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Drodzy Czytelnicy! 

 

Cieszymy się, że pierwszy numer naszego 

„Poradnika” spotkał się z tak życzliwym przyjęciem. 

Dziękujemy za maile, w których Państwo 

potwierdzacie zasadność jego publikowania. 

Jednocześnie zachęcamy do współtworzenia 

kolejnych numerów.  

 

 

Prosimy też dyrektorów i pracowników pedagogicznych placówek oświatowych 

o propagowanie „Poradnika” w środowisku, w szczególności wśród rodziców 

uczniów, zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej. 

 

Życzymy miłej lektury! 
 

Autorzy artykułów 

i redaktor kwartalnika Dorota Piątkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adres do korespondencji: dorotap2@op.pl 

 
 

Uwaga! Przesłanie własnych materiałów jest jednoznaczne ze zgodą na ich 

opublikowanie i brak roszczeń do praw autorskich. 
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W dniu 6 marca 2013 r. po raz dziewiąty obchodziliśmy 

Europejski Dzień Logopedów, Terapeutów Mowy.  

Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na problemy w 

komunikowaniu się oraz ich wpływ na ludzkie zdrowie. 

Rada Pedagogiczna naszej poradni, co prawda  post 

factum, ale serdecznie i szczerze życzymy wszystkim 

logopedom sukcesów ich życiu prywatnym i 

zawodowym. Do życzeń dołączamy wierszyk. 

 

 

 

„Logopedy-cny los” 

 

Pośród chaszczy i drzew leszczyny 

logopeda bieży z Pszczyny. 

Charcze, szczęka, syczy, sapie. 

Przy tym się po głowie drapie. 

Giętki język w rulon zwija 

niczym egzotyczna żmija. 

 

Zanim dalej drążyć zacznę - chcę uściślić 

Logopeda jest kobietą z długo stosowaną dietą. 

 

Szczaw, rzeżucha, szczypta soli, 

łyczek soczku, garść  fasoli, 

szczyty gimnastycznych sztuczek, 

istny logo-dieto-uczek. 

Bez efektów wciąż – niestety 

mimo tej drakońskiej diety. 

 

Bieży zatem sfrustrowany, 

podejrzanie źle ubrany. 

Szary szalik w muszle z dziurą. 

Beret z haftowaną kurą. 

Postrzępione futro z lamy. 

Barchanowe szorty mamy. 

To zjawisko niebywałe! 

Patrzy społeczeństwo całe… 
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Ile można szumieć, syczeć, 

parskać, kląskać, jak lew ryczeć? 

„Chcę do mamy, chcę być mała!” - 

logopedka zawołała. 

W gąszczu myśli zatopiona 

wywróciła się szalona. 
 

 

„Plose Pani! Zyje pani?” 

To ja Lesek Ozesek z pobliskich Mielesek… 

 

Logopeda łypnął okiem. 

Ruszył przed się raźnym krokiem. 

Oprzytomniał w trzy minuty. 

Wdział na szpilce czarne buty. 

Zrzucił futro i barchany. 

/Nie przy dziecku – drogie mamy!/ 

I przed lustrem w gabinecie 

zaczął edukować dziecię. 

 

Lesio roześmiany od ucha do ucha 

z wypiekami na twarzy pani Asi słucha. 

Dumny recytuje głoski szumiące, 

jakby kicał beztrosko po wiosennej łące. 

 

Taki logopedzi los 

dawać dzieciom pewny głos. 

Małych i dużych spełniacie marzenie 

na „językowe błyszczenie”. 

Życzę Wam takiego Leska, 

który w sercach wam zamieszka 

i przypomni w chwili zwątpienia, 

że jest wiele do zrobienia!!! 

 

 

  Dorota Piątkowska 
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Z PSYCHOLOGICZNEJ PRAKTYKI 

Autyzm, zespół Aspergera -  szczypta teorii i refleksje własne 
 

Na temat autyzmu powstało wiele obiegowych opinii, utrudniających 

diagnozę i podjęcie wczesnej interwencji.  

 

Autyzm - to skomplikowane zaburzenie rozwoju, którego istotą jest 

ucieczka od nadmiaru bodźców, subiektywnie  ocenianych jako uciążliwe 

dla organizmu. Przyczyny choroby mają podłoże organiczne tj.: 

-  genetyczne, 

- okołoporodowe - np. niedotlenienie powodujące uszkodzenie pnia mózgu, 

- infekcyjne - np. zakażenie wirusami lub drożdżakami, 

- rozwojowe zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego - np. skrócenie pnia mózgu. 

 

Spektrum zaburzeń autystycznych - bo takiego pojęcia używa się obecnie na określenie 

objawów choroby - charakteryzuje się: 

- upośledzeniem komunikacji, 

- upośledzeniem życia społecznego, 

- stereotypowymi powtarzalnymi wzorcami zachowań. 

