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 EEG – ElektroEncefaloGraf - aparat do pomiaru fal 
mózgowych i oceny pracy mózgu.

 BIOFEEDBACK - z ang. biologiczne sprzężenie 
zwrotne (dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego 
stanu fizjologicznego).



Jest to oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego 
Spisu Procedur Medycznych. 

Od 40 lat metoda ta jest stosowana w USA i Europie Zachodniej. 

Od ponad dziesięciu lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce.





Podczas swojej pracy mózg generuje fale 
elektromagnetyczne, które można mierzyć 

za pomocą aparatu EEG Biofeedback. 
Poszczególne rodzaje fal odpowiadają za 

charakter i jakość procesów poznawczych.



oDelta występują u dorosłych w głębokim śnie, podczas medytacji 
i w przypadku niektórych uszkodzeń mózgu
oTheta pojawiają się w głębokim relaksie, w transie hipnotycznym, podczas                                         
marzeń sennych
oAlfa występują w stanie relaksu, odprężenia, przy pozytywnym myśleniu
oSMR występują w stanach  obniżonego lęku, spokoju, relaksacji 
z zewnętrzną uwagą
oBeta występują podczas zwykłych codziennych czynności, podczas pracy                    
umysłowej i percepcji zmysłowej
oBeta 2 pojawiają się przy emocjach, tremie, napięciu, złości i lęku



EEG Biofeedback jest metodą terapeutyczną, opartą na wyspecjalizowanej 
technice komputerowej, która umożliwia danej osobie uczenie się zmieniania 
charakterystyki swych fal mózgowych.

Istotą treningu  EEG Biofeedback jest wzmacnianie pewnych 
pożądanych fal, a tłumienie innych - niepożądanych.



Uczeń, obserwując pracę 

własnego mózgu za 

pośrednictwem obrazu 

i dźwięku (wideogry), 

siłą woli nakłania swój 

umysł do produkcji 

najbardziej pożądanego 

typu fal.



Mini QEEG - badanie ilościowe, w którym zapis krzywej EEG przetwarzany 
jest na wartości liczbowe. Przedstawiają one wartości poszczególnych fal 

mózgowych, przekładających się na określone stany funkcjonowania 
człowieka. Otrzymane z badania liczby określają: wysokość amplitudy, 

wartości procentowe oraz proporcje między poszczególnymi falami, tworząc 
ich określony układ. 



Uczniowi poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do 
głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. 

Trener monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i 
przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do 

lepszych wyników prowadzonej przez niego gry.





Celem terapeuty jest nauczenie ucznia przenoszenia 
pozytywnych doświadczeń z wideogry do swojego 

codziennego życia tak, aby świadomość możliwości 
osiągnięcia celu i sukcesu na zawsze zostały jego 

przekonaniami.





 Zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD )

 Zaburzeniach koncentracji uwagi

 Zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego 

 Zaburzeniach uczenia się: specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, w tym 

dysleksji

 Problemach w zdobywaniu umiejętności matematycznych, w tym dyskalkulii

 Impulsywności i agresji oraz zaburzeniach zachowania

 Zaburzeniach rozwoju mowy 

 Upośledzeniu umysłowym

 Autyzmie i zespole Aspergera

 Anoreksji, bulimii

 Depresji

 Migrenach, porażeniu mózgowym

 Wielu innych zaburzeniach



 Zwiększenie efektywności pracy mózgu  

 Relaksację całego organizmu 

 Lepsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach 

 Kształtowanie pozytywnego myślenia

 Poprawienie szybkości uczenia się 

i zapamiętywania nowego materiału.

 Trening EEG Biofeedback zwiększa także wykorzystanie 

mózgu z 5% do 25-30%





Szacunkowo określa się:

• Poprawa funkcji poznawczych (osoby zdrowe): ok. 10-20 sesji

• ADD, ADHD: 40-60 sesji

• Autyzm: 60-100 sesji

• Lekkie dysfunkcje mózgowe (np. dysleksja): 40-80 sesji

Przeprowadza się nie mniej, niż 1 sesję treningową tygodniowo.
Optymalnie to 2-3 sesje tygodniowo lub nawet codziennie.



Nasz gabinet wyposażony jest także w dwa aparaty 
VERIM służące do pomiaru GSR (ang. galvanic skin 

response) czyli galwanicznej odpowiedzi skóry.

Biofeedback GSR mierzy elektryczne przewodzenie skóry, 
które zmienia się w zależności od ogólnego pobudzenia układu 
nerwowego. Elektrody montuje się na opuszkach palców. Ten 

rodzaj biofeedbacku jest polecany osobom zdrowym dla 
poprawy koncentracji, panowania nad emocjami i relaksacji.




