
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i 
nie jest wymagane skierowanie.  Rejestracji   
dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  
numerem  
12 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  
Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 8.00 do 19.00 
 

 
 

Co w trawie piszczy? 

Percepcja słuchowa i jej stymulowanie u dziecka  w wieku przedszkolnym 
Percepcja słuchowa jest zdolnością do odbierania, rejestrowania i identyfikowania bodźców 
dźwiękowych z otoczenia. Do najważniejszych funkcji słuchowych zalicza się: odbiór 
dźwięku i jego lokalizację w przestrzeni, a także rozpoznawanie, różnicowanie, 
zapamiętywanie oraz kojarzenie dźwięków z innymi bodźcami. Zdolność do odbierania 
bodźców akustycznych dostarcza ważnych sygnałów z otoczenia oraz umożliwia 
komunikację.  
 
Rozwój percepcji słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym 
Zdolność do odbierania bodźców dźwiękowych pojawia się już w okresie prenatalnym. 
Noworodek jest zdolny do lokalizacji źródła dźwięku oraz do reagowania na głos 
najbliższych osób, szczególnie matki. W ciągu pierwszego roku życia dziecko nabywa 
umiejętności reagowania ruchem na dźwięki z otoczenia, poszukiwania źródła dźwięku  
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i kojarzenia dźwięku z określonym przedmiotem, manipulowania przedmiotami w celu 
uzyskania efektów akustycznych, rozumienia poleceń słownych powiązanych z gestem oraz 
odczytywania stanów emocjonalnych na podstawie brzmienia głosu, a także powtarzania 
sylab i prostych słów.  Dziecko trzyletnie potrafi identyfikować nowe słowa, rozumieć 
wypowiedzi  i tworzyć własne konstrukcje językowe, słuchać czytanych tekstów oraz 
powtarzać proste melodie. Przedszkolak doskonali zdobyte wcześniej umiejętności. Pobyt  
w grupie przedszkolnej wiąże się także z innymi wyzwaniami takimi jak: słuchanie  
i rozumienie poleceń skierowanych do grupy, słuchanie tekstów, uczenie się wierszy  
i piosenek. Zadania te są trudniejsze ze względu na obecność wielu dystraktorów.  

Szczególnie istotny jest rozwój słuchu fonemowego, czyli zdolności różnicowania 
dźwięków mowy (fonemów). Zdolność ta warunkuje pojawienie się prawidłowej mowy i nie 
jest cechą wrodzoną, ale nabywaną w toku rozwoju, podlegającą wpływom środowiska.  
Rozwój słuchu fonemowego jest warunkowany przez słuch fizjologiczny i przebiega w kilku 
etapach. Początkowo dziecko nie różnicuje dźwięków mowy (stadium przedfonetyczne), 
następnie odróżnia fonemy najmniej podobne do siebie. Mowa dziecka jest jeszcze bardzo 
zniekształcona, zrozumiała zazwyczaj jedynie dla najbliższych. W trzecim etapie dziecko 
potrafi różnicować niemal wszystkie fonemy, odróżnia też mowę poprawną i niepoprawną, 
mimo, że nie potrafi jeszcze wymawiać trudniejszych głosek. W wieku przedszkolnym mowa 
dziecka jest zrozumiała także dla obcych osób (etap IV). Przedszkolak różnicuje już 
wszystkie dźwięki mowy chociaż może zniekształcać trudniejsze głoski. Zakończenie 
rozwoju słuchu fonemowego ma miejsce na początku młodszego wieku szkolnego (etap V).   

Zaburzenia rozwoju słuchu fonemowego mają poważne konsekwencje dla rozwoju 
mowy czynnej i biernej, a w dalszym etapie utrudniają opanowanie umiejętności czytania  
i pisania. Dziecko z deficytem w tej sferze zniekształca głoski, ma trudności ze zrozumieniem 
bardziej złożonych poleceń oraz z uczeniem się tekstów na pamięć. Ponadto ma zwykle 
problemy z wyodrębnianiem głosek w wyrazach oraz kojarzeniem głosek z odpowiadającymi 
im znakami graficznymi, co znacznie utrudnia proces nauki czytania i pisania.  
 
