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Biofeedback na 
koncentrację

! Rozmowa z BARBARĄ WESÓŁ, nauczycielką z Zespołu 
‘ Szkół Specjalnycii im. UNICEF

KRZYSZTOF KAPKA

, -Od jak dawna w waszej 
, szkole stosowana jest tera- 
; pia EEG Biofeedback?

- W Polsce pojawiła się ona 
stosunkowo niedawno. U nas

\ jest stosowana od 2006 roku. 
i
i - Na czym właściwie ona 
T polega?

- Nasz mózg przez całe ży- 
■ cie wytwarza słaby prąd elek

tryczny, dzięki któremu kon-
r trołuje pracę organizmu 

(układ nerwowy pełni tutaj 
rolę „sieci przesyłowej”). Prąd 
ten można mierzyć i zapisy
wać za pomocą encefalografii 
(aparatu EEG). Aktywność 
elektryczna mózgu zmienia 
się w zależności od różnych 
czynników - np. samopoczu
cia. Metoda EEG Biofeedback 
uczy człowieka kierowania 
czynnościami elektrycznymi 
własnego mózgu - zwiększa
nia pożądanych i hamowania 
niechcianych fal mózgowych. 
Podczas teeningu do głowy 
badanego przymocowane są 
elektrody (czujniłd), za po
mocą których odbierane są 
sygnały elektryczne. Badany 
ma przed sobą monitor, na 
którym ustawiona jest gra 
komputerowa, np. jadący sa
mochód. Nie ma tam Idawia- 
tury, myszki ani joysticka - grę 
można uruchomić i kontrolo
wać tylko za pomocą swojego
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mózgu i siły woli. Kiedy bada
ny zdekoncentruje się i mózg 
zacznie wysyłać niepożądane 
fale, gra się zatrzymuje. Pod
czas gdy badany zajmuje się 
grą, terapeuta na swoim mo
nitorze widzi zmieniające się 
wykresy fal mózgowych.

- Brzmi to ciekawie, trochę 
futurystycanie, niemal jak 
science flction. Nowości 
często budzą strach. Czy 
wasi wychowankowie i ich 
rodzice nie boją się tej me
tody?

- Wszystkie dzieci, które 
mamy w szkole mają jaldeś 
problemy. Ich rodzice wciąż 
szukają nowych metod, są 
otwarci i z radością przyjmują 
każdy nowy rodzaj terapii. Je
żeli chodzi o dzieci, to z nimi 
różnie bywa. Niektóre pod
chodzą do terapii z entuzja
zmem, niektóre dają nam 
czas, iime się wycofują. Nasza 
rola polega również na tym, 
aby je zachęcić, zmobilizo
wać. Jednak w miarę upływu 
czasu spędzonego na terapii 
dzieci się ośmielają, przeła
mują łęki i chętnie ćwiczą.

- Co właściwie daje taka te
rapia?

- Metoda EEG Biofeedback 
uczy koncentracji uwagi, 
przez co jest pomocna m.in. 
w nauczaniu matematyld. W 
roku szkolnym 2009/2010 
została włączona do realizo
wanego w naszej szkole pro
jektu „Matematyka inaczej". 
Według naszycłi badań po
ziom koncentracji uwagi u 
uczniów, którzy korzystali z 
terapii wzrósł o 31proc.

- Czy występowała również 
zmiana zachowania 
uczniów?

- Z relacji nauczycieli i ro
dziców wiem, że ta metoda 
sprawdza się jako terapia 
wspomagająca leczenie nad
pobudliwości psychorucho

wej. Nie chodzi tutaj o całko
witą likwidację nadpobudli
wości. Jednak wiem, że np. w 
dniu, kiedy odbywały się za
jęcia EEG Biofeedback, 
kiecko było wyciszone. Jed
na z nauczycielek opowiada
ła o uczniu, który mó^ napi
sać zaległy sprawdzian w 
czasie, gdy reszta klasy odby
wała normalną lekcję. Rok 
wcześniej, kiedy dziecko nie 
uczestniczyło w terapii, 
prawdopodobnie nie byłoby 
to możliwe. Teraz potrafiło 
się skoncentrować i rozwią
zać zadania. Był też u mnie 
cłiłopiec, który miał zmien
ne nastroje. Jego mama 
stwierdziła, że ta terapia 
wprowadza go w dobry na
strój, że jest łagodniejszy, 
spokojniejszy, wyciszony.

- Czy ta metoda może po
móc również dorosłym?

- Tak, mogą ćwiczyć osoby 
W różnym wieku, począwszy 
od dzieci w wieku szkolnym, 
aż po ludzi starszych. Terapia 
pomocna jest nie tylko dla 
osób z upośledzeniem, bar
dzo wskazana jest również 
dla ludzi z normą intelektu
alną. Każdy z nas może na
uczyć się lepszej koncentra
cji uwagi, a można to wypra
cować dzięld tej terapii. Me
toda EEG Biofeedback jest 
szeroko stosowana przez 
różne korporacje, które wy
syłają swoich pracowników 
na treningi. Jest też elemen
tem treningu dla wielu spor
towców. W Polsce chyba naj
bardziej znanym przykła
dem jest Adam Małysz.

- Gdzie można poddać się 
tej terapii?

- Nasz sprzęt jest przezna
czony tylko dla uczniów ze
społu s^ół, lecz w tej chwili w 
Rzeszowie jest coraz więcej 
gabinetów prywatnych, do 
których można się znaszać. 
Rozmawiał Michał OkReszowski

Bartara Wesół była Jedną z prelegentek podczas konferencji pt. „Ma
tematyka inaczej dia uczniów i nauczycieii - opracowanie I pilotażowe 
wdrożenie innowacji programowej do nauczania w szkole specjal
nej”. Konferencja ta, zorganizowana przez Zespół SzkółSpecJalnych 
im. UNICEF w Rzeszowie, odbyła się w czwartek, 20 lutego, w Osie
dlowym Domu Kultury „Tysiąclecia”.


