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	Ruch rozwija mózg   
           Ruch pozytywnie wpływa na ciało, lepsze samopoczucie, odporność, jak również 
stymuluje mózg. Dzieci potrzebują ruchu. Zdrowe, sprawne dziecko porusza się prawie 
nieustannie. Pełne energii bryka po łące, wspina się po drzewach, skacze po tapczanie lub 
przynajmniej wierci nogą, gdy karze mu się stać spokojnie. Rodzice zazwyczaj wiedzą,  
że ruch daje dzieciom zdrowie. Rozwija mięśnie, poprawia kondycję, usprawnia ciało i spala 
nadmiar energii buzującej w małym organizmie. Wprawdzie nie każdy maluch wyrośnie  
na sportowca, ale obecność w środowisku dostarczającym okazji do ruchu korzystnie wpływa 
na zdrowie dziecka oraz, o czym nie każdy wie, na jego efektywność intelektualną. 
          Rozwijając sprawność ruchową dziecka, przyczyniamy się do rozwoju jego mózgu. 
          Zdaniem ekspertów wiele trudności edukacyjnych (problemy z czytaniem, pisaniem, 
liczeniem, koncentracją, zachowaniem) jest związanych z ograniczeniem aktywności 
fizycznej. Rozwój fizyczny jest niezwykle istotny w całościowym rozwoju dziecka stąd jedna 
nazwa rozwój psychomotoryczny. 
Brak zakłóceń w  procesie rozwoju służy do 

• prawidłowego odbierania świata; 
• adekwatnego do sytuacji zachowania dziecka; 
• prawidłowego procesu uczenia się.  

Rozwój społeczny, emocjonalny i poznawczy dziecka przebiega wtedy zgodnie z normami 
rozwojowymi. 
           Kształtowanie sprawności fizycznej dziecka to nie tylko gimnastyka, harce na placu 
zabaw, jazda na rowerze czy bieganie. Dzieci, które już od pierwszych dni swojego życia 
przebywają w środowisku umożliwiającym im pełną swobodę ruchów, lepiej się rozwijają,  
a gdy są starsze, mają lepszą koordynację ruchową, łatwiej jest im się skoncentrować, 
sprawniej myślą i szybciej się uczą. Ludzie potrzebują ruchu w każdym wieku, ale w okresie 
od urodzenia do około siedmiu lat powinno być jak najwięcej stymulacji ruchowej. W tym 
okresie w mózgach dzieci dokonuje się prawdziwa eksplozja połączeń między komórkami 
nerwowymi, budująca sieć neuronalną. Możliwość wykonywania swobodnych ruchów 
stymuluje komórki nerwowe do tworzenia większej ilości połączeń między neuronami oraz 
do ich utrwalania. Carla Hannaford, neurofizjolog i wieloletni pedagog, stwierdza, że ruch 
fizyczny od wczesnego niemowlęctwa poprzez całe życie odgrywa ważną rolę w tworzeniu 
sieci komórek nerwowych, które stanowią fizjologiczną istotę uczenia się.  
           Wielu dzieciom, które mają trudności z uczeniem się, a w szczególności z czytaniem, 
kłopot sprawia skupianie wzroku przez dłuższy czas na jednym punkcie. Mięśnie ich oczu nie 