 

Na początku trudno jest dostrzec nieprawidłowości w rozwoju dziecka, objawy są 

niejednoznaczne, dlatego lekarze pediatrzy uspakajają stwierdzeniem „poobserwujmy 

jeszcze”. Z czasem inność dziecka jest dostrzegana coraz powszechniej, a dziwaczne 

zachowania oceniane jako efekt zbyt liberalnej postawy wychowawczej rodziców, braku 

wymagań wobec dziecka, pobłażliwości określanych mianem „złego wychowania”. 

W placówce przedszkolnej nauczyciel często jako pierwszy, obserwując 

niestandardowe zachowania dziecka, sugeruje rodzicom potrzebę konsultacji psychologicznej. 

Rodzicom trudno pogodzić się z myślą o potrzebie kontaktu z psychologiem, nie 

wspominając już o konieczności podjęcia obserwacji i podejrzeniach chorobowych wobec 

dziecka. Brak wyraźnych symptomów choroby, błędna interpretacja  zachowań nietypowych  

społecznie powoduje niedowierzanie i najczęściej bagatelizowanie problemu. Z własnego 

doświadczenia wiem, że przekazanie rodzicom informacji o potrzebie obserwacji dziecka      

w kierunku autyzmu budzi opór, powątpiewanie w fachowość i kompetencje psychologa. 

Niektórzy rodzice podważają często diagnozę wstępną, a objawy chorobowe traktują jak 

nadmierne oczekiwania wobec malucha.  

Postawienie końcowej diagnozy trwa długo, nie tylko z powodu jej złożoności i efektu 

badań interdyscyplinarnych - psychologa, pedagoga, logopedy, psychiatry i terapeuty, ale ze 

względu na poszukiwanie jej potwierdzenia dodatkowo  u  innych specjalistów. Jest to 

zrozumiała postawa z powodu wagi problemu. Z drugiej jednak strony czas nieubłaganie 

upływa, a decyzja o podjęciu stosownej terapii odwleka się w czasie. Dopiero zaakceptowanie 

inności dziecka, uświadomienie sobie potrzeby jego specjalnych potrzeb psychoedukacyjnych 

motywuje rodziców do poszukiwania  właściwej terapii. 

Od 20 lat pracuję w przedszkolu integracyjnym. Mam stały kontakt z dziećmi 

autystycznymi i nie spotkałam dzieci o identycznym sposobie funkcjonowania społecznego. 

Praca terapeutyczna w placówce przedszkolnej - zgodnie z indywidualnym programem 

terapeutycznym zalecanym przez diagnozujące ośrodki - przynosi efekty tylko wtedy gdy 

rodzice prowadzą równolegle oddziaływania w domu. Często rodzicom udawało się zapewnić 

dziecku pomoc asystenta, który podążał za aktywnością malucha, ukierunkowywał ją 

adekwatnie do instrukcji nauczyciela, monitorował pracę dziecka upewniając się                    

w poprawności rozumienia poleceń, kierując działaniem tak, by realizacja zadań była 

optymalnie poprawna i doprowadzana do końca. Z uwagi na specyfikę choroby, czyli  

funkcjonowanie dziecka w  stereotypach - w sytuacjach znanych i przewidywalnych, co jakiś  
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czas zmieniano osobę asystenta, prowokując dziecko do zaakceptowania nowości, adaptacji 

do fizyczności nowej osoby, jej wymagań i sposobu działania. 

 

Zespół Aspergera to inaczej „inteligentny autyzm”. Od klasycznej postaci autyzmu różni  go 

najogólniej mówiąc prawidłowy rozwój mowy i dobry poziom rozwoju poznawczego. 

Diagnoza choroby jest niezwykle skomplikowana, a dla rodziców trudna do akceptacji, tym 

bardziej, że inteligencja i sposób formułowania wypowiedzi dziecka wydają się być 

przejawem wyjątkowych uzdolnień - niestety tylko w jednym obszarze np. motoryzacji, czy 

rozkładu jazdy pociągów. Wypowiedzi wskazują na bogaty zasób słownictwa oraz pogłębioną 

wiedzę w temacie. Dziecko z zespołem Aspergera  ma jednotematyczne zainteresowania. 

Największy problem dotyczy ekspresji uczuć i emocji, braku rozumienia podtekstu, znaczenia 

symboli, nieumiejętność czytania między wierszami. 

Wielu dorosłych funkcjonuje w sposób oceniany przez innych jako dziwaczny            

w odniesieniu do norm i ocen społecznych. Najczęściej to „ aspergerowcy” nie 

zdiagnozowani wcześniej, którzy nauczyli się żyć ze swoją chorobą, lepiej lub gorzej radzić 

sobie w kontaktach społecznych. Dan Akroid i Steven Spielberg wybrali zawody, w których 

mimo ograniczeń wynikających z choroby, zyskali powszechny aplauz i światowe uznanie. 

