
EEG Biofeedback – Biologiczne Sprzężenie Zwrotne 

 

EEG Biofeedback  

 

Obecnie terapię Biofeedback wykorzystuje się niemal na całym świecie. Jest to 

oficjalna metoda terapeutyczna wpisana do Międzynarodowego Spisu Procedur 

Medycznych. Od ponad 15 lat EEG Biofeedback stosuje się również w Polsce. 

Metoda została opracowanej przez naukowców z NASA na potrzeby osób 

pracujących, na co dzień w ogromnym stresie – pilotów i kosmonautów. Terapia 

umożliwia zmianę charakterystyki własnych fal mózgowych poprzez 

korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. Osoba 

trenująca, poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec 

fal mózgowych. W efekcie Biofeedback nie tylko przestraja organizm, ale też 

uczy poznawać funkcjonowanie własnego ciała i wpływać na zachodzące  

w nim procesy. Terapię wykorzystuje się w klinikach i przychodniach, 

specjalistycznych gabinetach neurologicznych, na Uniwersytetach Medycznych 

w specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, w Centrach Diagnozy Terapii 

ADHD i w ośrodkach Polskiego Towarzystwa ADHD na terenie całego kraju,  

w szkołach. Metoda ta coraz częściej jest wdrażana w Poradniach Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz w gabinetach logopedyczno-

pedagogicznych. 

 

Powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening 

poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami 

fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się 

zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność  

i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego 

materiału. 



Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą, której 

dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG)  

z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę 

do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają 

kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność 

fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się 

pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne  

i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, 

zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują 

już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego 

(nie rzadziej niż raz w tygodniu). Trening/terapia metodą EEG Biofeedback jest 

nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych. 

 

WSKAZANIA TERAPEUTYCZNE 

Wskazania dla terapii dorosłych, młodzieży i dzieci w przypadkach, w których 

znaczącą poprawę, jakości funkcjonowania daje usprawnienie pracy mózgu: 

 zaburzenia pamięci 

 problemy z pamięcią i koncentracją uwagi (ADD) 

 nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD) 

 problemy z planowaniem i skupieniem 

 mała odporność na stres 

 specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dyskalkulia, 

dysgrafia) 

 padaczka 

 zaburzenia samooceny, depresja, zaburzenia lękowe 

 w terapii tików i zespołu Touretta 

 w zaburzeniach przyjmowania pokarmów (bulimia, anoreksja) 

 autyzm 



EEG Biofeedback pomoże w pracy z uczniem upośledzonym umysłowo 

Dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają zróżnicowany 

potencjał rozwojowy. Jest to zaburzenie o charakterze globalnym, wszystkie 

funkcje i procesy psychiczne odbiegają od normy, a ich trudności w uczeniu się 

wynikają z zaburzeń spostrzegania, uwagi, pamięci, mowy, a również procesów 

emocjonalnych i adaptacji społecznej. Jak zauważa prof. dr. hab. H. 

Boryszkowska w swojej książce „ Izolacja społeczna rodzin mających dzieci 

upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim” (Boryszkowska,1997) dziecko 

upośledzone umysłowo mało widzi - kiedy patrzy 

i mało słyszy - kiedy słucha. Dzieci z upośledzeniem umysłowym mają 

zaburzone myślenie abstrakcyjne i słowno-pojęciowe, ich myślenie rozwojowe 

często zatrzymuje się na poziomie konkretno-obrazowym. Warto zauważyć, że z 

uwagi na stosunkowo dobrą pamięć mechaniczną oraz możliwość przyswajania 

materiału konkretno-obrazowego w warunkach dobrej stymulacji 

środowiskowej, dzieci upośledzone umysłowo mają szansę w czasie treningów 

EEG Biofeedback wyćwiczyć samodzielność w wykonywaniu zadań, poprawić 

analizę wzrokowo-słuchową, polepszyć koncentrację uwagi, rozwijać sprawność 

intelektualną. Znaczącym atutem treningów Biofeedback jest możliwość 

dostosowania tempa pracy i wymagań gry do indywidualnych zasobów ucznia. 

MEN w Materiałach szkoleniowych, dotyczących podniesienia efektywności 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami zaznacza, że dla dziecka 

upośledzonego praca z komputerem jest szansą na wyćwiczenie samodzielności, 

kreatywności, szeroko rozumianej sprawności. Oprogramowanie komputerowe 

EEG Biofeedback może zostać prototypem środowiska wolnego od barier, 

wpływając na ogólną atrakcyjność procesu poznania. 

