tamże, s. 4.

17 Tamże, s.8.



Poniżej  pragnę  zaprezentować  przykładowe  ćwiczenia  Treningu  Globalnego. 
Każde ćwiczenia dostosowywane jest do potrzeb oraz możliwości dziecka.

Ćwiczenia wstępne – ruchowe:
1. Orientacja ciała

Prawą  ręka dziecka dotykamy ciała według schematu głowa, twarz, szyja,  lewe 
ramię, przedramię, dłoń, prawe ramię, przedramię, dłoń, brzuch, lewe biodro, udo, 
kolano, łydka, stopa, prawe biodro, udo, kolano, łydka, stopa.

a) Lewą ręka dziecka dotykamy ciała według schematu jak wyżej

b) Wyciągamy prawą rękę dziecka do przodu ciała i mówimy” przód”, tak samo 
określamy kierunki: tył, prawo, lewo, bok prawy, lewy bok, góra, dół, prawo 
do góry, prawo na dół, lewo na do góry, lewo na dół itd.

c) Wibrowanie ciała według schematu ciała

d) Głaskanie ciała według schematu ciała

e) Oklepywanie ciała według schematu ciała

f) Oszczypywanie ciała według schematu ciała

g) Szczotkowanie ciała według schematu ciała

Cel:  ćwiczenia  wpływają  na  koordynację  wzrokowo-  ruchową,  czucie  głębokie, 
grafomotorykę, przetwarzanie informacji oraz zapamiętywanie

1. Orientacja przestrzeni.

Kierunki  od dziecka (  dziecko jako centrum) prawo-lewo,  przód-  tył,  góra-dół. 
Kierunki  w  stosunku  do  innych  obiektów  np.:  po  lewej  stronie  mamy. 
Potrafi kierowany instrukcją terapeuty dojść do celu np.: pójdź 3 kroki do przodu. 
Potrafi kierować osobą, tak , aby ta według instrukcji dziecka doszła do celu.

 Cel:  ćwiczenia  wpływają  na  rozpoznawalność  kierunków  i  przestrzeni,  prawidłowe 
poruszanie się oraz manipulowanie przedmiotami. 

2. Ćwiczenia naprzemienne:

a) Dziecko leży na podłodze, prawa ręka uderza w podłogę i zaraz potem w lewe 
np.: biodro i odwrotnie. Liczba powtórzeń 100 razy. 

• Lewa ręka uderza w podłogę po lewej stronie i w prawe udo i odwrotnie. 
Liczba powtórzeń 100 razy.



• Ugniatamy jednocześnie prawą rękę i lewą nogę i zmiana pozycji leżąca lub 
siedząca    .

•  W pozycji  leżącej  prowadzimy ruch naprzemienny prawą  ręką  do lewego 
kolana i odwrotnie. Liczba powtórzeń 100 razy. 

b) W pozycji siedzącej- prawa ręka do lewego ramienia, następnie lewa ręka do 
prawego ramienia. Liczba powtórzeń 100 razy.

• W pozycji siedzącej- prawa ręka do lewego kolana, lewa ręka do prawego 
kolana. Liczba powtórzeń 100 razy.

Cel: ćwiczenia wpływają na  stymulację czuciową tj. poznanie własnego ciała i przestrzeni, 
polepszenie koncentracji, pobudzenie ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za uczenie się 
i zapamiętywanie, przekraczanie linii środka.

3. Ćwiczenia rąk na blacie

a) Dziecko uderza prawa ręką  blat po prawej stronie i zaraz potem po lewej 
stronie, następnie ćwiczenie wykonuje lewa ręka.

b) Dziecko  uderza  lewą  ręka  w  blat  i  prawe  ramię,  następnie  ćwiczenie 
wykonuje prawa ręka.

c) Dziecko krzyżuje ręce. Liczba powtórzeń 100 razy.

4. Ćwiczenie stymulacji czuciowej dłoni

a) Dłoń ugniata piłkę jeżową

b) Szczotkowanie dłoni, pędzlowanie

c) Ugniatanie różnych materiałów o zróżnicowanej strukturze

d)  Malowanie palcami

e) Wyciąganie naprzemienne różnych przedmiotów z wody

f) Glina, plastelina, modelina

Cel: ćwiczenia wpływają na koordynację wzrokowo- ruchową, przekraczanie linii środka, 
relaksację. 

5. Ćwiczenia oczu

Dziecko siedzi w krześle, przytrzymujemy dziecko za brodę, tak aby głowa nie 
ruszała  się,  samymi  oczami  dziecko  wodzi  za  przedmiotem  w  niewielkim 
zakresie takim, w którym widzi przesuwający się przedmiot.

a) Dziecko wodzi od lewej strony do prawej – to jest pełen ruch na wysokości 
w odległości ugiętego łokcia dziecka. Ćwiczenie wykonujemy 5 razy po 20 
ruchów.



b) Dziecko wodzi od góry do dołu po 20 ruchów w linii środkowej ciała.

c) Dziecko wodzi za znakiem ósemki 20- 50 razy.
Cel:  ćwiczenia wpływają  na koordynację  wzrokowo- ruchowa,  koncentrację,  integrację 
sensoryczną.
Podczas  ćwiczeń  terapeuta  powinien  wypowiadać  bardzo  wyraźny komunikat  słowny. 
Podczas wykonywania ćwiczenia mówimy w imieniu dziecka i zachęcamy, by powtarzało 
za nami, na przykład:

• moja głowa jest w środku, w środku, w środku

• moje plecy są proste, proste, proste

• moje ręce są luźne, luźne, luźne

• moja buzia jest sucha, sucha, sucha

• mój język połyka ślinę, ślinę, ślinę

• itd. …
Podczas każdych zajęć terapeutycznych włączamy muzykę, które pozwoli na dynamizację 
ćwiczeń, ale nie będzie dekoncentrować dziecka. 
Autorka zwraca także uwagę, aby na każdych zajęciach przeprowadzać z dzieckiem naukę 
nazywania  uczuć,  by uczeń  mógł  poznać  jak  największą  ilość  emocji  i  mogło z  nich 
korzystać w celu określenia swojego stanu emocjonalnego. Da to możliwość odreagowania 
negatywnych emocji czy odczuć, a także pozwoli na podzielenie się swoimi radościami. 
Brak odreagowania oraz brak komunikacji może prowadzić do zamknięcia się  w sobie. 
Szczególnie jest to ważne w wypadku dzieci niepełnosprawnych ruchowo, które nie mogą 
w żaden sposób odreagować emocji zarówno negatywnych jak i pozytywnych- ani przez 
ruch ani słownie.

Autorka daje przykład ćwiczeń, które na to pozwolą:
• Zaczynamy od omówienia (nazwania ich, dajemy przykłady w jakich sytuacjach dane 
miny będą odpowiednie) min, które przedstawiają twarz w różnych emocjach.
• Przedstawiamy sytuacje hipoteczne, w której dziecko ma sobie wyobrazić jak można się 
czuć i dobrać do tego odpowiednie miny i emocje. Na przykład: „Kiedy dostaję prezent 
jestem…” szczęśliwy, smutny, zakręcony…
• Na początku każdych zajęć  pytamy dziecko,  jak się  dziś  czuje.  Dziecko za pomocą 
obrazków z minami lub literując na tablicy liter określa swój stan emocjonalny.

