zaprasza na szkolenie:
„Zastosowanie BIOFEEDBACK-u EEG (neurofeedback-u) i Biofeedbacku GSR
w zastosowania klinicznych i treningu szczytowej wydajności (peak performance)”
szkolenie I stopnia, część teoretyczna oraz praktyczne warsztaty

szkolenie rozszerzone o System Treningu Mentalnego VERIM Biofeedback GSR
__________________________________________________________________________________________________________________

Opis szkolenia:
Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom, wiedzy naukowej oraz
wyposażenie w praktyczne umiejętności dotyczące stosowania Biofeedback-u EEG
w zastosowaniach klinicznych (np. ADHD, neurorehabilitacja, depresja itp.) oraz w
zastosowaniach związanych z osiąganiem tzw. szczytowej wydajności (tzw. peak
Performance). Część praktyczna będzie prowadzona na urządzeniach Biofeedback
EEG firm ELMIKO oraz VERIM. W części praktycznej uczestnicy szkolenia będą
mogli sami na sobie wykonać badania diagnostyczne mini QEEG z punktów Fz, Cz,
C3, C4.
Szkolenie rozpoczyna się każdego dnia o godzinie 9.00 rano a kończy o godzinie
17.30 z godzinną przerwą obiadowa między 13.00 a 14.00. Pełne szkolenie trwa 60 godzin (40+20) i 6 dni (4+2 dni).
Szkolenie składa się z dwóch części: część pierwsza to właściwe szkolenie podstawowe, które trwa 4 dni (40 godzin) po
którym otrzymują Państwo certyfikat ukończenia szkolenia. Część druga szkolenia to, szkolenie dodatkowe mające na celu
powtórzenie i utrwalenie materiału i przygotowanie do drugiego stopnia, które trwa 2 dni (20 godzin wykładowowarsztatowych po 45 min.).
Zakres szkolenia:
A. Część teoretyczna:
1. Rys historyczny rozwoju Biofeedbacku.
2. Rodzaje Biofeedbacku: EEG, GSR, HEG, oddechowy,
temperaturowy.
3. Zasada działanie Biofeedbacku EEG.
4. Wprowadzenie do elektroencefalografii.
5. Zasady rozmieszczenia elektrod EEG w systemie 10-20
6. Zasady prowadzenia treningów Biofeedback EEG.
7. Protokoły treningowe Biofeedback EEG.
8. Możliwości zastosowanie Biofeedbacku EEG różnego rodzaju obszarach psychologii i medycyny np. neurotrening w
specyficznych zaburzeniach dzieci i młodzieży: ADHD, dysleksja; trening optymalnego funkcjonowania,
zastosowanie biofeedbacku w sporcie; neurorehabiltacji, rehabilitacji w kardiologii itd.
B. Część praktyczna:
1. Prezentacja aparatury do neurotreningu Biofeedback EEG firmy ELMIKO oraz systemu treningu mentalnego firmy
VERIM.
2. Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu rozmieszczenia i umieszczania elektrod EEG w systemie 10-20.
3. Zapoznanie z obsługą programu DigiTrack Biofeedback EEG do zapisu i archiwizacji badań i treningów. Nauka
obsługi podstawowych parametrów programu.
4. Nauka sporządzanie zapisów bazowych EEG (bez gier).
5. Ocena wyników zapisów bazowych i tworzenia na ich podstawie protokołów treningowych oraz dobór gier (punkty
Fz.Cz, C3,C4).
6. Prowadzenie treningu, rozpoznawanie artefaktów w zapisie EEG.
7. Weryfikacja postępów treningu Biofeedback EEG – wskaźniki (ratio).

Informacje i zapisy: Dariusz Skorupa, tel. 515 610 468, dariusz.skorupa@gmail.com
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www.biofeedbackinfo.pl, www.sklep.biofeedback.info.pl, facebook.com/akademiabf
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