rozwinęły się prawidłowo, gdyż najprawdopodobniej dzieci te miały mało okazji  
do obserwowania ruchu i dostrzegania przedmiotów z różnych odległości. Dostarczając 
swojemu dziecku okazji do poruszania się, dbamy o prawidłowy rozwój także jego wzroku. 
            Dziecko 3-letnie idąc do przedszkola ma opanowane podstawowe czynności 
praktyczne: chód, bieg, wspinanie się itp. Nie potrafi łączyć w jeden ciąg kilku form ruchu, 
np. rzutu z rozbiegiem, skoku z rozbiegu, nie potrafi rozwinąć cukierka, czy też zapiąć guzika 
w czasie chodu.  
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Wiek przedszkolny nazywany jest inaczej "apogeum motorycznym" albo "złotym okresem 
motorycznym". Sprawność ruchowa intensywnie powiększa się; dziecko potrafi biegać, 
skakać, kopnąć, łapać i rzucać piłkę; opanowuje kilka zdolności naraz. Obca mu jest jeszcze 
dokładność ruchów. Najważniejsze jest dla niego samo działanie (powinno się umożliwiać jak 
najwięcej samodzielności, gdyż tworzy ono bazę prostszych umiejętności, dzięki którym 
rozwijają się te bardziej złożone – trudno będzie uczyć się rysować, wycinać nożyczkami, gdy 
nie potrafi ubrać butów, czy zapiąć guzików). 
              W okresie od 3 do 6 lat dziecko nie tylko poszerza zakres ruchów, ale wszystkie 
czynności wykonuje coraz sprawniej i szybciej, z większą precyzją, ruchy stają się coraz 
bardziej harmonijne i swobodne. Sprawniejsze i lepsze wykonywanie różnych czynności 
ruchowych pojawia się wyraźnie u dzieci w wieku od 5 do 7 lat.	 Zdolności w zakresie 
opanowania dużych ruchów ciała będą przynosiły efekt w coraz bardziej precyzyjniejszej 
artykulacji (dziecko mówi wyraźniej i płynniej). Stabilizacja w obrębie tułowia, barków, szyi 
i głowy będzie bazą dla stabilizacji języka, a więc zdolności tym samym do precyzyjniejszych 
jego ruchów  Dzieci wówczas wykorzystują niemal każdą minutę na ruch, to tak jakby chciały 
przygotować się do wykonania coraz bardziej złożonych zadań.  
Przykładowe zabawy rozwijające motorykę to: chodzenie po narysowanej linii,  
po krawężniku, pokonywanie krótkich dystansów z zamkniętymi oczami, zmiana kierunku 
biegu na sygnał, zgodnie z wcześniej wydanym poleceniem, zwroty w określonym kierunku                        
w prawo, w lewo, w tył, dookoła, zabawy w naśladowanie ruchu jak w lustrzanym odbiciu, 
składanie koca w dwie osoby, zwijanie w rulon, rzucanie i łapanie piłki, podrzucanie piłki  
do góry, rzuty piłką do celu, zabawy ze skakanką, gra w gumę, pokonywanie toru przeszkód, 
naśladowanie ruchów zwierząt, ludzi, maszyn, jazda na rowerze, na hulajnodze, na rolkach, 
jazda na łyżwach, na nartach.  
 