Zaburzenia rozwoju percepcji słuchowej 

Zdolność percepcji słuchowej warunkuje w znacznym stopniu rozwój innych funkcji 
takich jak mowa i myślenie, dlatego szczególnie ważne jest jak najwcześniejsze 
zdiagnozowanie ewentualnych zaburzeń w tej sferze. Pogorszenie zdolności odbierania 
dźwięków określa się mianem niedosłuchu. Stopień deficytu może być różny; od lekkiego po 
głęboki. W przypadku niedosłuchu przewodzeniowego uszkodzeniu ulega ucho środkowe. 
Deficyt ma charakter ilościowy to znaczy dźwięki słyszane są ciszej ale bez zniekształceń. 
Niedosłuch odbiorczy dotyczy wady ucha wewnętrznego. W tym przypadku odbiór dźwięków 
jest osłabiony i zniekształcony, a rokowania są znacznie gorsze. Niedosłuch centralny jest 
wynikiem uszkodzenia dróg odpowiedzialnych za przewodzenie bodźców słuchowych  
w mózgu. W odróżnieniu od pozostałych ten typ niedosłuchu jest zawsze obustronny. 
Niedosłuch może być wrodzony tzn. może występować od momentu urodzenia lub też nabyty 
w toku rozwoju. Niedosłuch wrodzony bywa efektem wady genetycznej lub może być 
spowodowany czynnikami działającymi na dziecko w okresie prenatalnym, takimi jak 
infekcje wirusowe i bakteryjne. Słuch może także zostać uszkodzony w późniejszym etapie 
rozwoju np. na skutek podawania niektórych leków, stanów zapalnych ucha, uszkodzeń 
mechanicznych, procesów nowotworowych itp. 

Poważniejsze wady słuchu można zaobserwować już w wieku niemowlęcym, lżejsze 
mogą pozostać nie wykryte aż do momentu, gdy dziecko zacznie uczyć się mowy. Im 
wcześniej zostanie postawiona diagnoza i rozpoczęte leczenie, tym mniejszy będzie wpływ 
wady słuchu na ogólny rozwój dziecka. Wrodzone wady słuchu powinny być leczone  
w okresie krytycznym dla rozwoju mowy, a więc już w pierwszym-drugim roku życia.  
Co powinno zaniepokoić rodziców?  
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U najmłodszych dzieci niepokojącym objawem jest brak reakcji na głos i dźwięki  
z otoczenia, brak zainteresowania zabawkami wydającymi dźwięki, brak lub znaczne 
opóźnienie rozwoju mowy. Warto zaznaczyć, że głużenie pojawia się nawet u dzieci 
niesłyszących, dopiero kolejny etap rozwoju mowy- gaworzenie wymaga kontroli słuchowej. 
Podstawowe badanie słuchu może zostać wykonane przez lekarza pediatrę lub odpowiednio 
przeszkoloną pielęgniarkę. W przypadku stwierdzenia dysfunkcji rodzice powinni udać się  
z dzieckiem do lekarza otolaryngologa lub audiologa, który określi stopień uszkodzenia i jego 
przyczyny oraz rozpocznie stosowne leczenie. 
 