Autyzm, zespół Aspergera to choroby nie wyleczalne, jednak wczesna diagnoza 

umożliwia szybkie dobranie właściwych oddziaływań terapeutycznych zapewniających jak 

najlepszy rozwój dziecka pomimo ograniczeń chorobowych. 

 

 

 

 

                                          W dniu 02.04.2013r. pod hasłem „Zaświeć się na niebiesko” 

obchodzimy już po raz szósty 

„Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie”. 

 

W tym dniu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr 6           

w Łodzi  dyżurować będą psycholodzy, służący poradą wszystkim 

zainteresowanym problemem autyzmu: 

 

mgr Anna Klincewicz - Lebioda - w godz. 10.00-14.00 

mgr Hanna Pawlik - Pawłow - w godz. 14.00-18.00 

 

 

 

Ośrodki   diagnozujące autyzm w Łodzi: 

 

Fundacja  Pomocy Dzieciom „Jaś i Małgosia”- ul. Tatrzańska  105, tel. 42- 643-46-70 

Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu „Navicula” - ul. Chocianowicka 198, tel. 42-680-21-00 

   

 

 

                                                                          Opracowała mgr Hanna Pawlik-Pawłow 

psycholog 
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PSYCHOLOG  RADZI  

Co z tą koncentracją?  

część II 

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią powracamy do 

tematu trudności w koncentracji uwagi, jednocześnie skupiając 

się na przyczynach występowania nieprawidłowości w tej sferze 

funkcjonowania poznawczego. A zatem skąd biorą się coraz 

powszechniejsze problemy ze skupieniem uwagi? 

W poprzednim numerze kwartalnika wstępnie poruszyliśmy temat braku 

przygotowania dzieci w młodszym wieku szkolnym do podejmowania wysiłku związanego      

z koniecznością samodzielnego podtrzymywania zainteresowania wykonywanymi zadaniami. 

Jak już wspominałam obecnie życie większości małych dzieci jest zdominowane przez 

różnego rodzaju sprzęty (telewizja, komputer, gry i zabawki elektroniczne) , które ze względu 

na swoje właściwości (głośność, wielobarwność, ruch) przyciągają uwagę mimowolną 

młodego człowieka. Oczywiście nie ma nic złego w fakcie, że dziecko uczy się korzystać        

z tych urządzeń i posługuje się nimi (zakładając, że odbywa się to pod kontrolą rodziców). 

Niestety jednak często zdarza się, że poprzez łatwość dostępu do owych „zdobyczy 

cywilizacji” oraz wygodę ich użytkowania (nie trzeba wkładać wysiłku w zainteresowanie 

nimi pociechy) dzieci ograniczają się do zabaw wyłącznie z ich udziałem. Nie ma tu miejsca 

na sięgnięcie po książkę, grę planszową lub wysłuchanie bajki (bez udziału wizji). Młody 

człowiek jest „bombardowany” przez różnego rodzaju bodźce wzrokowe, które przykuwają 

jego uwagę, jednocześnie nie ma możliwości rozwijania percepcji słuchowej. Wykształcenie 

uwagi słuchowej jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkolnego ucznia, 

gdyż to właśnie w ten sposób przekazywana jest większość informacji podczas nauki. W 

toku lekcji głównym narzędziem pracy nauczyciela jest jego głos, zaś zadaniem ucznia 

słuchanie wyjaśnień, poleceń i instrukcji. Brak umiejętności skupienia się na 

komunikatach słuchowych stanowi jedną z dominujących przyczyn problemów 

edukacyjnych dzieci z zaburzoną koncentracją uwagi.  

Zdecydowanie rzadziej zdarza się, iż dziecko ma trudności w skupieniu się na 

informacjach przekazywanych wzrokowo. Zwykle w takich przypadkach mamy do czynienia 

z jakiegoś rodzaju nieprawidłowościami w obrębie narządu wzroku, czy to w postaci 

obniżenia ostrości wzroku (nadwzroczność, krótkowzroczność lub astygmatyzm), czy też 

problemów w ruchomości gałek ocznych (brak konwergencji, zez ukryty bądź jawny, 

trudności z fiksacją wzroku). O ile w przypadku standardowych wad wzroku wystarczy 

zaopatrzyć dziecko w okulary właściwie dobrane przez okulistę, o tyle problemy                      

z ruchomością gałek ocznych są wykrywane znacznie rzadziej i wymagają dodatkowych 

(poza okulistyczną) konsultacji ze specjalistą zajmującym się ortoptyką. Dzieci mające 

trudności o takim charakterze często są określane jako nieuważne i chaotyczne w pracy, gdyż 

popełniają błędy polegające na pominięciach drobnych elementów graficznych, liter i całych 

wyrazów. Zdarza się również, że mylą litery o podobnym wyglądzie tj. m-n, o-a, p-b. Jeżeli 

przyczyną obserwowanych trudności jest tego rodzaju problem okulistyczny, możliwe jest 

podjęcie terapii ortoptycznej, która usprawni aparat wzroku, a tym samym zmniejszy lub 

zlikwiduje objawy. Trudności w koncentracji uwagi w tej grupie uczniów nie są zatem 

przyczyną pierwotną, a jedynie następstwem innych nieprawidłowości w rozwoju. 