Część druga- poznawcza:
1. Ćwiczenia słuchowe:

  ◦ Wyklaskiwanie rytmów
              ◦ Obraz graficzny dźwięku
              ◦ Dopasowanie dźwięku do jego obrazu graficznego
              ◦ Wyrazy, które się rymują
              ◦ Wyrazy w wyrazach, które się rymują 



              ◦ Różnicowanie dźwięków
              ◦ Wysłuchiwanie głosek 
              ◦ Dopasowywanie dźwięku do przedmiotu, zwierzęcia itp.
              ◦ Zapamiętywanie: jakie dźwięki usłyszałeś?
              

  ◦ Na jaką głoskę zaczyna się wyraz
             ◦ Na jaką głoskę kończy się wyraz

1. Ćwiczenia wzrokowe:

◦ Wyszukiwanie takich samych  elementów
◦ Prawda- fałsz
◦ Przyczyna-skutek
◦ Co by było gdyby...
◦ Łańcuchy skojarzeniowe
◦ Wyrazy o tym samym znaczeniu
◦ Wyrazy rymujące się
◦ Obraz graficzny wyrazu
◦ Wyrazy wspak
◦ Co tu nie pasuje
◦ Taka sama sylaba/ wyraz
◦ Rozsypane wyrazy – tworzenie zdań
◦ Rozsypane sylaby- tworzenie wyrazów
◦ Magiczne sylaby
◦ Magiczne litery
 ◦ Turlanie piłki po blacie, śledzenie wzrokiem piłki
◦ Rysowanie po śladzie ósemki
◦ Wystukiwanie słów sylabami i głoskami
 ▪  pytania  do tych  wyrazów o ich funkcję,  znaczenie,  kategorię  (odpowiedzi 
tak/nie wskazywane wzorkiem lub dłonią)
 ▪ pisanie wyrazów wg wzoru ruchem wymuszonym lub wspomaganym 
◦ Czytanie całościowe wg kategorii tematycznych
◦ Rozpoznawanie obrazka i jego etykiet

Wszystkie elementy:
• stan motoryczny
• funkcjonowanie dziecka, możliwości ruchowe w kierunki ruchu wspomaganego
• stan emocjonalny, rodzaj komunikacji
•  dotychczasowy  rodzaj  przekazywanych  informacji  o  świecie  i  jego  doświadczenia 
fizyczne, psychiczne i emocjonalne
Mają istotny znaczenie diagnostyczne, które wpływają na poniższe w programie treningu 
globalnego:

1. Warunki techniczne w jakich będzie pracować dziecko tj:

- posadzenie dziecka, czyli rodzaj siedziska

- nachylenie płaszczyzny w jakiej będziemy pracować

- pozycja dziecka, w której będzie mu najwygodniej



2. Modyfikacje edukacyjne:

- indywidualizacja kart pracy, które będą dostosowane do problemów dziecka

- rozumienie i rodzaj informacji a także kojarzenie i zapamiętywanie

-  percepcja  słuchowo-  wzrokowo  –dotykowo  –  prioprioceptywna  w  tym 
zaburzenia i możliwość wykorzystania w edukacji. Związane z nim jest rodzaj 
ćwiczeń sensomotorycznych, który ma wpływ i znaczenie dla współdziałania 
systemów zmysłowych, tak aby uczeń posiadał większą możliwość korzystania 
ze swojego potencjału intelektualnego.

2.2.2. Założenia oraz procedury osiągania celu według treningu globalnego 
       Poprzez realizację ćwiczeń spodziewana jest poprawa następujących funkcji:

1. Koncentracja uwagi
2. Koordynacja wzorkowo- ruchowa
3. Spostrzeganie, różnicowanie, zapamiętywanie wzrokowe
4. Logiczne myślenie
5. Twórcze myślenie
6. Planowanie ruchu
7. Analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa
8. Spostrzeganie, różnicowanie, zapamiętywanie wzorkowe18

           Procedury osiągania celu:
1. Systematyczność
2. Konsekwencja wykonywania
3. Praca zindywidualizowana dostosowana do potrzeb i problemów dziecka
4. Ćwiczenia wykonywane zgodnie z opisem i zasadą stopniowania trudności
5. Realizacja ćwiczeń następuję po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb dziecka:

   
• fizjologicznych
• woda dostępna dziecku w każdym momencie ćwiczeń
• poczucie bezpieczeństwa

6. Nauczyciel  podczas  zajęć  wykorzystuje  w  sposób  naturalny  zainteresowanie 
i mocne strony ucznia

7. Nauczyciel  określając rodzaj  ćwiczeń  i  kart pracy,  ich jakość  i  ilość  koniecznie 
uwzględnia styl uczenia się dziecka19

18 D. Rudzińska- Friedel, Zestaw pomocniczy ćwiczeń terapii pedagogicznej nr 1, Gdynia  2005 str. 3.

19 Tamże, str. 4.



                                                        

                                                           Rozdział 3
                       Metodologia badań własnych

Poniższy  rozdział  jest  źródłem  wiedzy  na  temat  celu,  technik,  metod,  przedmiotu, 
problemów oraz terenu moich badań. Rozdział ten jest niezbędny wstępem oraz podstawą 
rozdziału sprawozdawczego.  

3.1. Cel i przedmiot badań
Najważniejsza  kwestią  w  pisaniu  pracy  jest  uzmysłowienie  sobie  jaki  jest jej  cel. 
Czyli jakie skutki będą miały przeprowadzone badania. Określenie celu oraz przedmiotu 
badań.
Według  Tadeusza  Pilcha  cel  badań  jest  to  „poznanie  umożliwiające  skuteczne 
działanie”20.Waldemar  Dutkiewicz  określa  go  jako  „  dążenie  do  wzbogacenia  wiedzy 
o osobach, rzeczach i zjawiskach będących przedmiotem badań” 21. Natomiast Władysław 
Zaczyński określa cel jako „bliższe określenie tego, do czego zmierza badacz oraz 
co pragnie osiągnąć w swoim działaniu”22. Cel badań powinien być skonstruowany 
jasno  i  zrozumiale  dla  ogółu   społeczeństwa. Z  celem  badań  nierozłączny  jest 
przedmiot  badań,  który  jak  definiuje  Janusz  Szumski  jako  coś  co  „składa  się  na 
rzeczywistość społeczną, a więc zbiorowości i zbiory społeczne, instytucje społeczne oraz 
procesy  i zjawiska”23.
 Za przedmiot  moich badań  uważam proces wspierania rozwoju poprzez zastosowanie 
treningu globalnego.
Ogólnym  celem  moich  badań  jest  poznanie  procesu  wspierania  osoby  z  mózgowym 
porażeniem dziecięcym poprzez zastosowanie treningu globalnego.
Do szczegółowych celów należeć będą:

1. Poznanie i  rola sposobów komunikacji
2. Sposób tworzenia kart pracy
3. Wytyczne do pracy metodą treningu globalnego

3.2.  Problem badawczy
By  móc  rozpocząć  badania  na  temat  danego  zjawiska  należy  sformułować  pytania, 
czyli problem badawczy, na które badacz będzie szukał odpowiedzi.
Jerzy Brzeziński piszę o problemie badawczym, iż jest on „pytaniem lub zespołem pytań, 
na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie”24.
Podobnie problem badawczy prezentuje   Mieczysław Łobocki  „pytanie,  które w miarę 
precyzyjnie określa cel zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki dotychczasowej 

20 T.Pilch, T.Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa, 2010 str. 35.

21 W.Dutkiewicz, Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki, Kielce, 1996 str. 31.

22 W. Zaczyński, Praca badacza nauczyciela, Warszawa, 1995 str. 52.

23 J.Szumski, Wstęp do metodologii badań społecznych, Katowice, 1995 str. 7.

24 J.Brzeziński, Metodologia badań własnych, Warszawa, 1999 str. 216.



wiedzy na interesujący nas temat. Problem badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu 
badań  umożliwia  bowiem  dokładniejsze  poznanie  tego,  co  rzeczywiście  zamierzamy 
zbadać” 25.
Tadeusz Pilch prezentuje problem badawczy w następujący sposób: „ to pytanie o naturę 
badanego  zjawiska,  o  istotę  związków  między  zdarzeniami  lub  istotami  i  cechami 
procesów,  cechami  zjawiska  to  mówiąc  inaczej  uświadomienie  sobie  trudności 
z wyjaśnieniem i zrozumieniem określonego fragmentu rzeczywistości” 26.