Ćwiczenia wspomagające rozwój percepcji słuchowej u małych dzieci 

Opóżnienia rozwoju percepcji słuchowej nie muszą mieć charakteru schorzenia 
wymagającego interwencji lekarskiej. Jeśli dziecko nie cierpi na fizjologiczny niedosłuch  
w wielu wypadkach wystarczą proste ćwiczenia wspomagające rozwój tej funkcji 
wykonywane pod kontrolą logopedy lub pedagoga. Wiele z nich można stosować  
w warunkach domowych. 
Ćwiczenia różnicowania dźwięków: 

Ø Słuchanie dźwięków z otoczenia: możemy zaproponować dziecku, aby postarało się 
posłuchać przez chwilę dźwięków z najbliższego otoczenia i wymieniło ich jak 
najwięcej 

Ø Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty: do tego celu służą 
specjalnie przygotowane kasety z nagraniami, w celu urozmaicenia zabawy można 
zaproponować dziecku, aby wskazywało na obrazkach przedmioty, których dźwięki 
usłyszało 

Ø Określanie kierunku źródła dźwięku: dziecko może wskazywać skąd pochodzi 
usłyszany dźwięk 

Ø Reagowanie na umówiony sygnał dźwiękowy: na początku sygnałów powinno być 
niewiele (2-3) i powinny one znacznie różnić się od siebie (np. dzwonek, gwizdek, 
grzechotka), na umówiony sygnał dziecko może np. wykonać przysiad, usiąść  
na podłodze, pomachać, klasnąć w dłonie, z czasem można stopniowo zwiększać ilość 
sygnałów 

Ø Naśladowanie dźwięków wydawanych przez przedmioty, zwierzęta 
Zabawy muzyczne i rytmizacyjne: 

Ø Słuchanie i śpiewanie piosenek dla dzieci, oraz słuchanie krótkich utworów 
muzycznych 

Ø Ilustrowanie tekstu piosenki ruchem i gestem 
Ø Poruszanie się w rytm muzyki 
Ø Wystukiwanie lub wyklaskiwanie rytmu, powtarzanie rytmu  
Ø Określanie wysokości dźwięku  
Ø Określanie tempa melodii 

Starszym przedszkolakom można zaproponować zabawy z użyciem głosek i sylab: 
Ø Wskazywanie obrazków z przedmiotami rozpoczynającymi się na określoną głoskę 

lub sylabę 
Ø Wyróżnianie głoski w nagłosie, a potem w wygłosie i śródgłosie 
Ø Wymyślanie wyrazów na określoną głoskę lub sylabę 
Ø Podział wyrazów na sylaby połączony z wyklaskiwaniem, wystukiwaniem, 

uderzaniem w bębenek 
Ø Składanie wyrazów z głosek i sylab: dorosły może zaproponować zabawę w „Zgadnij 

co powiedziałem?”, głoski powinny być wymawiane wyraźnie i dość wolno, 
zadaniem dziecka jest złożenie słowa (k o t- kot), stopniowo można zwiększać 
trudność  poprzez stosowanie dłuższych i bardziej skomplikowanych wyrazów 
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Zaczarowany świat znaków 
 

Percepcja wzrokowa i jej stymulowanie u dzieci w wieku przedszkolnym 
 

Percepcja wzrokowa jest zdolnością do dostrzegania, rozpoznawania i interpretowania 
bodźców wzrokowych.  Za percepcję odpowiada  nie tylko sam aparat optyczny, ale także 
odpowiedni analizator w mózgu. Zdolność spostrzegania to nie tylko zdolność rejestrowania 
określonych bodźców wzrokowych, ale także umiejętność ich wyodrębniania  
i sklasyfikowania.  Badacze wyróżniają szereg aspektów percepcji wzrokowej:  

ü Spostrzeganie figury i tła, czyli zdolność do wyróżniania obiektów, skupiania uwagi 
na wybranym przedmiocie, wyodrębnianiu go z otoczenia 

ü Stałość oznacza, że spostrzegamy przedmiot jako mający określone cechy takie jak: 
kształt, barwa czy wielkość, niezależnie od tego jaki może nam się on wydawać  
w zmieniających się warunkach 

ü Położenie w przestrzeni: oznacza dostrzeganie relacji pomiędzy przedmiotem, 
 a obserwatorem 