W dalszej kolejności zajmiemy się uczniami, którzy mają trudności w koncentracji 

uwagi ze względu na obniżone możliwości intelektualne. Specyfiką funkcjonowania dzieci, 

u których rozwój umysłowy przebiega z opóźnieniem, jest słabiej ukształtowana zdolność 

ukierunkowania uwagi dowolnej. Mimo osiągnięcia wieku właściwego dla pełnego 

wykształcenia uwagi dowolnej, często u tych uczniów nadal dominuje uwaga mimowolna, 

właściwa dla dzieci młodszych. A zatem zaburzenia koncentracji uwagi będą spostrzegane 

tutaj jako konsekwencja opóźnienia w rozwoju poznawczym. 
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Niekiedy objawy rozproszenia wiążą się ze stanem zdrowia dziecka i specyfiką 

podejmowanego leczenia. Coraz więcej młodych ludzi cierpi na różnego rodzaju schorzenia 

układu oddechowego, w tym najczęściej alergię i astmę. W przebiegu nasilonych objawów 

tych chorób często stosowane są leki antyhistaminowe, które mają na celu opóźnienie              

i złagodzenie reakcji alergicznych. Jednocześnie owe leki, zwłaszcza te zaliczane do I i II 

generacji, mogą powodować skutki uboczne w postaci m. in. ospałości i problemów               

w koncentracji uwagi. Objawy te zwykle występują w przypadku konieczności zażywania 

dużych dawek leków i wieloletnich terapii. Jeśli leki w znacznym stopniu utrudniają dziecku 

właściwe funkcjonowanie poznawcze, należy skontaktować się z lekarzem w celu dobrania 

takiego leku i jego dawki, która będzie właściwie hamowała objawy alergii, jednocześnie nie 

utrudniając rozwoju. Należy również pamiętać, iż wiele leków może wpływać na zdolność 

przetwarzania informacji przez dziecko. W związku z tym konieczne jest, aby rodzice zawsze 

pytali lekarzy i farmaceutów o możliwe skutki uboczne podejmowanego leczenia.                 

W przypadku dłuższych terapii lekami wpływającymi negatywnie na zdolność reagowania i 

koncentracji ważne jest również poinformowanie o tym nauczyciela, który będzie mógł 

dobrać odpowiednie metody pracy do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

Należy również pamiętać, iż istnieje wiele zaburzeń rozwojowych, w których 

problemy w koncentracji uwagi są jednym z osiowych objawów. Można tu wymienić m.in. 

ADHD, FAS (alkoholowy zespół płodowy), autyzm czy depresję dziecięcą. W ich 

przypadku zaburzenia koncentracji uwagi są jednym z objawów pozwalających na 

postawienie diagnozy. Jednocześnie problemy w skupieniu się są tu zwykle następstwem 

zmian biochemicznych, bioelektrycznych lub strukturalnych w mózgu. W takich przypadkach 

zazwyczaj stosowane jest leczenie farmakologiczne mające na celu wyrównanie pracy mózgu 

i zmniejszenie objawów.   

Kolejną grupą uczniów określanych mianem rozproszonych czy nieuważnych są 

dzieci przejawiające niską motywację do nauki szkolnej. Brak zainteresowania treściami 

nauczania powoduje, iż ich zachowania przypominają te charakterystyczne dla uczniów          

z zaburzeniami uwagi. W trakcie pracy popełniają oni różnego rodzaju błędy, pomijają 

fragmenty zadań, zapominają o odrabianiu prac domowych, przyniesieniu przyborów 

szkolnych, zamyślają się i gubią wątek lekcji. W przypadku tych dzieci problemu nie 

stanowią zaburzenia w zakresie koncentracji, lecz brak chęci do podejmowania wysiłku 

związanego z nauką szkolną. Tam gdzie nie ma motywacji, nie możemy też mówić                 

o właściwej koncentracji uwagi.  

 Podsumowując, istnieje wiele przyczyn trudności z koncentracją uwagi, począwszy od 

chorób i zaburzeń rozwojowych, poprzez podejmowane leczenia, aż po zwyczajne lenistwo. 

Jednak zdarza się również, iż zupełnie zdrowe, właściwie 

rozwijające się dzieci o dobrej motywacji, mają trudności w 

skupieniu uwagi na zadaniach. Wówczas konieczne jest 

zastosowanie właściwych ćwiczeń uwagi oraz umiejętności 

uczenia się. O tym, w jaki sposób pracować z takimi dziećmi 

opowiem w następnym numerze kwartalnika. 