Janusz  Szumski  wyróżnia  trzy  rodzaje  problemów  biorąc  pod  uwagę  ich  przedmiot, 
rolę i zakres:

• teoretyczne i praktyczne,
• ogólne i szczegółowe
• podstawowe i cząstkowe27

Prześledzenie  literatury   doprowadziło  do  postawienia  następującego  problemu 
badawczego mojej pracy: Jak przebiega proces wspierania rozwoju osoby z mózgowym 
porażeniem dziecięcym z zastosowaniem treningu globalnego?

3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
Następnym etapem pracy jest wybór metody, technik oraz narzędzi badawczych tak by 
móc odpowiedzieć na powyżej postawione problemy badawcze.
Według  Mieczysława  Łobockiego  metoda  badawcza  jest  to  „sposób  postępowania 
naukowego, mający na celu rozwiązać sformułowany uprzednio problem”28.
Pilch  uważa,  że  metoda  badawcza   zawiera  „  szereg  działań  o  różnym  charakterze, 
zarówno  koncepcyjnym,  jak  i  rzeczowym,  zjednoczonych  celem generalnym  i  ogólna 
koncepcją badań” 29.
W literaturze można odnaleźć  wiele podziałów metod badawczych jednak ja wybrałam 
te, które wydają się najbardziej odpowiednie

Poniżej przedstawiam podział metod jakiego dokonał Tadeusz Pilch:

25 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków, 2003, str. 21.

26 T.Pilch, T.Bauman, Zasady…, cyt. wyd s.43.

27 T.Pilch za J.Szumski, Zasady…cyt, wyd s.43.

28 M.Łobocki, Metody…,cyt.wyd s.27.

29 T.Pilch,T.Bauman, Zasady…, cyt.wyd str.71.



▪ eksperyment pedagogiczny, 

▪ monografia pedagogiczna,

▪ metoda indywidualnych przypadków,

▪  metoda sondaż diagnostycznego30

 Interesującego podziału dokonał Mieczysław Łobocki :

     ▪ metoda obserwacji,

                ▪ eksperyment pedagogiczny,

▪ testy osiągnięć szkolnych,

▪ metoda socjometryczna,

▪ analiza dokumentów,

▪ metoda sondażu,

▪ metoda dialogowa,

▪ metoda biograficzna31

Często mylone z metodami badawczymi są techniki badań, które według  Tadeusz Pilcha 

są  ”czynnościami  określonymi  przez  dobór  odpowiedniej  metody  i  przez  nią 

uwarunkowanymi.  Czynności  te  w  sensie  logicznym  są  pojęciami  podrzędnymi 

w stosunku do metod, a w sensie rzeczowym o znaczenie węższym zakresie niż metoda. 

Technika  badawcza  ogranicza  się  do  czynności  pojedynczych  lub  pojedynczo 

jednorodnych”32.

Oprócz metod i technik do przeprowadzenia badań potrzebną są także narzędzia są nimi 
„przedmioty służące do realizacji wybranej techniki badań” 33.
Zaliczamy do nich kwestionariusz, długopis czy dyktafon oraz wszystkie temu podobne 
rzeczy.
By osiągnąć odpowiedzi na problem badawczy swojej pracy użyję metody indywidualnych 
przypadków, które Tadeusz  Pilch definiuje jako: „sposób badań polegający na analizie 
jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na 

30 Tamże, str.72-79.

31 M.Łobocki, Metody…, cyt.wyd str. 29-30.

32 T.Pilch, T.Bauman, Zasady…, cyt.wyd str. 71.

33 Tamże, str.71.



analizie  konkretnych  zjawisk  natury  wychowawczej  poprzez  pryzmat  jednostkowych 
biografii  ludzkich  z  nastawieniem  na  opracowanie  diagnozy  przypadku  lub  zjawiska 
w celu podjęcia działań terapeutycznych”34.
Metoda  ta  odnosić  się  będzie  do  dwudziestopięcioletniego  Patryka,  który  zmaga 
się  z  czterokończynowym  dziecięcym  porażeniem  mózgowym.  Poddam  analizie  cały 
proces wspierania Jego rozwoju metodą treningu globalnego. 
W pracy badawczej użyję następujących technik badawczych:

1. Obserwacja uczestnicząca
2. Wywiad
3. Analiza dokumentów

W przypadku badań przedstawionych w mojej pracy metoda indywidualnych przypadków 
będzie nierozłączna z  obserwacją  uczestniczącą  jawna.  „Ten typ  obserwacji  występuje 
wówczas,  jeśli  badający  stanie  się  uczestnikiem  danej  zbiorowości  i  jest  przez  nią 
akceptowany. Może mieć dwie postacie: być jawną lub ukrytą” 35. 

W  mojej  pracy  występować  będzie  obserwacja  uczestnicząca  jawna.  Gdy  tylko 
pomyślałam, by pisać pracę licencjacką o Patryku był on pytany o zgodę na ujęcie Jego 
wizerunku w pracy. Od początku wiedział także o jej celach. „Obserwacja uczestnicząca 
jawna polega na poinformowaniu grupy o roli badającego”36. Jak pisze dalej Tadeusz Pilch 
„ akceptacji roli badacza w przypadku obserwacji jawnej jako obserwatora”37.

Według Tadeusza Pilcha warunkami poprawności obserwacji są:
▪ wstępna znajomość przedmiotu obserwacji,
▪ jasne sformułowanie zagadnień i celów obserwacji,
▪ bliższe poznanie przedmiotu obserwacji przez zastosowanie obserwacji otwartej 
lub innych procedur poznawczych,
▪  szczegółowe  opracowanie  koncepcji  badań,  kategoryzacja  zagadnień, 
opracowanie odpowiednich formularzy i arkuszy obserwacyjnych,
▪ sama obserwacja powinna być planowa, systematyczna i dokładna38

Do celów obserwacji zaliczam:
1. Sposób komunikacji podczas wykonywanie ćwiczeń
2. Formy motywacji Patryka
3. Wygląd kart pracy kart pracy
4. Sposób wykonywanie ćwiczeń 
5. Struktura zajęć

Kolejną techniką, którą zastosuje w mojej pracy badawczej będzie wywiad, którą Tadeusz 
Pilch definiuje w następujący sposób: „ wywiad jest rozmową badającego z respondentem 
lub respondentami według opracowanych wcześniej dyspozycji lub w oparciu o specjalny 

34 Tamże str.78.

35 Tamże str.88.

36 Tamże str. 88.

37 Tamże str.88.

38 Tamże str.91.



kwestionariusz.”39Przeprowadzony zostanie on z Panią Dorotą Rudzińska- Friedel, która 
jest matką Patryka, pedagogiem i terapeutą oraz twórczynią metody treningu globalnego. 
Wywiad odbywać  się  będzie w Gabinecie Terapeutycznym Wspierania Rozwoju Dzieci 
i  Młodzieży  Plusik-  Minusik.  Rozpocznie  się  on  od  zapoznania  terapeutyki  z  celem 
badania,  a następnie poproszona będzie o odpowiedź  na 14 pytań,  które będą  zawarte 
w  kwestionariuszu  wywiadu.  Odpowiedzi  nagrywa  będą  za  pomocą  telefonu 
wyposażonego w dyktafon,  a następnie spisany do komputera.  Arkusz kwestionariusza 
znajduje się w załączniku A. 
Ostatnią  zastosowaną  przeze  mnie  techniką  badawczą  będzie  analiza  dokumentów, 
a  dokładnie  kart  pracy  treningu  globalnego  wykonywanych  przez  Patryka. 
Dołączone one będą w rozdziale badawczym. 
W poniższej tabeli przedstawiam informacje na temat metod, populacji oraz miejsca ich 
przeprowadzenia. 