ü Koordynacja wzrokowo-ruchowa dotyczy zharmonizowania ruchów gałek ocznych 
oraz innych części ciała (np. dłoni), zdolność ta umożliwia wykonywanie różnych 
czynności pod kontrolą wzroku 

ü Spostrzeganie relacji przestrzennych odnosi się do dostrzegania położenia dwóch 
lub więcej przedmiotów względem siebie 

 
Rozwój percepcji wzrokowej 

Rozwój spostrzegania wzrokowego rozpoczyna się od pierwszych dni życia dziecka. 
Już w pierwszym miesiącu noworodek opanowuje takie funkcje jak: skupianie wzroku na 
twarzy opiekuna czy śledzenie wzrokiem poruszających się obiektów. Pod koniec pierwszego 
roku życia dziecko jest już w stanie dłużej koncentrować się na interesującym przedmiocie, 
śledzić poruszające się obiekty i poszukiwać ich, gdy znikną z pola widzenia, a także 
naśladować czynności wykonywane przez dorosłego, manipulować zabawkami pod kontrolą 
wzroku. W wieku poniemowlęcym  następuje doskonalenie nabytych już umiejętności oraz 
zdobywanie nowych. Dziecko w tym wieku potrafi: tworzyć budowle z klocków, składać 
obrazki z części, wskazywać określone elementy na obrazku, dobierać pary przedmiotów, 
dopasowywać klocki do otworów o odpowiednim kształcie, klasyfikować przedmioty wg 
zadanego kryterium (np. barwa, wielkość). Wielu specjalistów jest zdania, że koniec okresu 
poniemowlęcego jest optymalnym momentem na rozpoczęcie nauki czytania. Oczywiście  
w przypadku pracy z tak małymi dziećmi konieczne jest zastosowanie metod specjalnie 
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przystosowanych dla ich możliwości rozwojowych. Wiek przedszkolny to czas dalszego 
doskonalenia funkcji spostrzegania. Pod koniec tego okresu dziecko może już dostrzegać 
subtelne różnice pomiędzy obiektami, odtwarzać wzory, kategoryzować. Doskonalsza 
koordynacja wzrokowo-ruchowa pozwala na wykonywanie coraz bardziej precyzyjnych 
czynności pod kontrolą wzroku. Dziecko sprawnie porusza się w otoczeniu, potrafi też 
poprawnie używać podstawowych określeń oznaczających relacje przestrzenne. Wszystko  
to sprawia, że większość dzieci w tym wieku jest w stanie bez większych problemów 
przyswajać sobie litery i cyfry.  
 
