
 
Program szkolenia  

EEG -Biofeedback dla pracowników naukowych. 
 

Data Godzina Tematyka 

Dzień 
pierwszy 
 

10.00 - 12.00  Geneza Biofeedbacku.  

 Definicja psychofizjologii stosowanej.  

 Zastosowanie mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego  
w procesie behawioralnego uczenia się (zasada warunkowania 
instrumentalnego, wykorzystana w terapii EEG BFB).  

 Podstawowe zagadnienia dotyczące charakterystyki sygnału EEG.  

 Aparatura do treningu.  

 Objaśnienie podstawowych terminów dotyczących zapisu fal 
mózgowych (co to jest: częstotliwość i amplituda).  

 Na co wpływa trening EEG BFB. 

 12.00 - 12.15  Przerwa  

 12.15 - 13.00  Przegląd badań na temat metody neurofeedback.   

 Efektywność BFB w wybranych zaburzeniach wg analizy  
Yucha & Gilbert oraz publikacji na temat skuteczności metody 
neurofeedback wydanych dotychczas przez ISNR. 

 13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa 

 13.30 - 16.00  Neurofeedback  w praktyce: 
budowa aparatury Biofeedback,  prawidłowe postępowanie  
z urządzeniem, a w szczególności  z  elektrodami , jak właściwie 
podłączyć elektrody w systemie 10-20, zakładanie karty pacjenta, 
zasady przeprowadzania pomiaru  impedancji, sposób ustawiania 
parametrów treningu- czyli jak wzmacniamy, a jak hamujemy 
trenowane potencjały fal mózgowych. 

 16.00 - 16.15 Przerwa 

 16.15 - 17.00 
 

 Charakterystyka ekranu zarządzającego w trybie zapisu, odtwarzania, 
przeglądania dla sesji otwartej i skryptowej.  

 Co to  jest  sesja skryptowa.  

 Zagadnienia dotyczące diagnozy wstępnej: zapis EEG w lokalizacji Cz, 
przy oczach otwartych, zamkniętych i koncentracji uwagi.  

 Interpretacja wyników zapisu diagnozy wstępnej. 
   

Dzień drugi 09.00 - 13.00  Sesja otwarta-treningowa.  

 Czynności wstępne dla sesji otwartej: wybór statystyk, 
określenie trenowanych częstotliwości ,zasady ustawienia 
progów dla fali wzmacnianej i hamowanej.  

 Obsługa programu sesji treningowej: wybór animacji, zmiana 
parametrów w animacjach dźwiękowych i wzrokowych.  

 Zajęcia praktyczne w grupach. 
 13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa 

 13.30 - 16.00   
 

 Artefakty, jak je rozpoznawać, oznaczać oraz usuwać z dalszej analizy.  

 Dopasowanie czasu oraz ilości treningów.  

 Obsługa bazy danych: analiza danych diagnostycznych i treningowych, 
przeglądanie sesji oraz przetwarzanie otrzymanych danych, 
wykreślanie profilu, prezentacja wyników.  

 Przygotowanie raportu podsumowującego terapię w formie wykresu 
pojedynczej sesji lub raportu trendu. 



 16.00 - 16.15 Przerwa 

 16.15 - 17.00  Zasady obróbki danych (Word, Excel).  

 Podstawowe czynności edycyjne oraz praca z multimediami  
w programie  Biograph Infiniti : wykorzystanie wykresów  
i multimediów (dźwięków i animacji w  konstruowaniu oddziaływań 
terapeutycznych).  

 Proste modyfikacje ekranów, wykorzystanie szablonów do tworzenia 
nowych ekranów. 

   

Dzień trzeci 09.00 - 10.30  Wprowadzenie do procedury badania metodą QEEG, stosowanego  
w celach przygotowywania indywidualnych protokołów 
terapeutycznych EEG BFB.  

 Podstawowe pojęcia, bazy normatywne, procedura diagnozowania. 

 10.30 - 10.45 Przerwa 

 10.45 - 13.00  Mini QEEG.  

 Planowanie terapii w oparciu o analizę  wyników  ilościowych  EEG 
wykonanych techniką jedno- i dwukanałową.  

 Zapis dwukanałowy  wg. opracowania  J. Demosa. 

 13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa 

 13.30 - 15.00  Zajęcia praktyczne w grupach.  

 Diagnoza dwukanałowa : montaż elektrod, zapis oraz analiza danych. 

 15.00 - 15.15 Przerwa 

 15.15 - 17.00  Ciąg dalszy zajęć praktycznych z przeprowadzania badania metodą  
MiniQEEG i analizy ilościowej zapisu EEG. 

   

Dzień czwarty 09.00 - 11.30  Projektowanie skryptu diagnostyczno-badawczego Developer Tools-
Edytor Skryptów. 

 11.30 - 11.45 Przerwa 

 11.45 - 13.00    Psychofizjologia.  

 Przewodność skóry i temperatura obwodowa, jako markery aktywacji 
wegetatywnej.  

 Powierzchniowe EMG  w diagnostyce i możliwości wykorzystania 
zapisu EMG w terapii różnych zaburzeń. 

 13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa 

 13.30 - 17.00  Podstawowe informacje na temat programu Stress Control.   

 Zasady przeprowadzania treningu HRV, zależność  i wpływ układu 
oddechowego na układ  naczyniowo-krążeniowy u ludzi. 

   

Dzień piąty 09.00 - 11.00  Profesjonalne projektowanie -(edycja) ekranów diagnostycznych.  

 Export danych z Programu Biograph Infiniti  do programów 
statystycznych. 

 11.00 - 11.15 Przerwa 

 11.15 - 13.00  Fizjologiczny profil reakcji na stres.  

 Diagnoza wielokanałowa: przewodność skóry, EMG, EEG, 
temperatura, rytm serca, oddychanie.   

 Standardy  Biofeedbacku.   

 Wręczenie certyfikatów. 

 13.00 - 13.30 Przerwa obiadowa 

 