Tabela 1. Zbiorczy wykaz metod, populacji i terenu badań.

Metoda/Technika Populacja Teren

1. Indywidualnych 
przypadków

1  nie  w  pełni  sprawna 
osoba

Miejsce zamieszkania 
osoby  nie  w  pełni 
sprawnej

2. Obserwacja 
uczestnicząca 

1  nie  w  pełni  sprawna 
osoba

Miejsce zamieszkania 
osoby  nie  w  pełni 
sprawnej

3. Wywiad 1 terapeuta Gabinet 
Terapeutyczny 
Wspierania  Rozwoju 
Dzieci  i  Młodzieży 
Plusik-Minusik

4. Analiza dokumentów Karty pracy Miejsce zamieszkanie 
osoby  nie  w  pełni 
sprawnej

39 Tamże str. 91-92.



3.4. Organizację oraz harmonogram badań
Jak pisze Władysław Zaczyński „ organizacja i metody badań wyznaczone są przez 
problemy i  powiązane z nimi hipotezy. Zatem musi odpowiadać  metodzie, która 
z kolei winna być adekwatna do rozwiązywanych problemów”40.
Poniżej prezentuję organizację oraz harmonogram prac:

Tabela 2. Harmonogram prac badawczych.

Przedsięwzięcie Termin realizacji

Podjęcie pracy z promotorem, uszczegółowienie tematu 
pracy

X 2012

Opracowanie koncepcji oraz gromadzenie literatury XI 2012

Opracowanie strategii badawczej XII 2012

Pisanie rozdziału I I 2013

Utworzenie  narzędzi  badawczych  i  gromadzenie 
materiałów i przygotowanie rozdziału II

II 2013

Przeprowadzenie badań III 2013

Sporządzenie rozdziału III IV 2013

Rozdział  z  interpretacją  wyników  oraz  oddanie  pracy 
promotorowi

V 2013

40 W. Zaczyński, Praca…, cyt.wyd str.54.



                    Rozdział 4
W poniższym  rozdziale  pragnę  zanalizować  wywiad  przeprowadzony  z  Panią  Dorotą 
Rudzińską-  Friedel,  zaprezentować  osobę  Patryka,  który  zmaga  się  z  mózgowym 
porażeniem  dziecięcym,  a  Jego  rozwój  wspomagany  jest  ćwiczeniami  Treningu 
Globalnego. Pragnę  również  zaprezentować  dokładny opis ćwiczeń,  ich cele oraz karty 
pracy, które na co dzień wykonuje Patryk.
4.1. Analiza wywiadu
Osobą, z którą  wywiad jest autorka Treningu Globalnego oraz matka opisanego Patryka. 
Skończyła  studia  z  zakresu  oligofrenopedagogiki  oraz  kursy  doszkalające  z  zakresu: 
Metody  Dobrego  Startu,  Metody  Sensorycznej  Integracji,  Metody  Kinezjologii 
Edukacyjnej,  Metody  18  struktur  wyrazowych  oraz  TOC dla  edukacji. 
Osobiste  doświadczenia   Pani  Doroty  Rudzińskiej-  Friedel  związane  z  Jej  synem 
Patrykiem  doprowadziły  do  powstania  Treningu  Globalnego  oraz  programów 
komputerowych  „  Progress”  oraz  „  Porusz  Umysł.  Po  diagnozie  lekarskiej,  która  nie 
dawała szans na rozwój syna Patryka postanowiła nie poddawać się i pokazać, że Patryk 
jest w stanie osiągnąć wiele. Dzięki Jej zapałowi i wytrwałości Patryk dostał szanse na 
skończenie  szkoły  oraz  zdanie  matury  ze  świetnym  wynikiem.  Wywiad,  który 
przeprowadziłam z Panią  Dorotą  Rudzińska-Friedel  pozwolił  mi  na dogłębne poznanie 
historii Trening Globalnego. Dzięki niemu mogłam dowiedzieć się czym jest owa metoda, 
ile trwało stworzenie metody, czy jest modyfikowana, co oznacza nazwa metody oraz dla 
kogo jest przeznaczona.
Odpowiedzi na pytania 4,5,6,7,8,9 oraz 10 pozwoliły mi dowiedzieć się czym jest owa 
metoda, ile trwało stworzenie metody, czy jest modyfikowana, co oznacza nazwa metody 
oraz dla kogo jest przeznaczona.

4. Ile czasu trwało stworzenie treningu globalnego?

Można powiedzieć, że jest to niekończąca się opowieść o rozwoju. Każde dziecko 
jest  inne,  rozwija  się  we  własnym  tempie,  ma rozmaite  przeszkody,  które  nie 
pozwalają  mu  w  pełni  korzystać  ze  swojego  potencjału,  ma  swoją  historie 
sensoryczną,   motoryczną,  emocjonalną,  społeczną,  środowiskową.  Im  więcej 
wiemy dziecku tym dokładniejszą  diagnozę  potrafimy ukształtować.  Dokładniej 
systemowo możemy opisywać rozwój dziecka i przewidywać oczekiwane efekty. 
Nakładamy narzędzia,  którymi pracujemy i  te  narzędzia również  się  doskonalą. 
Trwają i trwać będą badania na temat centralnego układu nerwowego, więc z nich 
również  musimy korzystać.  Pamiętając o tym, że musimy zrobić  wszystko,  aby 
dziecko osiągnęło sukces- musimy zabezpieczać każdą sferę i każde pole rozwoju 
dziecka, aby efektywnie wspomagać Jego rozwój.

5. Czy treningu globalny to metoda?

Trening  Globalny  to  koncepcja  wspierania  rozwoju,  ale  poprzez  różnorodne 
narzędzia w postaci ćwiczeń ukierunkowanych na cel oraz opisanych form pracy, 
kart pracy, kart ćwiczeń staje się metodą wspomagania rozwoju. Metodą, która jako 
jedna z wielu komponuje się w koncepcji treningu globalnego jako całościowego 
rozwoju dziecka.



6. Czym jest Trening Globalny?

Jest  koncepcją  wspomagania rozwoju dzieci  i  młodzieży,  strategią  oddziaływań 
w  celu  stworzenia  dogodnych  warunków  na  korzystanie z  potencjalnych 
możliwości potencjału intelektualnego. 

7. Dlaczego Trening?
Trening,  ponieważ  musi  być  systematyczny,  według  określonej  struktury, 
długotrwały oraz sekwencyjnie powtarzalny. Jak dla sportowca trening mięśni daje 
ich  siłę  i  wytrzymałość  tak  trening  sensomotoryczny  zbliża,  daje  warunki 
współdziałania  systemów  zmysłowych  i  kształtowania  umiejętności  szkolnych 
w celu dobrej efektywnej nauki.