Zaburzenia percepcji wzrokowej, kiedy do specjalisty, trudności diagnostyczne 

Wiele dzieci wykazuje nieprawidłowości w rozwoju spostrzegania. Bardzo często  
są one niezauważane lub bagatelizowane w początkowym etapie rozwoju. Najczęściej 
problem zaczyna być widoczny dopiero w momencie, gdy dziecko rozpoczyna naukę liter  
i cyfr, czyli około 6 roku życia. Dziecko może mieć trudności z odróżnianiem liter  
o podobnym kształcie, różniących się jedynie drobnymi elementami lub też może mylić litery 
o różnym położeniu w stosunku do osi pionowej (np.: b i d) lub poziomej (np.: b, p). 
Problemem jest także odtwarzanie znaków i liter wg wzoru lub z pamięci. Przedszkolaki  
z zaburzeniami percepcji wzrokowej starają się unikać zabaw i zajęć wymagających tej 
sprawności. Najłatwiej dostrzegalnymi symptomami jest niechęć do rysowania, malowania, 
układania puzzli i układanek. Problemy z orientacją przestrzenną mogą objawiać się pewnego 
rodzaju niezręcznością. Dziecko może mieć trudności w poruszaniu się wśród przedmiotów, 
rozpoznawaniu miejsc, w których przebywało wielokrotnie, określaniu położenia 
przedmiotów względem siebie oraz ze zrozumieniem związanych z tym określeń, takich jak: 
nad, pod, za. Problemem mogą także okazać się niektóre gry i zabawy wymagające 
koordynacji wzrokowo-ruchowej. Dziecko takie może mieć trudności z rozpoznawaniem 
przedmiotów należących do niego oraz zapamiętywaniem symboli i znaków graficznych. 
Zaburzenia percepcji mogą także przejawiać się podobnie jak trudności w skupieniu uwagi. 
Dziecko nie potrafiące wyodrębniać określonych obiektów z otoczenia ma trudności  
ze skupieniem uwagi na wykonywanej czynności, łatwo się rozprasza. 
 Oczywiście każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie jednak poważne odstępstwa 
od norm rozwojowych powinny nas skłonić do wizyty u specjalisty, który postawi diagnozę  
i określi przyczyny trudności. Warto o to zadbać przede wszystkim dlatego, że tego rodzaju 
deficyty są czynnikiem ryzyka dysleksji oraz innych problemów w uczeniu się. Wczesna 
interwencja pozwala natomiast w porę je skorygować. Funkcjonowanie dziecka zależy  
od wielu czynników. Czasami dość trudno jest bez odpowiedniej wiedzy i narzędzi określić 
co jest przyczyną problemu, np. obniżony poziom wytworów może być spowodowany 
zarówno deficytami  spostrzegania jak i niewystarczającą sprawnością grafomotoryczną.  
 
Ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji wzrokowej 

W przypadku poważniejszych zaburzeń rozwoju zdolności percepcyjnych warto 
powierzyć dziecko opiece specjalisty pedagoga lub psychologa, który opracuje indywidualny 
program pracy. Na początku konieczne jest określenie rodzaju i stopnia deficytu. Jest  
to możliwe na podstawie wywiadu z rodzicami, obserwacji, analizy wytworów  
i odpowiednich testów. Czasami konieczna bywa także konsultacja u innego specjalisty jak 
neurolog czy okulista, aby określić ewentualne przyczyny trudności. Dopiero po takiej 
diagnozie można stworzyć indywidualny plan pomocy. Wiele ćwiczeń  rozwijających tą 
funkcję może być jednak przeprowadzanych w domu. Zabawy takie, poza funkcją 
kompensacyjną, są także okazją do wspólnego spędzania czasu. Każde z proponowanych 
ćwiczeń powinno być dostosowane do indywidualnych możliwości dziecka.  
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Zbyt trudne zadanie może zniechęcić do dalszych prób, zbyt łatwe natomiast szybko stanie się 
nudne, a także nie będzie miało wartości stymulacyjnych. Do zajęć i zabaw stymulujących 
rozwój percepcji wzrokowej należą między innymi: 

ü Wyszukiwanie przedmiotów o określonych cechach w otoczeniu 
ü Ćwiczenia w określaniu położenia przedmiotów względem siebie 
ü Odnajdywanie określonych elementów na obrazku 
ü Odnajdywanie brakujących elementów obrazka 
ü Układanki od 2-3-elementowych po bardziej skomplikowane 
ü Odtwarzanie wzorów z klocków 
ü Odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami 
ü Zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnych materiałów 
ü Odnajdywanie drogi w labiryncie 
ü Łączenie punktów 
ü Rysowanie po śladzie 
ü Układanie historyjek obrazkowych, zaczynając od dwu-trzyelementowych do bardziej 

rozbudowanych 
ü Zabawy i ćwiczenia stymulujące rozwój ruchowy, takie jak zabawy piłką, woreczkiem 

gimnastycznym, ćwiczenia orientacji przestrzennej 
Nieco starszym dzieciom można zaproponować zabawy i ćwiczenia z literami i znakami 
literopodobnymi, takie jak: 