 

 

 

 



EEG Biofeedback w pracy z dzieckiem z autyzmem i z Syndromem 

Aspergera 

Zaburzenia autystyczne cechują symptomy występujące w trzech szeroko 

pojętych obszarach funkcjonowania, którymi są: nieprawidłowości w przebiegu 

interakcji społecznych, zaburzone zdolności do komunikowania się  

i ograniczony, sztywny repertuar aktywności, zachowań i zainteresowań. EEG 

Biofeedback pozwoli terapeucie pracującemu z dzieckiem autystycznym 

pracować na pozytywach, nagradzając pożądane zachowania, redukując poziom 

stresu i zwiększając motywację dziecka do nauki. Odzwierciedleniem sukcesów 

w wykorzystywaniu terapii Biofeedback przy pracy z dziećmi autystycznymi 

stały się publikacje naukowe prof. zw. dr. hab. W. Sobańca z Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku. Również najnowsze badania kliniczne 

kanadyjskich neurobiologów, wskazują na korzyści z zastosowania terapii EEG 

Biofeedback u dzieci z zespołem Aspergera. Na szczególną uwagę zasługuje 

znaczące zmniejszenie objawów a także wzrost ilorazu inteligencji (IQ) średnio 

o 9 punktów (badanie było prowadzone przez 15 lat w ADD Centre, 

Mississauga, Kanada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyposażenie gabinetu dla prowadzenia treningów EEG Biofeedback. 

 

Na wyposażenie gabinetu dla prowadzenia treningów EEG Biofeedback 

składają się: stanowisko terapeuty, wygodny fotel, komputer i dwa monitory. Na 

jednym z nich terapeuta obserwuje wykresy obrazujące aktywność 

poszczególnych fal mózgowych. Drugi monitor jest przeznaczony dla ucznia. 

 

 

 

 

Piktogram gabinetu EEG Biofeedback. 

 

 



Stanowisko terapeuty składa się: 

 z komputera z zainstalowanym oprogramowaniem specjalistycznym 

DigiTrack umożliwiającym prowadzenie treningów EEG Biofeedback, 

 

                         

 

 z głowicy wzmacniaczy biologicznych EEG DigiTrack BF, 

 

 

 z zestawu elektrod miseczkowych i usznych 

 

 z pasty ścierno-przewodzącej do przygotowania naskórka  

 

 
 



 pasty przewodząco-klejącej służącej do mocowania elektrod 

 

 

 z drukarki do wydruków wyników badań (opcjonalnie) 

 

 

Prowadzenie treningu EEG Biofeedback 

 

Osoba trenująca ma podłączone do powierzchni głowy (za pomocą pasty 

klejącej) jedną lub więcej elektrod przekazujących sygnały z mózgu do monitora 

terapeuty, gdzie widoczne są w postaci poszczególnych pasm fal mózgowych. 

Na swoim monitorze trenujący widzi te sygnały w postaci wideogry. Stara się 

spełnić założenia gry wyłącznie siłą woli, poprzez własne myśli, bez użycia 

klawiatury czy myszki, np. stara się utrzymać dużą szybkość jadącego 

samochodu, jechać prawą stroną drogi, przy dobrej widoczności. Przez cały czas 

otrzymuje informację zwrotną o swoim stanie – gra się udaje, otrzymuje punkty, 

kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości. Kiedy 

wzrasta aktywność w paśmie niepożądanym – nie dostaje punktów, gra się nie 

udaje. W ten sposób trenujący wie, kiedy jest dobrze skoncentrowany a kiedy 

nie jest. Jego mózg uczy się wytwarzania nowych, bardziej odpowiednich 

częstotliwości fal mózgowych. 

 

 



Przykładowy program terapii EEG Biofeedback dla punktów pasa 

centralnego mózgu. 

Zadanie Cele  Cele szczegółowe Sposób realizacji 

TERAPIA EEG 
BIOFEEDBACK 

Określenie 
czynności mózgu. 

Diagnoza 
czynności EEG 
mózgu, rejestracja i 
analiza 
fal Delta, Theta, 
Alfa, SMR, 
Beta, Beta2 

- diagnoza EEG 
Biofeedback, 
analiza 
czynności mózgu, 
ustalenie 
szczegółowej terapii 

TERAPIA EEG 
BIOFEEDBACK 

Utworzyć 
utrwalony 
odpowiedni 
wzorzec 
reagowania, by 
zoptymalizować 
pracę mózgu, by 
przy jednoczesnej 
relaksacji 
posiadać 
umiejętność pełnej 
koncentracji. 