8. Dlaczego Globalny?

Globalny  dlatego,  że  jest  całościowy,  nie  wyklucza  żadnej  ze  sfer.  Emocje, 
motywacje, potrzeby oraz zachowania stanowią kluczowy element prowadzonego 
wspomagania.  Globalny,  ponieważ  łączy  oddziaływania  wszystkich  sfer 
w określonym celu mianowicie:
- wykorzystywanie potencjału intelektualnego, 
- nauka łatwa, lekka, przyjemna oraz efektywnie trwała, 
- dobry wizerunek osobowy, akceptacja społeczna, dobra relacje środowiskowe
Wszak  nauka  to  radość,  więc  aby  faktycznie  z  radością  wiedze  przyjmować 
i  efektywnie  się  nią  posługiwać  w  tak  zwanym  procesie  edukacji  i  nie  tylko 
….oczywiście.

9. Czy modyfikuje Pani trening globalnego?

Tak naprawdę nieustające modyfikacje dotyczą warsztatu pracy, dostosowań, form 
pracy, modyfikacji ćwiczeń, wykorzystywania ich oraz samego tworzenia ćwiczeń.
Każde  dziecko  potrzebuje  prawdziwych  dostosowań  i  form  pracy  zgodnie  ze 
swoimi  potrzebami  motorycznymi,  sensomotorycznymi,  odruchami  aktywnymi 
oraz zgodnie
z  koncentracją,  koordynacją  i  uwagą.  Są  to  elementy kształtujące dobrą  naukę 
w kontekście sensorycznej integracji jako współdziałania systemów zmysłowych.
Każde dziecko  potrzebuje  wzmocnień  emocjonalnych,  systemu motywacyjnego, 
zabezpieczenia  potrzeb  podstawowych  a  także  uwagi,  wartości,  sukcesu 
i akceptacji. Te warunki dla każdego dziecka muszą być określone i zabezpieczone 
w sposób indywidualny. Dla każdego dziecka powstaje pakiet pomocy, kart pracy 
oraz ćwiczeń do treningu sensomotorycznego ; wzrokowego, słuchowego, a także 
językowo-  komunikacyjnego  i  rozwijającego,  który  wpływa  na  koncentrację, 



twórcze i logiczne myślenie oraz ma wpływ na naukę czytania i pisania.
Zadania  diagnozy  i  ewaluacji  również  muszą  podlegać  modyfikacji  zgodnie 
z warunkami ich wykorzystywania oraz zgodnie z elementami nowej wiedzy jak 
i  osiągnięciami  naukowymi.  Rozwój  ma  wiele  zmiennych,  których nie  da  się 
usystematyzować, ułożyć  w statystykę i  częstotliwość zmiennych oraz realizację 
założeń programowych ustalonych poprzez opis poszczególnych sfer rozwojowych 
dziecka, możliwości korzystania z potencjału intelektualnego i wykorzystywania 
możliwości w nauce.
10. Dlaczego Trening Globalny jest dobry dla osób z mózgowym porażeniem 
dziecięcym?
Każdy  człowiek  zasługuje  na  najlepsze  formy  wspomagania,  komunikacji, 
rozwoju, nauki, wychowania, opieki, rehabilitacji oraz relacji społecznych. Ta myśl 
dotyczy  wszystkich  osób  w  szczególności  tych,  które  w  sposób  szczególny 
doświadczone  są  przez  los  chorobą,  schorzeniem  czy  różnego  rodzaju 
dysfunkcjami.
Każde dziecko zasługuje na to, aby czuć się potrzebne, kochane, akceptowane oraz 
spełnione. A zadaniem dorosłych jest tylko zadbać o to, aby tak się stało. Dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym szczególnie potrzebują takiego podejścia. 
Wynika  to  oczywiście  z  faktu,  że  Patryk  cierpi  na  to  schorzenie  i  w  oparciu 
o  doświadczenia  pracy  nad  wspomaganiem  Jego  rozwoju  powstał  Trening 
Globalny.  Każde  dziecko  rozwija  się  tak  samo-  to  znaczy  według  tej  samej 
sekwencji  rozwojowej.  Jeżeli  deficyty  dotyczą  poszczególnych  sekwencji 
oczywiście wiąże się to z poziomem sprawności ruchowej, komunikacji, sposobami 
uczenia się, sprawności analizatorów oraz wszystkimi innymi sferami.  Wspierania 
rozwoju  dotyczy  wspierania  tych  sfer  w  sekwencji  rozwojowej,  która  została 
pominięta.
Nie  przywróci  to  sprawności  ruchowej  dziecku  z  mpdz,  ale  umożliwi  mu 
korzystanie  z  analizatorów  oraz  ich  współdziałanie  podczas  procesu  nauki. 
Prowadzić  będzie  do  możliwości  wykorzystywania  potencjału  intelektualnego 
dziecka z mpdz w celu rozwoju aktywności edukacyjnej. Dziecko z mpdz jak każde 
inne potrzebuje spełnienia i sukcesu. Nauka to aktywność, która może być polem 
sukcesu i spełnienia dla dziecka, które w inny sposób spełnić się nie może i jako 
człowiek może odnieść sukces pokazując swoje możliwości intelektualne. Często 
są to niezwykłe zdolności np.: zapamiętywanie słuchowe, informacji czy zdarzeń. 
Tylko sprawni dorośli muszą mieć wolę i chęć odkryć i unaocznić te zdolności. 

Celem  wywiadu  było  połączenie  rozmowy  z  matką  osoby  rehabilitowanej 
Treningiem Globalnym jak i z autorką  Treningu Globalnego. Rozmowa dała mi 
także wiedzę na temat Patryka. Odpowiedzi na pytania 11, 12, 13 oraz 14 pozwoliły 
na poznanie: jaką komunikacją posługuje się Patryk, kto pracuje z nim na co dzień 
oraz jaką była Jego droga edukacyjna. 

11. Pani syn, Patryk zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym czy 
mogłaby Pani opowiedzieć jakimi innymi metodami wspomagany był rozwój 
Patryka?

• NDT Bobath
• Voyta
• Doman- Delacato
• V. Sherborne



• Metoda Dobrego Startu
• 18 struktur wyrazowych
• Kinezjologia Edukacyjna

12. Patryk posługuje się komunikacją alternatywną, czy mogłaby Pani 
przytoczyć jakimi dokładnie metodami do komunikacji posługiwał się i 
posługuje się Patryk?

Patryk posługuje się w komunikacji: Blissem, Piktogramami, Ace system, 
komunikatorami mechanicznymi, systemami komputerowymi między innymi Sym 
Word. Wypracowana komunikacja na planszach tak/ nie, prawda/ fałsz, dobieranki, 
testy ABC, pisanie wspomagane, pisania na tablicy literowej oraz na klawiaturze 
komputerowej.

Komunikacja Patryka musi być:
• szybka- myśli szybko biegną przez głowę
• skuteczna- musi powiedzieć to co chce
• zrozumiała- odbiorca rozumie przekaz

• wygodna- aby nie angażowała zbyt wielu środków technicznych
• oczywista i spontaniczna – realizowana zawsze i wszędzie bez względu na 
okoliczności

13. Kto ćwiczy z Patrykiem elementami treningu na co dzień ?

Z Patrykiem ćwiczą osoby, które mają związek z pedagogiką. Są to nauczycielki, 
studentki. Przede wszystkim są to osoby, które świetnie rozumieją się z Patrykiem. 
Nie tylko z nim ćwiczą, ale także wychodzą z nim na spacer, do kina czy na 
koncerty.
Są to przyjaciele Patryka!