 
Opracowała mgr Aleksandra Włodzimierska 

psycholog 
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PSYCHOLOG  RADZI 

   „Nocni wędrowcy" -  gdy dziecko nie chce samo spać. 

 

      Wiek do 5 roku życia to czas podwyższonego strachu przed 

różnymi zagrożeniami, między innymi przed ciemnością.        

W takiej sytuacji instynktownie przytulamy dziecko, zapalamy 

lampkę  rozpraszającą ciemność. Nie zmuszamy dziecka do 

zasypiania w ciemności wierząc, że przyjdzie czas kiedy samo 

poprosi o wygaszenie światła. Do tego czasu nie należy godzić się na wspólny sen. To ważne 

zarówno ze względu na zdrowie dziecka jak i jego psychikę.  

Im dłużej  i częściej dziecko zasypia z rodzicami tym trudniej będzie mu się nauczyć 

zasypiać samodzielnie. Zasypianie z dzieckiem jest także krępujące dla rodziców - zakłóca 

bowiem intymność, co   może wpłynąć na jakość w związku.  

       Należy pamiętać, że dzieci w różnym  wieku są gotowe do samodzielnego spania. 

Niektóre już w pierwszym roku życia, inne dopiero gdy mają kilka lat. Niebagatelny wpływ 

na tę gotowość ma dobór bajek, które dziecku czytamy lub które ogląda. Dziecko jest bardzo 

wrażliwe i przeżywa smutne przygody i klęski ulubionych bohaterów. Wyrozumiałość, 

cierpliwość i konsekwencja w działaniu nauczy dziecko spać we własnym łóżku. 

      Zasypianie dla dziecka jest trudne - dziecięca wyobraźnia jest nieograniczona,              

a z każdego kąta po zgaszeniu światła wychodzą potwory. Nie należy złościć się lecz pomóc 

dziecku wprowadzając stałe zasady: 

 

 ustalić porę zasypiania jako jeden ze stałych elementów  dnia - konkretna godzina 

spożywania kolacji i spania,  

 

 wybrać rytuały wieczorne, wyciszające i przygotowujące do odpoczynku - kąpiel, 

czytanie książek, czułości z rozmowami na ważne tematy - należy przestrzegać ich 

kolejności, 

 

 przyjąć zasadę od pierwszych miesięcy życia dziecka – „każdy zasypia w swoim 

łóżku”, 

 

 zadbać o przytulność dziecięcej sypialni - spanie z przytulanką, zainstalowanie lampki 

nocnej o przytłumionym świetle, 

 

 zachować cierpliwość i spokój mimo protestów, krzyków, płaczu dziecka – 

ograniczamy się do buziaka, przytulenia i przypomnienia, że rodzic jest w pokoju 

obok, 

 

 odprowadzić każdorazowo dziecko do własnego łóżka jeśli maluch przychodzi  spać 

do rodziców - można poczekać wtedy aż dziecko zaśnie, 

 

 zadbać o obecność wody w butelce z dzióbkiem - zaspane dziecko może nie utrzymać 

kubka. 

 

Opracowała mgr Hanna Pawlik-Pawłow 

psycholog 
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PSYCHOLOG  RADZI 

O wyborze szkoły ponadgimnazjalnej 

 
 

Wkrótce przed uczniami klas III gimnazjów jedna            

z pierwszych poważnych decyzji dotyczących ich 

przyszłości, mianowicie wybór szkoły 

ponadgimnazjalnej. Dla większości uczniów,                 

a nierzadko również rodziców decyzja ta okupiona jest 

niemałym stresem i może powodować konflikty w przypadku odmiennego zdania dorosłych i 

dzieci. Rodzice czują się odpowiedzialni za dokonanie jak najtrafniejszego wyboru szkoły i są 

jednym z najlepszych źródeł informacji o dziecku, co może stać się początkiem owocnej 

współpracy przy określaniu ścieżki dalszego kształcenia. Uczniowie najczęściej liczą się ze 

zdaniem dorosłych, oczekują ich pomocy a także chcieliby by ich decyzja była akceptowana    

i wspierana przez najbliższych. 

 

Warto zwrócić uwagę na specyfikę fazy rozwojowej (stadium dorastania), w jakiej znajdują 

się gimnazjaliści by stawiać przed nimi adekwatne wymagania. Rozmaite teorie 

psychologiczne dostarczają nam informacji o cyklach kształtowania się kariery zawodowej      

i w odniesieniu do nich uczniowie klas III rozwojowo są na etapie poszukiwań. Oznacza to, iż 

dokonują analizy własnych zdolności pod względem wymagań zawodowych, a podstawą ich 

wyborów są potrzeby, zainteresowania, umiejętności, wartości oraz dostępne możliwości. Nie 

oczekujmy zatem od uczniów precyzyjnych deklaracji dotyczących konkretnych zawodów                 

i decyzji kim będą w przyszłości a raczej bardziej ogólnego określenia preferencji do danej 

grupy zawodów. Umożliwi to opracowanie ścieżki kształcenia oraz rodzaj kwalifikacji 

koniecznych do zdobycia. 

