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Każdy dzień stawia przed nami nowe 
wyzwania. Zastanawiając się jak 

w obecnej sytuacji skupić się na tym, 
co pozytywne, możemy spróbować 
wykorzystać ten czas na stymulację 
naszych dzieci. Według szacunków 

specjalistów problem z nieprawidłowym 
przetwarzaniem słuchowym dotyczy około 

15-20 proc. dzieci w wieku szkolnym, 
co powoduje nie tylko ograniczenie ich 

szans rozwojowych, ale utrudnia też 
kontakty z rówieśnikami. Jest to wciąż 
mało znana jednostka zaburzeń, która 
bardzo często współwystępuje u dzieci 

z dysleksją i zaburzeniami mowy  
w tym w przebiegu autyzmu. 
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Warto podkreślić, że pomimo 
dobrej czułości słuchu może 
dojść do nieprawidłowości 
w przekazywaniu i analizie 
informacji słuchowych, co ma 

ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie dziec-
ka. Nieprawidłowe przetwarzanie słuchowe pociąga 
za sobą problemy z koncentracją i uwagą, pamięcią, 
funkcjonowaniem w roli ucznia, a nawet w skrajnych 
przypadkach może prowadzić do depresji. Jeśli zasta-
nowić się nad tym, że mózg i tym samym zdolności 
człowieka aż w 80 proc. kształtują się do szóstego roku 
życia, okazuje się jak ważne dla dziecka jest wczesne 
zastosowanie skutecznych terapii. 
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Właśnie tym zajmuje się poradnia Logo Medic, która 
młodym pacjentom oferuje najnowocześniejsze tech-
niki i metody w tym Interaktywny Trening Słuchowy 
Gobrain, gwarantujący o wiele szybsze osiągnięcia 
terapeutyczne. 

Gobrain – nauka przez zabawę
Gobrain jest metodą należącą do treningów aktyw-
nych, takich jak np. Warnke. Interaktywny Trening 
Słuchowy ITS GoBrain to niezwykle efektywny trening 
wpływający na prawidłowe przetwarzanie bodźców 
słuchowych, a tym samym na koncentrację i pamięć 
słuchową. Jego głównym założeniem jest aktywiza-
cja struktur mózgowych, pobudzenie ciekawości 
dzieci, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod 
multimedialnych i audiowizualnych. Oferta Gobrain 
jest konkurencyjna w stosunku do drogich terapii 
słuchowych. 
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Nikt nie lubi robić tego, z czym ma problem, tak samo jest 
z dziećmi z zaburzeniami koncentracji i uwagi słucho-
wej, dlatego GoBrain opiera swoją metodę na stymulacji 
osłabionej funkcji słuchowej, na wsparciu zmysłu dotyku 
i wzroku, aby stopniowo w miarę poprawy zmysłu słuchu 
koncentrować się właśnie na nim. To ułatwia terapię 
z małymi pacjentami, np. z zaburzeniami przetwarzania 
słuchowego CAPD. Program GoBrain to efekt działań 
specjalistów z wielu dziedzin, którzy wiele lat poświę-
cili na stworzenie rozwiniętej terapii, dostosowanej do 
współczesnych oczekiwań i wyzwań. Jest wynikiem 
połączenia doświadczenia i wiedzy merytorycznej  LO-
GOMEDIC Anety Pakieła z pasją informatyczną i wie-
dzą o nowoczesnych technologiach Firmy DGD Rafała 
Sadowskiego. Dzięki zastosowaniu ITS Gobrain można 
nie tylko wyćwiczyć mózg, usprawniając umiejętności 
słuchowe, ale przede wszystkim pomóc w prawidło-
wym funkcjonowaniu. Gobrain to nie tylko nowoczesny 
trening dla dziecka 5-12 letniego, dostępny o dowolnej 
porze i w dowolnym miejscu przy niewielkiej asyście 
dorosłego, GoBrain to zawsze cierpliwy i sprawiedliwy 
nauczyciel, udzielający na bieżąco wskazówek i dosto-
sowujący zadania do możliwości tak, aby nie były za 
trudne ani za łatwe. Program automatycznie analizuje 
i porównuje dane, uwidaczniając uzyskane postępy.

Gobrain a nadwrażliwość słuchowa 
Co może oznaczać zatykanie przez dzieci uszu w re-
akcji na stosunkowo normalne dźwięki z otoczenia? 
Jest to objaw nadwrażliwości słuchowej. Występuje 
w różnym nasileniu, a w przypadku dzieci z auty-
zmem często utrudnia im normalne funkcjonowanie. 
Gobrain zawiera unikatową funkcję normalizacji 
nadwrażliwości słuchowej. Zastosowanie tej i innych 
funkcji tj. stymulacji lewej półkuli czyni z ITS Gobrain 
skuteczne narzędzie terapeutyczne. 