14. Jak wyglądała droga edukacyjna Patryka?
    
Zaczęło się od testu Columbia w wieku 5 lat i 6m-cy wynik 113 IQ,
▪ Początki szkoły 0-3 SP34 w Gdyni(nauczanie indywidulane oraz nauczanie 
wspomagające). W tym okresie początki systemu komunikacji Bliss oraz inne 
formy porozumiewania się, w tym także początek ruchu wspomaganego, trening 
emocjonalno- społeczny, trening językowy, prace komputerowe (wtedy powstał 
pomysł i opracowywanie ćwiczeń sensomotorycznych  realizowanych przy użyciu 
komputera „Porusz Umysł”).
▪ Klasa 4-6 SP 34 w Gdyni (nauczanie indywidualne oraz nauczyciel 
wspomagający). Formy komunikacji: Bliss Piktogram, komunikatory niskiej 
i wysokiej technologii w tym Camilion. Trening oprócz wyżej wymienionych 
logicznego myślenia, wyobraźni relaksacji, literowanie wypowiedzi.
Na koniec klasy szóstej egzamin wynik: 38/ 40 pkt.
▪ Klasa I-III gimnazjum nr 8 W Gdyni (nauczania indywidulane oraz nauczyciel 
wspomagający).Treningi jak wyżej dodatkowo ruch wspomagany literowanie 



wypowiedzi, realizacja programu szkolnego. Na koniec egzamin gimnazjalny.
▪ Klasa I-III Akademickie Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Gdyni (nauczanie 
indywidualne).Nauczyciele realizujący program wspomagający i nadzorujący 
program merytorycznie, nauczyciele przedmiotowi, treningi i komunikacja jak 
wyżej.
▪ 2010/11ukonczenie ALO nr 1 egzamin maturalny matematyka 82%
▪ 2011/12 matura język angielski 70% egzamin ustny 50% egzamin pisemny
▪ 2012/13 matura język polski 

Cały wywiad przypłynął  w miłej  i  przyjacielskiej  atmosferze. Pani  Dorota Rudzińska- 
Friedel w moim odczuciu jest osobą z dużym doświadczeniem, wielkim sercem i pasją, 
dzięki czemu każdego dnia w niezwykły i doskonały sposób pomaga swoim uczniom. 

4.2. Kilka słów o Patryku
     Patryk jest 25-letnim jedynakiem i mieszka ze swoimi rodzicami. Jest uśmiechniętym 
i  pełnym  pozytywnych  emocji  chłopakiem  z  Mózgowym  Porażeniem  Dziecięcym. 
Urodził   się   zdrowy.  Niestety  w  wyniku  zakażenia  żółtaczką   fizjologiczną  oraz 
spowodowanego  tą  chorobą  wysokiego  stężenia  bilirubiny  we  krwi  doszło  u  niego 
do   uszkodzenia   układu   nerwowego.  Porażenie   górnych   i   dolnych   kończyn 
w  znacznym  stopniu  ograniczają Jego  sprawność  ruchową. Obecnie  Patryk  porusza 
się  na  specjalnie skonstruowanym  dla  swoich  potrzeb  wózku  inwalidzkim. 
W początkowych latach Patryk był rehabilitowany takimi metodami jak:
• NDT Bobath
• Voyta
• Doman- Delacato
• V. Sherborne
• Metoda Dobrego Startu
• 18 struktur wyrazowych
• Kinezjologia Edukacyjna
Obecnie Jego rozwój wspierany jest Treningiem Globalnym, którym na co dzień pracują 
pracują z nim studentki pedagogiki oraz nauczyciele. 
Patryk  posiada przeróżnego rodzaju  środki  do  komunikacji  werbalnej.  Między innymi 
Camilion,  Go  Talk  czy  program  komputerowy  Sym  Word. Wypracowana  jest  także 
doskonała  komunikacja  na  planszach  tak/nie  czy  prawda/  fałsz.  Jest  wyposażony 
w komputer z dostępem do internetu. Potrafi pisać maile czy odpowiadać na pytania na 
klawiaturze lub tablicy literowej przy pomocy osoby wspomagającej. Świetnie radzi sobie 
z odpowiedziami na komunikatorze. W podstawówce posługiwał się Blissem a następnie 
Piktogramami. Przy pomocy osoby wspomagającej Patryk umie napisać parę zdań oraz 
odpowiedzieć  w  kilku  słowach  na  pytanie  otwarte.  Nie  bez  znaczenia  jest  tutaj 
komunikacja  niewerbalna.  Gesty,  spojrzenia  i  mimika twarzy  pozwala  Patrykowi  na 
wyrażanie swoich potrzeb, emocji, samopoczucia. 

Intelektualnie funkcjonuje na poziomie swoich rówieśników. Patryk skończył bardzo dobre 
liceum uzyskując świadectwo z czerwonym paskiem. Dwa lata temu zdał z doskonałym 



wynikiem maturę   z  matematyki,  w  zeszłym również  ze  świetnym rezultatem maturę 
z  Języka angielskiego.  W tym roku czeka go ostatni  już  egzamin maturalny z Języka 
polskiego. Wierzę w to, nawet o tym wiem, że podobnie jak w zeszłych Patryk stanie na 
wysokości zadani i poradzi sobie z egzaminem.  
Dzięki swoim rodzicom, rodzinie i przyjaciołom Patryk wie ile potrafi i wierzy we własne 
siły.  Jest  świetnie  zmotywowany  do  osiągania  postawionych  przez  siebie  celów. 
W wolnych chwilach Patryk uwielbia słuchać muzyki, grać w gry, zarówno komputerowe 
jak i gry planszowe. Uwielbia także konie oraz przeróżnego rodzaju wyjścia ze swoimi 
przyjaciółmi.  Jest  otwarty  na  wszelki  kontakt  z  ludźmi,  uwielbia  imprezy  oraz  kiedy 
odwiedzają go  znajomi i przyjaciele.
Patryk każdego dnia walczy o to, by móc osiągnąć jak najwięcej, by cieszyć  się każda 
chwilą. Co nie zawsze jest łatwe ze względu na ludzi, którzy nie zawsze w Niego wierzą. 
Z Patrykiem pierwszy raz spotkałam się jakieś dwa lata temu. Pamiętam, ze na spotkanie 
szłam pełna obaw i niepokoju, czy Patryk mnie zaakceptuje czy w ogóle ze chce ze mną 
pracować, czy ja będę potrafiła z nim pracować. 
Okazało  się  to  żadnym  problemem,  Patryk  przyjął  mnie  wręcz  z  otwartymi  rękoma 
i z uśmiechem na twarzy. Patryk nauczył mnie wiary we własne siły i walki o każdą cenną 
chwilę.

Poniżej  pragnę  zaprezentować  zdjęcie  stołu  do  komunikacji,  który  na  co  dzień 
przymocowany jest do wózka Patryka. Stół służy także przy pisaniu wspomaganym oraz 
wykonywaniu kart pracy.    
 



 

Na  zdjęciu  powyżej  Patryk  z  pomocą  obejmy i  osoby wspomaganej  piszę  parę  zdań 
na temat emocji.