 

Aspekty  na jakie należałoby zwrócić uwagę przy wyborze szkoły i zawodu to: 

 

 stan zdrowia dziecka (czy są przeciwwskazania do wykonywania jakiegoś zawodu), 

 zainteresowania, umiejętności, zdolności, formę spędzania czasu wolnego, 

 słabe strony dziecka, z czym ma trudności, jakie są obszary wymagające rozwoju, 

 motywację do nauki, osiągane wyniki oraz ilość czasu potrzebnego na opanowanie 

materiału nauczania, 

 możliwość kontynuowania nauki na uczelni wyższej czy szkołach policealnych (czy 

jest konieczność szybkiego usamodzielnienia się i zarobkowania – sytuacja finansowa 

rodziny), 

 czynniki środowiskowe: miejsce zamieszkania, rynek pracy 
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Obecnie gimnazjaliści mają do wyboru 3 rodzaje szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

Liceum Ogólnokształcące 

Nauka w liceum trwa 3 lata i kończy się egzaminem 

dojrzałości – maturą. Uczniowie mają do wyboru klasy 

profilowane, w których program z określonych 

przedmiotów będzie rozszerzony. Spośród szkół 

ponadgimnazjalnych statystycznie najlepiej przygotowuje 

absolwentów do egzaminów na studia. Nie wprowadza 

przygotowania zawodowego. Po ukończeniu liceum uczeń 

zyskuje wykształcenie średnie. 

 

Technikum 

Nauka w technikum trwa 4 lata i uczniowie poza egzaminem dojrzałości zdają również 

egzamin zawodowy aby otrzymać tytuł „technika danego zawodu”. Poza podstawowymi 

przedmiotami nauczania realizowane są przedmioty zawodowe oraz praktyki. Po ukończeniu 

technikum uczeń posiada wykształcenie średnie zawodowe i również może kontynuować 

naukę na uczelniach wyższych. 

 

Zasadnicza  szkoła zawodowa 

To szkoła dla uczniów zdecydowanych na naukę zawodu, 

potrzebujących szybko się usamodzielnić. Trwa 2 lub 3 lata w 

zależności od zawodu w jakim kształci. Edukacja jest 

skoncentrowana na praktycznej nauce zawodu, a program 

nauczania z przedmiotów podstawowych jest okrojony w 

porównaniu z liceum czy technikum. Po ukończeniu 

absolwent zdaje egzamin zawodowy i uzyskuje wykształcenie 

zawodowe. Może też kontynuować naukę w 2-letnich 

szkołach uzupełniających by zdobyć maturę. 

 

 

W przypadku trudności z podjęciem decyzji o wyborze szkoły, czy określeniem preferencji 

zawodowych istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym na 

terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej także naszej. Serdecznie zapraszam.  

 

 

 

Opracowała mgr Justyna Jesień 

psycholog – doradca zawodowy 
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WARTO WIEDZIEĆ 

Jak rozwijać poczucie własnej wartości u dziecka? 

 
„Pewien człowiek znalazł jajko orła. Zabrał je i włożył do 

gniazda kurzego w zagrodzie. Orzełek wylągł się ze stadem 

kurcząt i wyrósł wraz z nimi. Orzeł przez całe życie 

zachowywał się jak kury z podwórka, myśląc że jest 

podwórkowym kogutem. Drapał w ziemi szukając glist i 

robaków. Piał i gdakał. Potrafił nawet trzepotać skrzydłami i 

fruwać kilka metrów w powietrzu. No bo przecież, czy nie tak właśnie fruwają koguty? Minęły lata        

i orzeł zestarzał się. Pewnego dnia zauważył wysoko nad sobą, na czystym niebie wspaniałego ptaka. 

Płynął elegancko i majestatycznie wśród prądów powietrza, ledwo poruszając potężnymi, złocistymi 

skrzydłami. Stary orzeł patrzył w górę oszołomiony. - Co to jest ? – zapytał kurę stojącą obok. - To jest 

orzeł, król ptaków – odrzekła kura. Ale nie myśl o tym. Ty i ja jesteśmy inni niż on. Tak więc orzeł 

więcej o tym nie myślał. I umarł wierząc, że jest kogutem w zagrodzie.” 
 