Słyszy, ale nie słucha i nie pamięta
Gdy mówimy do dziecka, a ono nie odpowiada lub 
trzeba mu powtarzać po kilka razy polecenie, za-
stanawiamy się, czy ono dobrze słyszy, a przecież 
jednocześnie najdrobniejszy szmer potrafi je zdekon-
centrować w trakcie odrabiania lekcji. Takie dziecko 
nie pamięta co miało zadane i co było na lekcjach.
Poprawa odbioru dźwięków wpływa na odciążenie 
układu nerwowego, który dzięki temu sprawniej 
funkcjonuje, a przede wszystkim lepiej zapamiętuje, 
ponieważ nie zużywa tyle energii na odkodowanie 
odbieranych informacji.

Programy Gobrain to nowoczesna oferta zarówno dla 
rodziców, jak i dla terapeutów, którzy pragną poznać 
możliwości swoich podopiecznych, zbadać je i tym 
samym zaplanować najskuteczniejsze działania oraz 
zweryfikować po pewnym czasie ich skuteczność. 
Programy Gobrain powstają na bazie praktycznych 
doświadczeń, są tworzone przez specjalistów, a ich 
skuteczność jest potwierdzona w praktyce. 
Sukces Gobrain możliwy był dzięki wsparciu specja-
listów z Poradni LogoMedic, która z powodzeniem 
stosuje te metody.
Poradnią LogoMedic kieruje Aneta Pakieła, dokto-
rantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Neuro-
logopedów, członek zarządu Polskiego Komitetu 
Audiofonologii, prezes Fundacji „Usłysz marzenia”, 
neurologopeda i surdologopeda, specjalista w le-
czeniu zaburzeń mowy dzieci z wadą słuchu. Aneta 
Pakieła należy także do elitarnego grona Kobiet Cha-
ryzmatycznych. 

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Gruntownie wykształcona, wykwalifikowana kadra 
z doświadczeniem to główny atut poradni LogoMedic. 
LogoMedic najpierw skrupulatnie diagnozuje po-
szczególne przypadki, a następnie dostosowuje do 

Nikt nie lubi robić tego, z czym ma problem, tak samo 
jest z dziećmi z zaburzeniami koncentracji i uwagi 
słuchowej, dlatego GoBrain opiera swoją metodę na 
stymulacji osłabionej funkcji słuchowej, na wspar-
ciu zmysłu dotyku i wzroku, aby stopniowo w miarę 
poprawy zmysłu słuchu koncentrować się właśnie na 
nim. To ułatwia terapię z małymi pacjentami, np. z za-
burzeniami przetwarzania słuchowego CAPD. Program 
GoBrain to efekt działań specjalistów z wielu dziedzin, 
którzy wiele lat poświęcili na stworzenie rozwiniętej 
terapii, dostosowanej do współczesnych oczekiwań 
i wyzwań. Jest wynikiem połączenia doświadczenia 
i wiedzy merytorycznej  LOGOMEDIC Anety Pakieła 
z pasją informatyczną i wiedzą o nowoczesnych tech-
nologiach Firmy DGD Rafała Sadowskiego. Dzięki za-
stosowaniu ITS Gobrain można nie tylko wyćwiczyć 
mózg, usprawniając umiejętności słuchowe, ale przede 
wszystkim pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu. 
Gobrain to nie tylko nowoczesny trening dla dziecka 
5-12 letniego, dostępny o dowolnej porze i w dowolnym 
miejscu przy niewielkiej asyście dorosłego, GoBrain to 
zawsze cierpliwy i sprawiedliwy nauczyciel, udzielają-
cy na bieżąco wskazówek i dostosowujący zadania do 
możliwości tak, aby nie były za trudne ani za łatwe. 
Program automatycznie analizuje i porównuje dane, 
uwidaczniając uzyskane postępy.

Gobrain a nadwrażliwość słuchowa 
Co może oznaczać zatykanie przez dzieci uszu w re-
akcji na stosunkowo normalne dźwięki z otoczenia? 
Jest to objaw nadwrażliwości słuchowej. Występuje 
w różnym nasileniu, a w przypadku dzieci z auty-
zmem często utrudnia im normalne funkcjonowanie. 
Gobrain zawiera unikatową funkcję normalizacji 
nadwrażliwości słuchowej. Zastosowanie tej i innych 
funkcji tj. stymulacji lewej półkuli czyni z ITS Gobrain 
skuteczne narzędzie terapeutyczne. 