4.2.Opis i cele ćwiczeń
Każdego dnia  Patryk  wykonuje  ćwiczenia  z  zestawu Treningu Globalnego.  Ćwiczenia 
wykonywane są systematycznie oraz wykonywane wg sekwencji, które wyznacza osoba 
akurat  pracująca z Patrykiem. Zmieniane są  formy i  schematy ćwiczeń  tak,  by Patryk 
szybko się nie nudził. Ważne jest także to, że Patryk po każdym wykonanym ćwiczeniu 
dostaje pozytywny komunikat tak, by czuł, że osiągnął sukces. Czas oraz długość ćwiczeń 
dostosowane  są  do  formy  Patryka.  Karty  pracy  wykonywane  są  odpowiednio  duża 
czcionką tak, aby Patryk bez problemu móc je czytać. Podczas ćwiczeń w tle leci muzyka 
klasyczna.  Jak  pisze  Pani  Dorota  Rudzińska-  Friedel  „Muzyka  dynamizująca,  ale  nie 



absorbująca”41. 
4.2.1. Ćwiczenia wstępne:

1. Masaż  dłoni  oraz  nadgarstków  wraz  ze  szczotkowaniem,  piłką  jeżykiem  czy 
pędzlem-  Osoba  prowadząca  bierze  krem  i  zaczyna  od  masażu  prawej  dłoni, 
pocierając, wcierając każdą części dłoni oraz nadgarstek następnie ten sam schemat 
wykonuje na dłoni lewej i lewym nadgarstku. Po wymasowaniu bierze na przykład 
piłkę jeżyk i przesuwa ją po całej dłoni powtarzając czynność 10 razy.

Cel ćwiczenia: rozluźnienie mięśni, stymulacja czuciowa.

1. Naprzemienne  do  ramion-  w pozycji  siedzącej.  Osoba  prowadząca  pomaga 
Patrykowi dotknąć lewą ręką do prawego ramienia, a następnie prawą ręką do 
lewego ramienia. Czynność powtarzana 3 x20.

Cel ćwiczenia:  przekraczanie linii  środka, poznanie swojego ciała i  przestrzeni, 
polepszenie koncentracji uwagi.

2. Naprzemienne  na  blacie  –  w  pozycji  siedzącej.  Osoba  prowadząca 
przytrzymuje ręce Patryka, a on sam przesuwa lewą rękę na prawą stronę blatu, 
a następnie prawą rękę w lewą stronę blatu. Czynność powtarza 3x20.

3. Znaki ósemki- Osoba prowadząca daje Patrykowi kredkę i na karcie A3 rysują 
po śladzie ósemki. Za każdym razem zatrzymująca się na środku. Zaczynają 
lewą ręka, a następnie wykonują to samo ćwiczenie ręka lewą. Patryk wykonuje 
to ćwiczenie także za pomocą ósemki na karcie A3 z latarką oraz na karcie A3 
za pomocą wskaźnika. Dodatkowo Patryk posiada także ósemkę na karcie A4, 
która  wykonana  jest  z  papieru  ściernego.  Patryk  wykonuje  ją  palcem. 
Czynność powtarza 2x20.

Cel ćwiczenia: koordynacja wzrokowo- ruchowa, koncentracja obustronna.

Poniżej pragnę zaprezentować zdjęcie ósemki na A4 oraz na karcie A3, które wykonuje 
Patryk.
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4. Rytmizacja-  Na ósemce na karcie  A3  Patryk  wykonuje  również  rytmizację 
z pomocą wskaźnika. 

- uderz 1 raz

- uderz 2 razy

Cel ćwiczenia: koordynacja wzrokowo- ruchowa, zapamiętywanie, tempo pracy, 
koncentracja, nauka rytmiczności.



5. Turlanie  piłki  z  lewej  do  prawej  strony  oraz  z  prawej  do  lewej.  Osoba 
prowadząca trzyma Patryka za obie ręce,  przy jednej  z  dłoni  kładzie piłkę. 
Wspólnie przetaczają piłkę z jednej do drugiej strony.

Cel ćwiczenia: przekraczanie linii środka, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

6. Łapanie światełka. Osoba prowadząca bierze latarkę z laserem. Wskazuje nią 
jakiś punkt na blacie przymocowanym do wózka Patryka. Zadaniem Patryka 
jest najechanie ręką na światełko. Czynność powtarza 10 razy.

Cel ćwiczenia: koordynacja wzrokowo-ruchowa, koncentracja, przekraczanie linii 
środka.

7. Ugniatanie czoła oraz uszu. Osoba prowadząca placami obu rąk czoło Patryka 
zaczynając od  środka aż  do  skroni.  Czynność  powtarza 10  razy.  Następnie 
układa  palce  na  małżowinie  usznej  i  ugniata  uszy  z  góry  na  dół  bardzo 
dokładanie. Czynność powtarza 10 razy.

Cel  ćwiczenia:  stymulacja  czuciowa,  koncentracja  uwagi,  pobudzanie  układu 
nerwowego, relaksacja.

8. Kierunki  na  karcie  A3.  Patryk  wykonuje  ćwiczenie  również  na  karcie 
kierunkowej wykonanej  z  papieru ściernego.  Na blacie przymocowanym do 
wózka Patryka osoba prowadząca kładzie kartę z kierunkami. Następnie wraz 
z Patrykiem za pomocą wskaźnika przesuwają po karcie:

a) Od środka do góry, do środka
b) Od środka na dół do środka
c) Od środka w lewą stronę do środka
d) Od środka w prawą stronę do środka
e) Od środka w lewo do góry do środka
f) Od środka w prawo na dół do środka

g) Od środka w prawo do góry do środka
h) Od środka w lewo na dół do środka

Czynność powtarza 5 razy prawą ręką i 5 razy lewą ręka.

Cel ćwiczenia: koncentracja uwagi, orientacja przestrzeni oraz płaszczyzny.

9. Kierunki  w  ciele.  Osoba  prowadząca  trzyma  Patryka  za  prawą  rękę. 
Kierunki od Patryka( jako centrum). 

a) Prawa ręka do przodu, do siebie
b) Prawa ręka do góry, do siebie
c) Prawa ręka na dół, do siebie
d) Prawa ręka w lewą stronę, do siebie
e) Prawa ręka w prawa stronę, do siebie



          Następnie lewa ręka:
a) Lewa ręka do przodu, do siebie
b) Lewa ręka do góry, do siebie
c) Lewa ręka na dół, do siebie
d) Lewa ręka w lewą stronę, do siebie
e) Lewa ręka w prawa stronę, do siebie
Na koniec obie ręce:
a) Obie ręce do przodu, do siebie
b) Obie ręce do góry, do siebie
c) Obie ręce na dół, do siebie
d) Obie ręce na boki, do siebie
Czynność powtarza 5 razy.
Cel ćwiczenia: orientacja ciała oraz przestrzeni, koncentracja uwagi.
10. Odkodowywanie  elementów  według  klucza  ruchowego. Osoba  prowadząca 

wyznacza jaki ruch będzie odpowiadał danej figurze. Patryk z pomocą osoby 
prowadzącej  pokazuje  każdą  figurę  i  samodzielnie  wykonuje  ruch  do  niej 
przypisany.

Cel  ćwiczenia: koordynacja  wzrokowo-ruchowa,  odkodowywanie  informacji, 
przetwarzanie informacji, zapamiętywanie, koncentracja uwagi.

Prawa ręka w prawą stronę

Lewa ręka w lewą stronę

  Obie ręce na boki

 Poniżej pragnę zaprezentować kartę pracy do odkodowywania elementów według 
klucza ruchowego.



11. Ti-ta. Patryk otrzymuje kartę a4, na której narysowane są następujące kształty:
― = ti
0 = ta

Jedna  ręka  wskazuje  symbole,  a  drugą  wraz  z  pomocą  osoby  prowadzącej 



wykonuje ruchy. Gdy Patyk pokazuje „ ti” prostuje dłoń, gdy pokazuje „ta” ściska 
dłoń w pięść. 
Cel ćwiczenia: koncentracja uwagi, koordynacja ruchowa, pamięć, spostrzeganie 
i różnicowanie.