                      Dlaczego dzieci lubią się kręcić i kołysać? 
               Trudno znaleźć malucha, który nie lubi kołysać się, huśtać na huśtawce, kręcić  
w kółko lub wirować wokół własnej osi. Często od samego patrzenia na wyczyny tych 
małych akrobatów nam, dorosłym, kręci się w głowie. Dzieci zaś mogłyby robić to bez końca, 
rzadko kiedy tracąc równowagę. Maluchy uwielbiają wszelkiego rodzaju kołysania, huśtania  
i wirowania, gdyż dzięki temu nie tylko doskonale się bawią, ale także stymulują swój mózg 
do rozwoju. W jaki sposób kołysanie może sprawić, że dziecko będzie zdolniejsze? Trudno 
nam powiązać tę beztroską zabawę z nauką. A jednak zależność taka istnieje i ma dosyć 
proste wytłumaczenie. W czasie kołysania, turlania, huśtania czy kręcenia się wkoło 
stymulowany jest układ przedsionkowy. Jest to część układu nerwowego, połączona  
z móżdżkiem                          i mechanizmem ucha wewnętrznego. Układ przedsionkowy 
odgrywa znaczącą rolę w rozwoju koordynacji i równowagi. Sprawne jego funkcjonowanie 
pośrednio warunkuje dobrą koncentrację. Układ przedsionkowy ściśle współpracuje  
z siatkowatym układem aktywizacyjnym, którego zadaniem jest przygotowanie mózgu,  
a ściślej ośrodków korowych, do odbioru informacji, które docierają z zewnątrz bądź  
z wnętrza organizmu. Gdy poruszymy tułowiem, szyją, głową - pierwszy będzie o tym 
wiedział układ przedsionkowy. Wówczas nie tylko zapanuje on nad utrzymaniem równowagi, 
ale również „obudzi" siatkowaty układ aktywizujący, który poinformuje korę mózgową, że ta 
lada moment otrzyma informację. Kora mózgowa w odpowiedzi zwiększa swoją czujność, 
dzięki czemu już czeka na przyjęcie danego impulsu i natychmiast po jego otrzymaniu jest 
gotowa wysłać informację zwrotną. Kiedy kora mózgowa jest aktywizowana przez siatkowaty 
układ aktywizujący, my jesteśmy skoncentrowani i gotowi do szybkiego reagowania. Gdy  
w środowisku małego dziecka zabraknie ruchu, wówczas nie tylko zostanie zakłócona 
sprawność ruchowa dziecka, lecz jego mózg, nie pobudzany przez siatkowaty układ 
aktywizujący, będzie miał trudności z utrzymaniem koncentracji.  
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Najczęściej przyczyną urazu tego układu są przebyte infekcje ucha środkowego, alergie oraz 
długotrwałe trzymanie głowy w bezruchu (jak przy wielogodzinnym oglądaniu telewizji lub 
przy komputerze!). Deficyty układu przedsionkowego sprawiają, iż dziecko, aby utrzymać 
stan czujności mózgu, musi nieustannie poruszać się wiercić i kręcić głową. Koncentruje się 
ono tylko wtedy, gdy ma możliwość się pokręcić. Stąd polecenie rodzica bądź nauczyciela: 
„Stań spokojniei skoncentruj się na tym, co do ciebie mówię", dla takiego dziecka jest 
niewykonalne. Może ono stać spokojnie i nie skupiać się na tym, co się do niego mówi, lub 
też dalej się kręcić i odbierać to, co mówi dorosły. Wspaniale byłoby, gdyby nauczyciele 
zaczęli doceniać i wykorzystywać ruchliwość dzieci w dydaktyce, zamiast czasem  
ją hamować (kiedyś obowiązkowa była gimnastyka śródlekcyjna). 
              Z powyższych względów środowisko małych dzieci powinno być bogate w bodźce 
ruchowe. Zresztą dzieci domagają się tego same, bo wyczuwają, co jest dobre dla rozwoju ich 
mózgu. Kilkulatki w swoim codziennym programie zabaw powinny mieć okazję do tego, by 
pokręcić się wokół własnej osi, pohuśtać na huśtawce, pobalansować na równoważni, 
wspinać się, turlać i skakać. Wszystkie te czynności pobudzają układ przedsionkowy  
i stymulują rozwój mózgu. Są doskonałym treningiem koordynacji ruchowej i koncentracji. 
Dr Lyelle Palmer przeprowadził szeroko zakrojone badania wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. Codzienne uczestniczyły one w zajęciach na sali gimnastycznej, wykonując 
ćwiczenia pobudzające układ przedsionkowy oraz ćwiczenia pobudzające zmysł wzroku, 
słuchu i dotyku. Po roku w teście sprawdzającym gotowość do nauki w pierwszej klasie 
niemal wszystkie dzieci poddane ćwiczeniom uplasowały się w 10 proc. najlepszych. 
Zdaniem Palmera, rezultatem tych ćwiczeń był duży wzrost kompetencji i pewności siebie, 
zwiększona zdolność skupiania uwagi, szybsze reakcje i umiejętność radzenia sobie z coraz 
trudniejszymi zadaniami.  
               Warto pamiętać, że zabawy ruchowe stanowią podstawę do prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego i społecznego, a sukcesy w tym obszarze niejednokrotnie determinują 
motywację i samoocenę dziecka. Jednocześnie nie jest dobrym rozwiązaniem zapisywanie 
dziecka na treningi, gdy brakuje czasu na najprostsze i regularne aktywności jak spacer 
(można wówczas zrelaksować się, porozmawiać, dostrzec coś co w codzienności umyka, 
omówić bieżące problemy, planować). Zabawy jeszcze do niedawna oparte były na ruchu                    
w małej, bądź większej grupie tzn. bawiliśmy się razem biegając, chowając, wspinając, 
skacząc, a efekty były nie do przecenienia w rozwoju i nauce dzieci. 
 Zachęcam do uczenia naszych dzieci zabaw, które dawały nam, rodzicom, tyle radości 
m.in. gra w gumę, klasy, badmintona, chowanego oraz wiele zabaw z piłką a zatem 
miłych wakacji spędzonych wspólnie na świeżym powietrzu. 