Słyszy, ale nie słucha i nie pamięta
Gdy mówimy do dziecka, a ono nie odpowiada lub 
trzeba mu powtarzać po kilka razy polecenie, za-
stanawiamy się, czy ono dobrze słyszy, a przecież 
jednocześnie najdrobniejszy szmer potrafi je zdekon-
centrować w trakcie odrabiania lekcji. Takie dziecko 
nie pamięta co miało zadane i co było na lekcjach.
Poprawa odbioru dźwięków wpływa na odciążenie 
układu nerwowego, który dzięki temu sprawniej 
funkcjonuje, a przede wszystkim lepiej zapamiętuje, 
ponieważ nie zużywa tyle energii na odkodowanie 
odbieranych informacji.
Programy Gobrain to nowoczesna oferta zarówno dla 
rodziców, jak i dla terapeutów, którzy pragną poznać 
możliwości swoich podopiecznych, zbadać je i tym 
samym zaplanować najskuteczniejsze działania oraz 
zweryfikować po pewnym czasie ich skuteczność. 
Programy Gobrain powstają na bazie praktycznych 
doświadczeń, są tworzone przez specjalistów, a ich 
skuteczność jest potwierdzona w praktyce. 
Sukces Gobrain możliwy był dzięki wsparciu specja-
listów z Poradni LogoMedic, która z powodzeniem 
stosuje te metody.
Poradnią LogoMedic kieruje Aneta Pakieła, dokto-
rantka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Neuro-
logopedów, członek zarządu Polskiego Komitetu 
Audiofonologii, prezes Fundacji „Usłysz marzenia”, 
neurologopeda i surdologopeda, specjalista w le-
czeniu zaburzeń mowy dzieci z wadą słuchu. Aneta 
Pakieła należy także do elitarnego grona Kobiet Cha-
ryzmatycznych. 

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Gruntownie wykształcona, wykwalifikowana kadra 
z doświadczeniem to główny atut poradni LogoMedic. 
LogoMedic najpierw skrupulatnie diagnozuje po-
szczególne przypadki, a następnie dostosowuje do 

 Dzięki zastosowaniu ITS Gobrain 
można nie tylko wyćwiczyć 

mózg, usprawniając umiejętności 
słuchowe, ale przede wszystkim 

pomóc w prawidłowym 
funkcjonowaniu dziecka. 

Dzięki zastosowaniu ITS Gobrain 
można nie tylko wyćwiczyć 

mózg, usprawniając umiejętności 
słuchowe, ale przede wszystkim 

pomóc w prawidłowym 
funkcjonowaniu dziecka.

“



17 
Why Story 1/2021

zdrowie i bezpieczeństwo  
health & security

zdrowie i bezpieczeństwo  
health & security

 

każdego pacjenta właściwą terapię – od integracji 
sensorycznej, przez terapię autyzmu, koncentracji 
i uwagi, problemów emocjonalnych, przez trening 
zachowań asertywnych, po terapię słuchową GoBrain, 
wykorzystującą technologie multimedialne.

Usłyszeli i działają
GoBrain, LogoMedic i Fundację łączy postać Anety Pa-
kieły, bo to właśnie ona w tych przedsięwzięciach gra 
pierwsze skrzypce. Jej cel to udzielanie fachowej pomocy 
potrzebującym dzieciom. Fundacja ,,Usłysz marzenia” 
powstała kilkanaście lat temu. Działania rozpoczęła 
od zbiórki pieniędzy na zakup kosztownego aparatu 
słuchowego dla niemówiącego chłopca z porażeniem 
dziecięcym. Dzisiaj Kuba jest zdrowym, mówiącym 
i realizującym swoje marzenia o gotowaniu młodym 
mężczyzną. Fundacja angażuje się nie tylko w pomoc 
chorym dzieciom, ale też w podnoszenie wiedzy o no-
woczesnych metodach terapii oraz ich udostępnianie 
potrzebującym. Objęła patronat w 2017 r. nad Ogólno-
polskim Projektem Badań ,,Trening czyni mistrza”, który 
obejmował przeszkolenie terapeutów oraz bezpłatny 
dostęp do treningu Gobrain dla dzieci z całej Polski. 

Gobrain – czas na nowe wyzwania
Metoda Gobrain opiera się na koncepcji plastyczności 
mózgu, szybko i skutecznie udoskonala możliwości 
przetwarzania informacji słuchowych, co wpływa na 
poprawę umiejętności językowych i poznawczych, 
znacząco przyspiesza procesy uczenia się.
Programy Gobrain są zaawansowane technologicz-
nie, rejestrują każde działanie użytkownika: od daty 
i godziny aktywności, czasu i skuteczności wykonania 
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Zachęcamy również do odwiedzenia strony 
internetowej www.gobrain.pl  
oraz facebooka https://www.facebook.com/
zabawyzdzwiekami/ 

 więcej o terapiach słuchowych w tym GoBrain 
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/
viewByFileId/557012.pdf
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zadania, poziomu reaktywności 
po rejestrację poziomu zadania 
i rezultatów z automatyczną 
analizą danych i dostosowa-
niem zadań do aktualnych 
możliwości dziecka.
Terapeuta po przejściu szko-
lenia dla Providerów Gobrain 
ma za pośrednictwem narzędzia 
Platforma Terapeuta w dowolnym 
momencie dostęp do informacji o po-
stępach dziecka w rozwijaniu poszcze-
gólnych umiejętności, dzięki temu udziela 
wsparcia na odległość rodzicom i dziecku 
w przebiegu treningu.
Dzięki postępowi techniki, dzieci wcześniej 
skazane na niepowodzenia mogą rozwijać 
swoje umiejętności słuchowe i realizować 
się w pełni. Do zrobienia jest mnóstwo, ale 
nieobojętni, którzy usłyszeli marzenia, na 
pewno się nie poddadzą. n
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