Wyciszenie, relaks 
 

 

 

Poprawa 

koncentracji uwagi 

- trening na punkcie 
C4 
SMR / THETA 
 
 
 
- trening 
koncentracji 
uwagi na punkcie 
C3 
Beta /Theta 

TERAPIA EEG 
BIOFEEDBACK 

Poprawa 
funkcjonowania 
w szkole. 

Poprawa motywacji 
do pracy 
 
 
Obniżenie poziomu 
lęku, 
stresu, napięcia 
emocjonalnego 

- trening C3 Beta / 
Theta 
 
 
- trening punktu C4 
SMR / 
Theta 

TERAPIA EEG 
BIOFEEDBACK 

Ocena 
funkcjonowania 
mózgu po 
zastosowaniu 
treningu EEG 
Biofeedback 

Diagnoza EEG 
mózgu, 
analiza wyników 
początkowych i 
końcowych. 

- diagnoza EEG 
Biofeedback 

 

 

 

 



Diagnoza EEG Biofeedback. 

Diagnoza EEG Biofeedback polega na analizie wyników badania 

diagnostycznego QEEG. Wyniki badania należy porównać z wartościami 

kontrolnymi. Sprawdzić czy występują amplitudowe asymetrie 

międzypółkulowe (pomiędzy lewą i prawą półkulą).  

Wartości kontrolne parametrów EEG Biofeedback 

Odnoszą się do pasa centralnego. C4, Cz, C3 

 

 

 W pasie centralnym, po zamknięciu oczu, wszystkie parametry  

wyższe o 30% 

 W skroni parametry o 30% niższe niż w pasie centralnym 

 Wartości Betal i SMR, wyższe w przednich okolicach, 

 Wartości delta, theta i alfa niższe w przednich okolicach, wyższe  

w tylnych okolicach 

 Wartości Beta 2 w F3 i F4 powinny być niższe od betal, SMR i alfy 

 Betal wyższe w lewej półkuli 

 SMR wyższe w prawej półkuli 

 W pasie centralnych Betal i SMR nie wyższe niż 10 uV 

 Beta2 w pasie centralnym nie może przekraczać dwukrotnej wartości 

SMR, (jeśli wyższa - 

 stres) 



 Wartości alfa niższe w lewej półkuli. 

 W czole alfa nie wyższa niż 10 uV 

 W przednich okolicach alfa nie może być wyższa od theta (alfa/theta < 1; 

theta/alfa > 1) 

 Z tyłu alfa ma być wyższa od theta (alfa/theta > 1; theta/alfa <1) 

Wartości współczynników dla pasa centralnego 

Delta/Theta - 2-6 

Theta/ Alfa - 1,5 

Alfa/SMR - 1-2 

SMR/Beta -1-1,2 

BetaIBeta2- 0,5-1 

Theta/Beta- 2-3 (dzieci), 

>3 problemy z koncentracją, pamięcią (problemy szkolne); 

>4 nadpobudliwość 

Theta/Beta - 1-2 (dorośli) 

Theta/SMR - 1-2 

Alfa/Theta - 0,5-0,8 w(P4, P3 Alfa/Theta > 1, jeżeli <1 - depresja} 

SMRlBeta2 - 0,5-0,8 

Alfa/Beta - 1-2 

Beta/Alfa 0,5-1 

 

 



Rozmieszczenie elektrod w międzynarodowym systemie  10-20 

F – frontal (płaty czołowe) 

T – temporal (płaty skroniowe) 

C- central (tzw. pas centralny) 

O – occipital (płaty potyliczne) 

P – parietal (płaty ciemieniowe) 

 

 

Jak pracuje mózg człowieka 

Skuteczność działania mózgu zależy od ilości i jakości połączeń synaptycznych 

między neuronami a nie od ich liczby. Sieć neuronalna mózgu kształtuje się w 

wyniku treningu, nabywania doświadczeń. Na jej rozwój pozytywnie wpływają: 

wielość wrażeń (neurony bez bodźców zanikają), wysiłek fizyczny, restrykcje 

kaloryczne, wysiłek intelektualny. 

 



Mózg składa się z dwóch półkul, lewej i prawej połączonych spoidłem 

wielkim. Lewa półkula zawiaduje funkcjami prawej strony ciała, prawa półkula 

łączy się z lewą stroną ciała. Każda z nich pełni odmienne funkcje. Większość z 

nas ma wyraźnie dominującą jedną półkulę, najczęściej lewą. 