                                        
                                          Anna Piotrowska - pedagog, fizjoterapeuta, PPP-3 

 
 
                  

Literatura:   
1. Lise Eliot, Co tam się dzieje, Media Rodzina, 2003r. 
2. Katarzyna Rojkowska, Naucz małe dziecko myśleć i czuć, Ravi, Łódź 2004r. 
3. Colin Rose i Gordon Dryden, Zabawy fundamentalne, Transfer Learning, Gdańsk 2009r. 
4. Wanda Szumanówna, Zabawy z najmłodszymi dziećmi, CMPP, Warszawa 2005r. 
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Trening asertywności – zajęcie grupowe dla uczniów gimnazjum 
w PPP-3 

              Do Poradni trafia wielu rodziców zgłaszających problemy swoich dzieci  
w funkcjonowaniu społecznym. Do najczęstszych należy nieśmiałość,  trudności w wyrażaniu 
swoich opinii, potrzeb,  i uczuć,  lęk przed ekspozycją społeczną, wycofanie z grupy 
rówieśniczej . Bardzo często takie osoby nie sprawiają problemów wychowawczych, są wręcz 
nadmiernie ugodowe, podporządkowują się obowiązującym zasadom nigdy nie zgłaszając 
sprzeciwu. Postrzegane są  jako dzieci grzeczne, spokojne, miłe, będące   wzorem  
do naśladowania.  Sytuacja staje się jednak niebezpieczna, kiedy ugodowość zaczyna 
przekraczać zdrowe granice i powoduje wewnętrzne cierpienie.  Dla takich uczniów z naszej 
Poradni w bieżącym roku szkolnym zostały zorganizowane zajęcie grupowe „Trening 
asertywności”. Spotkania odbywały się raz w tygodniu, uczestniczyli w nich uczniowie szkół 
gimnazjalnych. Program spotkań był nastawiony przede wszystkim  na kształtowanie 
umiejętności wyrażania uczuć, postaw, życzeń, opinii lub praw w sposób bezpośredni, 
stanowczy i uczciwy, a jednocześnie respektujący uczucia, prawa, życzenia i opinie innych  
osób. W trakcie zajęć omawiane były następujące tematy: 

1.) Obrona swoich praw 
2.) Wyrażanie uczuć pozytywnych 
3.) Wyrażanie uczuć negatywnych 
4.) Przyjmowanie uczuć i opinii innych osób 
5.) Stanowienie swoich praw 
6.) Wyrażanie osobistych opinii i przekonań 
7.) Zabieranie głosu na szerszym forum 
8.) Asertywna reakcja na własne poczucie krzywdy lub winy 
9.) Monolog wewnętrzny – rozpoznawanie własnych przekonań, które blokują 

uruchomienie zachowań asertywnych. 
                Jednym z największych problemów dla uczestników było różnicowanie zachowań 
asertywnych od agresywnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji werbalnej.  W czasie burzy 
mózgów  staraliśmy się dookreślić czym jest asertywność -  padały takie stwierdzenia jak: 
nieustępliwość , siła przebicia, bezwzględność, osiąganie celu bez względu na koszty. 
Prawdopodobnie jest to związane z potocznym, lecz mylnym  wyobrażeniem osoby 
asertywnej, jako wyrażającej swoje racje i opinie w sposób bezpardonowy,  nie szanując 
uczuć i potrzeb innych. Uczestnicy z czasem nauczyli się  różnicować agresję  
od asertywności. Sporym wyzwaniem okazało się również wyrażanie uczuć negatywnych  
w formie  „komunikatu Ja” (Np. Ja czuję się źle, kiedy krzyczysz na mnie. Chciałbym, żebyś 
przestała”). Zdecydowanie bardziej rozpowszechnioną formą komunikacji jest „Komunikat 
Ty” (np. „Ty jesteś złośliwa bo krzyczysz na mnie”), który prowadzi do zaostrzenia konfliktu 
i eskalacji uczuć negatywnych. 
                            Co Rodzice mogą zrobić, aby wychować asertywne dziecko?  
Oto kilka praktycznych wskazówek: 

1). Zwróć uwagę  na swoje zachowanie – czy jestem asertywnym rodzicem? Czy moje 
dziecko ma wzór do naśladowania, szczególnie jeśli chodzi o sytuacje sporu, 
konfliktu. Czy potrafię jasno formułować swoje zdanie, bez ranienia innych? Czy nie 
zachowuję się opryskliwie lub gwałtownie? Czy nie jestem nadmiernie ugodowy?  
Obserwując rodziców dziecko w sposób naturalny przyswaja sobie postawy, które 
później będzie powielać w życiu dorosłym.   
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2). Szanuj uczucia dziecka, pozwól na ich wyrażanie. Nie neguj uczucia złości  
wstydu, czy smutku. Nie mów, że nic się nie stało, jeśli dziecko płacze z powodu 
zgubienia ulubionej zabawki, czy rozbitego kolana. Podkreślaj, iż każde uczucie jest 
ważne i warte uwagi, nawet jeśli nie jest przyjemne.  