Anthony de Mello „Orzeł” 

 

Większości z nas hasło „poczucie własnej wartości” jest doskonale znane. Niewiele osób jest 

jednak świadomych, jak wielki wpływ ma ono na to, jak funkcjonujemy w każdej niemalże 

dziedzinie życia. Poczucie własnej wartości to przekonanie, ze dorastamy do życia i jego 

wymagań. Opiera się na wierze we własne możliwości i szacunku do siebie. Jest poczuciem 

pewności, że potrafimy stawić czoła podstawowym wyzwaniom, a także przekonaniem, że 

mamy prawo do szczęścia, że jesteśmy wartościowi, że zasługujemy na zaspokojenie swoich 

potrzeb i pragnień. 

 

Idealna samoocena powinna być adekwatna, wysoka i stabilna, to znaczy niezależna od opinii 

innych osób i okoliczności, oparta na realistycznej ocenie siebie oraz świadomości swoich 

mocnych stron. Może ona przejawiać się w różnorodnych zachowaniach lub postawach,         

a najważniejsze z nich to: 

 

 umiejętność czerpania radości z życia 

 otwartość i ciekawość wobec nowych doświadczeń i możliwości 

 elastyczność w reagowaniu na nowe sytuacje lub wyzwania 

 kreatywność i inwencja, związana z wiarą w możliwość odniesienia sukcesu 

 otwartość w mówieniu zarówno o własnych osiągnięciach i zasobach, jak                      

i o porażkach, czy brakach osobistych 

 łatwość w obdarzaniu innych, jak i w przyjmowaniu komplementów 

 radzenie  sobie z krytyką oraz gotowość do przyznawania się do błędów 

 swoboda w okazywaniu i przyjmowaniu wyrazów uczucia 

 poczucie humoru w stosunku do świata i samego siebie 

 widoczna harmonia między werbalną i niewerbalną częścią komunikowania się            

z innymi, przejawiająca się spokojem i zgodnością pomiędzy tym, co mówimy             

i robimy oraz tym, co widoczne jest w naszych ruchach, reakcjach ciała 

 asertywność 

 umiejętność zachowania harmonii i godności w trudnych sytuacjach 
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Problemy z zachowaniem u dzieci i młodzieży, które zgłaszają rodzice i nauczyciele 

wypływają często z niskiego poczucia własnej wartości. Zaniżona samoocena dziecka może 

ujawniać się w najróżniejszych aspektach jego funkcjonowania, w postaci: kłopotów              

w budowaniu satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami i współpracy w grupie, agresji lub 

autoagresji, chronicznego lęku lub depresji, niskiej motywacji do nauki, niechęci do 

podejmowania nowych wyzwań, braku zainteresowań i ambicji, obaw przed zmianami, 

podatności na negatywne wpływy otoczenia, złego wyboru grupy odniesienia, niewłaściwych 

nawyków żywieniowych i życiowych, błędnych decyzji, itp.  

 

Badania pokazują, że większość przekonań na temat siebie i świata powstaje                    

w dzieciństwie, zatem dla budowania poczucia własnej wartości kluczowe są pierwsze 

etapy rozwoju dziecka. Bardzo duże znaczenie ma już okres od niemowlęctwa do 7 roku 

życia, czyli najwcześniejsze etapy rozwoju emocjonalnego, związane z budowaniem przez 

małego człowieka więzi z najbliższymi, odkrywaniem świata, budowaniem obrazu siebie jako 

odrębnej osoby i zdobywaniem nowych kompetencji. Badacze są zgodni, że najważniejszym 

źródłem poczucia własnej wartości są rodzice, którzy podczas codziennych kontaktów           

z dzieckiem poprzez swoje postawy i zachowania modelują jego samoocenę. Ktoś powiedział, 

że ludzie są jak walizki. Chowają do środka wszystkie informacje, jakie otrzymują od 

ważnych innych na swój temat. To, co dostajemy w dzieciństwie może zatem stać się naszym 

kapitałem na przyszłość albo ciężkim bagażem.  

 

 

Rodzice mogą zaszczepić w dziecku poczucie własnej wartości        i 

pomóc je rozwijać.  
O czym warto pamiętać, by wzmacniać pewność siebie u dzieci            

i kształtować u nich wysokie poczucie własnej wartości? Oto kilka 

wskazówek dotyczących rodzicielskich postaw i zachowań, które 

przyczyniają się do budowania u dziecka zdrowego, pozytywnego 

obrazu siebie: 

 

 

 

 Zaspokajaj potrzeby psychiczne dziecka – dawaj poczucie bezpieczeństwa, 

wprowadzaj w domu klimat życzliwości i spokoju. Ucz je zasad, jakimi rządzi się 

świat, stawiaj jasne i zrozumiałe wymagania, na miarę możliwości dziecka.  

 Słuchaj swojego dziecka, okazuj mu zainteresowanie i akceptację, poznawaj jego 

potrzeby, uczucia, przemyślenia. W ten sposób dowiaduje się, że jest ważną, 

wartościową osobą. 

 Stwarzaj dziecku okazje do rozwijania poczucia kompetencji i pewności siebie. 