4.2.2. Ćwiczenia poznawcze
Po ćwiczeniach wstępnych Patryk wraz  z osobą prowadzącą przechodzi do części 
drugiej-  poznawczej.  Obejmującą  ćwiczenia  stymulacyjno-  poznawcze, 
które opracowane są dla wszystkich systemów zmysłowych. 
12. Co tu nie pasuje? Patryk dostaje kartę , na których napisane są cztery słowa, 

z których jedno nie pasuje do pozostałych. Patryk ma za zadanie wskazać ręka 
tą słowo, a następnie z pomocą osoby prowadzącej skreślić je. 

Cel  ćwiczenia:  rozbudzenie  logicznego  myślenia,  spostrzeganie,  koncentracja 
uwagi, spostrzeganie oraz różnicowanie.

           Poniżej przedstawiam kartę z ćwiczeniem, które Patryk wykonał:

13. Emocje.  Patryk  dostaje  tablicę  z  minkami,  które  obrazują  różnego  rodzaje 
emocje.  Osoba prowadząca opowiada krótką  historię.  Patryk ma za zadanie 
wskazać jakie emocje towarzyszą osobie z historii.



Cel ćwiczenia: nauka emocji, nauka odnoszenia się do własnych uczuć.

Na początku każdych ćwiczeń Patryk na tablicy pokazuje jakie dziś towarzyszą mu 
emocje. Poniżej prezentuję wspomnianą powyżej tablicę z minkami:

14. Synonimy. Patryk dostaje kartę na, której wypisanych jest 5 wyrazów z prawej 
strony i  5 wyrazów z lewej strony,  które są  swoimi synonimami. Zadaniem 
Patryka jest połączenie wyrazów, które do siebie pasują.

          Cel ćwiczenia: poszerzenie słownictwa, koncentracja uwagi.

15. Gdyby…Osoba prowadząca wymyśla sytuację na przykład: co by było gdybyś 
był  lwem. Zadaniem Patryka jest wymyślnie co by wtedy było.  Za pomocą 
klawiatury oraz wskaźnika Patryk zapisuje swoje pomysły.

Cel  ćwiczenia:  koncentracja  uwagi,  logiczne  myślenie,  planowanie,  rozwija 
wyobraźnie oraz analiza informacji.

16. Taki sam wyraz. Patryk dostaje kartę A4, na której wypisane są różne wyrazy. 
Zadaniem Patryka jest za pomocą kredki połącznie identycznych wyrazów.



Cel ćwiczenia: koordynacja, grafomotoryka, koncentracja, spostrzeganie.

17. Dobieranie  skojarzeń.  Patryk  dostaje  kartę,  na  której  wypisanych  jest 
7 wyrazów. Jego zadaniem się wskazanie po kolei ciągu skojarzeń. Następnie 
przy pomocy osoby prowadzącej wypisują skojarzenia w poprawnym ciągu.

Cel ćwiczenia: koncentracja uwagi, wzbogacenie słownictwa, twórcze myślenie.

18. Wyrazy wspak. Patryk dostaje kartę, na której z jednej strony przedstawione są 
wyrazy  z  poprzestawianymi  głoskami,  a  z  drugiej  strony  kartki  wyrazy 
w  poprawnej  kolejności.  Zadaniem  Patryka  jest  dopasowanie  wyrazów 
poprzestawianych do wyrazów napisanych prawidłowo.

Abażur                                                                                   nowpa
Dentysta                                                                                nykeljopo
Poklejony                                                                              śnikzadzro
Samolot                                                                                 urżaab
Zazdrośnik                                                                            paeinsarswo
Prasowanie                                                                            tasytdne
Wapno                                                                                   molosat
Cel ćwiczenia: koncentracja uwagi, różnicowanie.
19. Przyczyna-  skutek.  Patryk  otrzymuje  kartę,  na  której  po  lewej  stronie 

przedstawiony jest jaką  sytuacja, a z lewej strony kartki  zdanie ze skutkami 
jakie  może  przynieść  oraz  zdania,  których  skutkiem  nie  może  być  dana 
sytuacja. Zadaniem Patryka jest dopasowanie co może być skutkiem, a co nie.

Cel ćwiczenia: koncentracja uwagi, nauka zależności przyczyna- skutek, logiczne 
myślenie. 

Poniżej pragnę zaprezentować kartę z zadaniem wykonaną przez Patryka.



20. Czytanie  całościowe  z  leboxem.  Osoba  prowadząca  ma  w  kopercie  20 
pociętych  wyrazów.  Osoba  mówi  wyraz  głoskami:  k-o-m-p-u-t-e-r  i  pyta 
Patryka czy powiedziałam…

a) Skuter
b) Komputer
c) Komórka

Patryk na każdą  z odpowiedzi  pokazuje na komunikatorze odpowiedź  tak lub nie. 
Gdy odpowiedź jest niepoprawna osoba prowadząca ponownie głoskuje lub sylabuje 
wyraz.  Po  prawidłowej  odpowiedzi  Patryk  wyraz  z  osobą  prowadząca  sylabuje 
i głoskuje wyraz na leboxie. Najpierw lewą, a potem prawą ręka. 
Następnie Patryk z pomocą wskaźnika i osoby prowadzącej literuje wyraz na tablicy 
literowej, którą prezentuję poniżej.
Cel ćwiczenia: przekraczanie linii środka, koordynacja wzorkowo- ruchowa, analiza 
i synteza głoskowa wyrazów, poszerzanie słownictwa.

21. Obraz graficzny. Po przeczytaniu 20 wyrazów.  Osoba prowadząca wypisuje po 
5 wyrazów z lewej strony kartki a po prawej stronie kartki obraz graficzny do 
poszczególnych  wyrazów.  Patryk  ma  za  zadanie  połączyć  pasujący  wyraz 
z pasującym klockiem, a następnie wpisać litery do pasujących kolumn.

Cel  ćwiczenia:  koncentracja  uwagi,  zapamiętywanie  obrazów  wyrazów 
całościowo, wspomaganie techniki czytanie i pisania.
Poniżej  pragnę  zaprezentować  wykonaną  przez  Patryka  kartę  z  obrazem 
graficznym:



22. Kodowanka42.  Patryk  dostaję  kartę  A4.  Jego  zadaniem  jest  odszyfrowanie 
hasała poprzez przyporządkowanie liczbie kodu odpowiedniej litery. Następnie 
wraz z pomocą osoby prowadzącej wpisanie hasła w kratki.

Cel ćwiczenia: odkodowywanie, koncentracja.
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23. Wykreślanka  wyrazowa.  Patryk  dostaje  kartę  A4  na  ,  której  w  tabelach 
wypisane są rożne litery, niektóre z nich tworzą wyrazy. Zadaniem Patryk jest 
odnalezienie wyrazów i wraz  z pomocą osoby prowadzącej zakreślenie ich.

Cel  ćwiczenia:  koncentracja,  poszerzanie  słownictwa,  koordynacja wzrokowo- 
ruchowa.

24. Liczby 1-30. Patryk otrzymuje kartę z rozsypanymi liczbami 1-30. Ma on za 
zadanie z pomocą wskaźnika i osoby prowadzącej wskazywać liczby po kolei.

Cel  ćwiczenia: koncentracja  uwagi,  tempo,  koordynacja  wzorkowo-  ruchowa, 
planowanie ruchu. 

Poniżej prezentuję kartę liczb 1-30, którą wykonuje Patryk.



 