3). Słuchaj opinii swojego dziecka. Podkreślaj, iż jego uczucia i słowa są tak samo 
ważne jak innych osób. Za słowem „nie”, niejednokrotnie  kryje się racjonalne 
uzasadnienie. Daj dziecku możliwość sprzeciwu, odmowy, posłuchaj dlaczego nie 
chce wykonać polecenia.  

4). Ucz dyskutowania, negocjowania, mądrego argumentowania. Dawaj możliwość 
wyboru spośród dwóch alternatyw. Uświadom dziecku, jeśli przekracza granice  
i w kontakcie  staje się opryskliwe czy niekulturalne. Ucz mądrego różnicowania 
pomiędzy dyskusją a kłótnią!!  

5). Nie bądź  nadmiernie opiekuńczym rodzicem – daj dziecku możliwość 
eksperymentowania, testowania swoich możliwości,  uczenia się na błędach. Nie 
rozwiązuj problemów za dziecko. Podpowiadaj  dostępne możliwości poradzenia 
sobie, wspieraj w trudnych chwilach.  

6). Kształtuj w dziecku empatię: zwracaj uwagę na uczucie innych, pokazuj wpływ 
naszego zachowania  na stan drugiej osoby. Mów, co czujesz jeśli dziecko krzyczy na 
Ciebie, jest złe. Ucz identyfikowania i nazywania emocji.  Zadawaj pytania odnoszące 
się do stanów innych, bohaterów bajek, filmów. Angażuj dziecko w działania na rzecz 
pozostałych członków rodziny.  

7). Dostrzegaj mocne strony dziecka, chwal jego osiągnięcia. Buduj realną samooceną, 
stosując życzliwą, konstruktywną krytykę. Pozwól dziecku popełniać błędy. Mów,  
iż nikt nie jest idealny i każdy ma prawo się pomylić. 

8). Stwarzaj okazję do spotkań z rówieśnikami również  poza szkołą. Nie ingeruj  
we wspólne zabawy dzieci. Pozwól im samodzielne dochodzić do kompromisu, 
wypracować wspólne rozwiązanie.  
 

                                                                                      Ewa Wilk-Zgłobicka – psycholog PPP-3 
 
 

Organizowanie i prowadzenie wspomagania przez poradnie  
PODSTAWA PRAWNA 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r.  
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

1. Organizowanie i prowadzenie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
wspomagania przedszkoli, szkół i placówek obejmuje swym zakresem realizację przez 
placówkę, szkołę lub przedszkole zadań dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych. 

2. Zadania poradni związane z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania 
przedszkoli, szkół i placówek polegają na zaplanowaniu we współpracy z dyrektorem  
i radą pedagogiczną przedszkola, szkoły lub placówki działań mających na celu 
poprawę jakości ich pracy w zakresie:  
a) wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej 

państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; 
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b) wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie 
jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji 
zewnętrznej; 

c) realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;  
d) rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu 

nauczania 
i wychowania;  

e)  analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych; 

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wymienionych wyżej wyników  
i wniosków; 

g) innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę. 
3. Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:  

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;  
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, 

szkoły lub placówki;  
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;  
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania. 
4. Współpraca poradni z przedszkolem, szkołą lub placówką następuje z inicjatywy 

dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub z inicjatywy dyrektora poradni.  
5. Nawiązanie współpracy następuje poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez 

formularz zgłoszeniowy dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki z dyrektorem 
poradni w ciągu całego roku szkolnego, w zależności od potrzeb. 

6. Obszarami wspomagania są:  
a) Procesowe, całościowe wspomaganie ze wsparciem osoby z zewnątrz (pracownik 

poradni) obejmujące:  
Ø diagnozę potrzeb placówki 
Ø określenie form wsparcia (w tym szkolenia) 
Ø wdrażanie działań 
Ø monitoring i ewaluację prowadzonych działań  

b) sieci współpracy i samokształcenia o charakterze metodycznym, 
c) inna forma wsparcia uzgodniona z dyrektorem poradni. 