ü Odnajdywanie określonych liter w wyrazach 
ü Odbijanie liter wg szablonu 
ü Tworzenie par jednakowych liter lub liter wielkich i małych 
ü Ćwiczenia w różnicowaniu liter o podobnym kształcie (b, d; b,p) 
ü Zabawy ruchomym alfabetem, układanie wyrazów z liter i sylab, układanie 

podpisów do obrazków 
ü Uzupełnianie brakujących liter w wyrazach 
ü Dzielenie zdań na wyrazy, wyrazów na sylaby i litery, przeliczanie liter i sylab  

w poszczególnych wyrazach 
Szczególnie ważne jest, aby każde z proponowanych ćwiczeń było dla dziecka przyjemną 
zabawą, a nie żmudnym treningiem. Istotne jest zachęcanie do ukończenia rozpoczętego 
zadania, a także chwalenie nie za uzyskane efekty, ale za trud włożony w wykonywaną pracę.  
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Cieszyńska, J.; Korendo, M. (2007): Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulowanie rozwoju dziecka od noworodka do 6 
roku życia. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 
FROSTIG Marianne, HORNE Dawid, Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom podstawowy 
(podręcznik), Warszawa 1989.  
FROSTIG Marianne, HORNE Dawid, Wzory i obrazki. Program rozwijający percepcję wzrokową. Poziom wyższy 
(podręcznik), Warszawa 1989.  
Janiszewska, B. (2008): Ocena dojrzałości szkolnej. Wydawnictwo Seventh Sea, Warszawa 
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Wizyta studentów z Holandii 
 

18 marca 2014 r. gościliśmy 26-cio osobową grupę studentów z Wyższej Szkoły 
Pedagogiki z Rotterdamu w Holandii. Studenci ze swoim wykładowcą, a jednocześnie 
opiekunem Panią Ewą Brand, byli zainteresowani życiem „pedagogicznym” w Polsce.  

Dyrektor Poradni Małgorzata Piec podzieliła się informacjami o działalności naszej 
placówki, z jednoczesnym dokładnym objaśnieniem jej miejsca, jako poradni, w całym 
systemie edukacyjnym naszego kraju.  

Studenci rozmawiali z psychologami, pedagogami, logopedami, doradcami zawodowymi, 
terapeutami biofeedback i integracji sensorycznej. Zaprezentowaliśmy im gabinety i pewien 
obszar pracy specjalistów niosących pomoc dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom 
z placówek oświatowych Podgórza. W spotkaniu uczestniczyła także Pani Ewa Pohorecka 
Dyrektor Specjalistycznej Poradni – Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej, która zapoznała studentów ze specyfiką pracy ww. instytucji. Wszystko  
to pozwoliło na przybliżenie gościom obrazu takiej instytucji jak Poradnia.  

W trakcie spotkania porównywaliśmy systemy edukacyjne obu państw. Było mnóstwo 
pytań i dociekań. Całość stanowiła bardzo miłe doświadczenie dla obu stron. Szczególnie 
przyjemne dla nas było uznanie i podziw dla pracy specjalistów poradnianych w Polsce. 
Końcowym akcentem było zaproszenie naszej grupy do Holandii.   

 
 
 
 

DiAMEnT – praca z uczniami zdolnymi 
 

Systemowy, innowacyjny projekt DiAMEnT Województwa Małopolskiego realizowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z wykorzystaniem środków EFS. 
Realizatorzy to: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (lider) oraz Wyższa Szkoła 
Biznesu – National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu i National – Louis 
University w Chicago (partnerzy). Wypracowali oni i przetestowali systemowe rozwiązania 
programowe i organizacyjne, które mają wspierać rozwój uzdolnień uczniów w zakresie 
kompetencji kluczowych w obszarach: twórczego myślenia (klasy I-III szkoły podstawowej) 
oraz matematyki, języka angielskiego, przedsiębiorczości i technologii informacyjno-
komunikacyjnych.  

Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne będą uczestniczyć w zadaniach związanych 
głównie z diagnozowaniem uzdolnień uczniów. Z uwagi na fakt, że ważnym elementem 
wspierania uczniów zdolnych jest praca z ich rodzicami, specjaliści z PPP-3 zorganizują 
warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych wyłonionych drogą diagnozy oraz będą prowadzić 
grupy wsparcia dla rodziców . W naszej poradni za realizację tego zadania odpowiedzialne są: 
mgr Elżbieta Wurst – psycholog oraz mgr Katarzyna Botko – pedagog i mgr Iwona Gerhardt-
Regucka – pedagog. Działania ukierunkowane na pracę z rodzicami, pozwolą 
na kompleksowe wsparcie rozwoju uczniów zdolnych w tym projekcie. 
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III Ogólnopolska Konferencja „Zobacz jak piękny jest twój mózg” 

 
Dyrekcja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie wraz z Zespołem 

Terapeutów Oświatowych BFB organizuje III Ogólnopolską Konferencję pn. „Zobacz jak 
piękny jest twój mózg”. Konferencja odbędzie się dnia 18.06.2014 r. (środa), w godz.  
8:00-16:00 w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Poniżej prezentujemy program. 

 
Program	  

III	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  Neuroterapeutów	  Oświatowych	  Biofeedback	  
„Zobacz	  jak	  piękny	  jest	  twój	  mózg”	  

18	  czerwca	  2014	  roku	  (środa),	  8:00	  -‐	  16:00	  
8:15-8:30 Powitanie gości i otwarcie Konferencji. 

Małgorzata Piec, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3  
w Krakowie 

8:30-9:30 Neurofeedback – współczesna metoda neurofizjologiczna.  
Alicja Kubik dr n.med, pediatra, neurolog, neurofizjolog, neuroterapeuta EEG 
– Biofeedback, Instytut Neuromedica, Kraków 

9:30-10:30 Relacja z XVII Międzynarodowej Konferencji Biofeedback Federation  
of Europe w Wenecji m.in. o zastosowaniu neurofeedbacku u pacjentów  
ze wstrząśnieniem mózgu; aspekty prawne związane z praktyką BFB  
w Europie; działania Polskiego Towarzystwa BFB na rzecz popularyzacji 
metody. 
Rafał Sztembis lek. med., dr psychologii, prezes Biofeedback Polska, Rzeszów 

10:30-11:30 Wzorce spoczynkowej aktywności mózgu w różnych zaburzeniach procesów 
słuchowych. 
Małgorzata Ganc, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany 
Neurofeedback – metoda terapii szumów usznych. 
Rafał Milner dr nauk biol. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Kajetany 

11:30-12:00 Przerwa kawowa 
12:00-13:00 Współczesne metody analizy QEEG. Demonstracja „na żywo” 19 kanałowego  

Z-score Neurofeedback. 
              Kazimierz Smyk dr nauk przyr., Pracownia Eeg i Biofeedback, Lublin 
13:00–14:00 Badania niezbędne do wykonania protokołów terapii EEG Biofeedback dla 

niektórych zaburzeń. 
Krystyna Smyk mgr biologii, Pracownia Eeg i Biofeedback, Lublin 

14:00-15:00 Blaski i cienie neuroterapii z wykorzystaniem metody Neurofeedback. 
Neurofeedback  
w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. 
Piotr Sobaniec mgr inż., fizjoterapeuta, specjalista neurofeedback 
Neuromaster - Podlaskie Centrum Neurofizjologii i Biofeedback, Białystok 

15:00-15:55 Nowa era praktyki neurofeedbacku 3-D. Wspólne wysiłki doskonalenia 
zawodowego terapeutów EEG-Biofeedback w oświacie - konferencje  
i szkolenia. 

       Eliza Mazur neuroterapeuta BFB, superwizor w zespole terapeutów PPP-3 
15:55-16:00 Zakończenie Konferencji. 
 
Mamy nadzieję na owocne spotkanie z którego relację umieścimy w kolejnym biuletynie. 
 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 