 

Specjalizacja półkul mózgowych: 

 

 

 



Fale EEG i stany świadomości 

Poprzez trening EEG Biofeedback mamy wpływ na zwiększenie produkcji fal 

pożądanych i redukcję niepożądanych. 

 

Fale Delta (0,5-4 Hz) Fale najwolniejsze, kojarzone z głębokim snem. 

Następuje wtedy magazynowanie zasobów energetycznych, produkcja 

neurosubstancji (np. hormonu wzrostu). Delta powinna być niska w czasie 

czuwania. Wzrasta podczas wysiłku umysłowego. 

 

Fale Theta (4-8Hz) Leżą na progu podświadomości, występują w stanach 

między snem a czuwaniem. Jest to brama do nauki, pamięci. Theta redukuje 

stres, budzi intuicję, kreatywność. Powoduje wzrost odporności 

immunologicznej i produkcji endorfin. To integracja umysłu i ciała. Wzrasta  

w czasie zasypiania, myślenia, wizualizacji, zmęczenia, głodu, gorączki. 

Nadmiar Theta np. w czole powoduje dekoncentrację i problemy w skupieniu 

uwagi, znużenie. 



 

Fale Alfa (8-12Hz) To stan głębokiej relaksacji z bierną uwagą, czuwanie przy 

oczach zamkniętych, uwolnienie od stresu, uspokojenie wewnętrzne, pozytywne 

myślenie, natchnienie. Organizm jest w stanie równowagi miedzy produkcją  

i zużyciem energii. Ze stanu Alfa można szybko przejść w dowolny inny stan. 

Nadmiar Alfa mówi o zaburzeniach koncentracji, zniechęceniu, braku 

motywacji, nastroju depresyjnym. 

 

Fale SMR (12-15Hz), niska Beta. Obrazują spokój, uwagę zewnętrzną, 

umiarkowane skupienie. Są hamowane przez ruch. Dają regulację 

impulsywności, odprężenie, większą kontrolę lęku i złości, poprawiają sen, 

koncentrację i uwagę. 

 

Fale Beta (15-20 Hz), To stan pełnego czuwania, intensywnej koncentracji, 

wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Wiąże się z dużym wydatkiem energii. 

Występuje podczas analitycznego rozwiązywania problemów, podejmowania 

decyzji. To fala najlepsza do zadań umysłowych, stymuluje do działania w 

przypadkach wolnego tempa i niskiego pobudzenia, w depresji, poprawia 

przebieg procesów poznawczych i precyzję wykonania, wpływa na 

samoregulację arousalu (podniecenia). 

 

Fale Beta2 (20-34 Hz), wysoka Beta. Wysoki poziom Beta2 to duże zużycie 

energii, obciążenie bioenergetyczne organizmu. Uwalniają się hormony stresu, 

które mają toksyczny wpływ na organizm, powodując korozję połączeń dróg 

nerwowych i blokady między poziomami świadomości. Nadmiar Beta2 

wskazuje na wysokie pobudzenie nerwowe, nadmierny stres, lęk, ekscytację. 



Długo trwający stres z wysokim poziomem fal Beta2 powoduje znaczne 

obniżenie poziomu innych częstotliwości fal mózgowych, wpływając 

negatywnie na możliwości intelektualne, poziom wykonania, kontrolę emocji, 

obiektywny stosunek do rzeczywistości. 

 

Indywidualizacja pracy z dzieckiem. 

Cel treningów EEG Biofeedback jest jednoznaczny, czyli poprawa 

funkcjonowania dziecka w szkole i w domu, poprawa koncentracji uwagi oraz 

ogólne usprawnienie pracy mózgu. Jednak sposób dochodzenia do założeń 

postawionych przed terapią dla każdego dziecka jest inny. Dlatego poza 

regularnym kontrolowaniem postępów w regulacji fal mózgowych ważnym 

elementem jest obserwacja zachowań dziecka, wywiady na temat dziecka  

z opiekunami i wychowawcami. Zauważalne postępy można zaobserwować  

u dzieci z niewielkim zaburzeniami już po 15-20 treningach a u dzieci  

z większymi zaburzeniami po ok. 30-40 treningach. Systematyczność treningów 

EEG Biofeedback ma ogromne znaczenie w tempie zmian, jakie zachodzą  

w zachowaniu dziecka. Treningi powinny odbywać się minimum raz  

w tygodniu.  Program prowadzenia treningów układamy indywidualnie dla 

każdego dziecka pamiętając o ogólnych zasadach prowadzenia terapii EEG 

Biofeedback. 