7. Dyrektor poradni w momencie nawiązania współpracy z dyrektorem przedszkola, 
szkoły lub placówki powołuje opiekuna rozwoju szkoły/przedszkola/placówki (ORS), 
którego zakres zadań uzależniony będzie od uzgodnionego z dyrektorem 
przedszkola/szkoły lub placówki obszarem wspomagania. 

8. Dyrektor przedszkola/szkoły lub placówki powołuje animatora rozwoju szkoły (ARS) 
w przypadku procesowego, całościowego wsparcia.  

 
Małgorzata Piec – dyrektor PPP-3 
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Podsumowanie i refleksje po V Ogólnopolskiej Konferencji 
Neuroterapeutów Oświatowych Biofeedback  

 
 „Jakość to jest to,  

co zadowala, a nawet zachwyca”   
      William Edwards Deming 
 

           Kolejna, piąta ogólnopolska konferencja Neuroterapeutów Oświatowych 
Biofeedback odbyła się 12 maja 2016 r. w Pałacu Wielopolskich w Sali Obrad Rady Miasta 
Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.  
Liczna obecność specjalistów (140) zajmujących się tego typu terapią świadczyła o wartości 
poprzednich konferencji oraz potrzebach ciągłego doskonalenia się. Co niezwykle istotne,  
we współpracy ze środowiskiem medycznym. 
            Patronat nad Konferencją objęli: Pan Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta 
Krakowa, Pan Bogusław Kośmider – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz Pani 
Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Pan 
Sławomir Pietrzyk - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pani Dorota Skwarek 
Dyrektor  Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie i Pan Dariusz 
Domajewski – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Miasta Krakowa.. 
            W ramach Konferencji wystąpił dr n.med. Pan Piotr Sobaniec, jedyny w Polsce 
certyfikowany specjalista neurofeedback z  Podlaskiego Centrum Neurofizjologii  
i Biofeedback w Białymstoku. Pan doktor jest naszym  gościem  z uwagi na cenione przez 
zebranych kompetencje i wiedzę , którymi dzieli się z zainteresowanymi w sposób ciekawy  
i pozwalający na czerpanie z Jego doświadczenia. Temat  wystąpienia to: „Diagnostyka 
neurofizjologiczna w teorii i praktyce. Analiza współczynnika theta/beta u dzieci z ADHD. 
Ocena skuteczności metody neurofeedback w terapii dzieci z autyzmem”. Po wystąpieniu 
było wiele pytań do gościa.  Możliwość udzielenia odpowiedzi, na co pozwalał czas 
zaplanowany na dyskusję, spotkała się z dużym zadowoleniem zebranych. 
              Prezentacja Pana Dariusza Skorupy – Licencjonowanego Terapeuty Biofeedback 
EEG, Certyfikat nr 2 - Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z  Akademii  
Biofeedbac EEG Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego z Warszawy, dotyczyła tematu: 
„Zastosowanie EEG i QEEG w neuroterapii. Diagnoza i planowanie treningów. 
Kontrolowanie przebiegu terapii ” także  wywołała żywe zainteresowanie uczestników. 
             Wystąpienie Pana Dariusza Tuchowskiego  mgr psychologii, neuroterapeuty, 
pracownika „Biomedu - Neurotechnologie w diagnostyce i terapii” - z Wrocławia,  
pn. „Warsztat neuroterapeuty, czyli jak wykorzystać założenia teorii uczenia się, testy, 
dostępne  materiały multimedialne do skutecznego  planowania neurofeedbacku.” 
zostało również  przyjęte z dużą uwagą. 
               Spotkanie, którego celem było dążenie do dalszego zacieśnienia współpracy 
neuroterapeutów zajmujących się tym rodzajem terapii w dwóch środowiskach;  oświatowym 
i  medycznym, okazało się bardzo udane. Rozstawaliśmy się z przekonaniem, że z uwagi  
na ogromną wartość merytoryczną i nie mniejszą  koleżeńską, powinniśmy kontynuować 
nasze coroczne spotkania, co dyrektor PPP-3 solennie obiecała.    
 
       Małgorzata Piec - dyrektor PPP - 3 
 
 

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Elżbieta Wurst, Dorota Zemła 