Inwestuj w zabawki i aktywności, które będą pobudzały dziecko do twórczych 

zachowań i uczyły je panowania nad sobą oraz swoim otoczeniem. 

 Pozwól dziecku wybierać dziedziny, w których chce mieć osiągnięcia. Nie narzucaj 

mu własnych ambicji, które miałeś w młodości, nie zmuszaj go do zdobywania tego, 

czego tobie nie udało się osiągnąć w sporcie, nauce czy sztuce. 

 Traktuj dziecko podmiotowo – szanuj jego autonomię, prawo dokonywania wyborów  

i podejmowania decyzji, zachęcaj do wygłaszania własnych poglądów, pytaj dziecko    

o jego zdanie w różnych sytuacjach problemowych. Pomoże mu to odkryć, że jego 

uwagi mogą być głębokie. 

 Mów dziecku o swoich wątpliwościach co do jego planów, dzięki temu nauczysz je, 

że można być elastycznym i ponownie ocenić sytuację gdy otrzymamy nowe 

informacje. 
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 Traktuj dziecko jako indywidualność, 

podkreślaj jego unikalne cechy. Porównuj 

dziecko do niego samego, unikaj natomiast 

porównywania dzieci ze sobą: „Byłeś 

lepszy/gorszy od…”, zachęcaj dziecko do 

pokonywania własnych słabości, a nie 

walczenia z innymi. 

 Rozmawiaj z innymi dorosłymi na temat 

problemów dziecka tylko wtedy gdy jest 

nieobecne. 

 Nie stosuj deprecjonujących etykiet słownych, typu: leniuch, łobuz, itp. Unikaj 

myślenia zgodnego ze stereotypami, np. „Dziewczynki zawsze…”, „Chłopcy 

nigdy…” Często zwracaj się do dziecka używając pozytywnych określeń.  

 Zwracaj uwagę i nagradzaj postępy dziecka, nieważne jak są małe. Nauczy je to 

optymizmu. 

 Nie podejmuj stale decyzji za swoje dziecko. Jeśli będziesz to robił, dojdzie do 

wniosku, że jego własne sądy są nic nie warte. 

 Prawidłowo oceniaj dziecko – dawaj informacje zwrotne, wskazuj na konkretne błędy 

i możliwość ich poprawy, podkreślaj pozytywne aspekty wykonania zadań, udzielaj 

wskazówek, wyrażaj brak akceptacji dla niewłaściwego zachowania, ale nigdy dla 

osoby dziecka, np. „Zachowałeś się nierozsądnie”, ale nie „Jesteś nierozsądny”. 

 Unikaj krytycyzmu i wyśmiewania, wytykania niedoskonałości dziecka. Spowoduje 

to, że utraci ono poczucie własnej kompetencji, przestanie lubić siebie. 

 Gdy dziecko zachowuje się uprzejmie, nieegoistycznie, jest sumienne, pomocne, 

zdyscyplinowane, twórcze, dobrze skoordynowane, przedsiębiorcze itp., powiedz mu 

to!  

 Pozwalaj dziecku uczyć się na błędach – ucz je akceptować porażki oraz wyciągać 

wnioski z niepowodzeń. Pokazuj, że w każdej sytuacji wierzysz w kompetencje            

i możliwości dziecka! 

 

 

Opracowała mgr Małgorzata Olkiewicz 

 psycholog 
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LOGOPEDYCZNE ABC 

Co może powodować nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka? 

 

Zgodnie z zasadą: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, warto wnikliwie obserwować swoje 

dziecko już od okresu niemowlęctwa. Jeżeli w porę zauważymy pewne nieprawidłowości        

u swojej pociechy i odpowiednio na nie zareagujemy, możemy uniknąć spotkań z logopedą. 

Wiele jest przyczyn wywołujących zaburzenia mowy u dzieci. To najczęstsze z nich. 

Zbyt długie karmienie dziecka piersią lub przez smoczek oraz zbyt długie stosowanie 

smoczków „gryzaczków” utrudnia docieranie języka do podniebienia. Unoszący się język 

napotyka na przeszkodę i z konieczności przesuwa się do przodu. W takiej sytuacji może 

pojawić się artykulacja międzyzębowa. Ponadto zbyt długie używanie smoczków prowadzi do 

wad zgryzu. Smoczek uciska łuk zębodołowy i zmienia kierunek wyrastania zębów. 

Częste choroby górnych dróg oddechowych, a zwłaszcza niedrożność nosa, zmuszają do 

nieprawidłowego oddychania przez usta. Sprzyja to wysuwaniu języka, czyli również 

artykulacji międzyzębowej.  
Zmiany anatomiczne aparatu artykulacyjnego warto, aby 

ocenił logopeda. Można tutaj zaliczyć nieprawidłową budowę 

języka, nieprawidłową budowę  podniebienia, wady zgryzu lub 

zmiany zębowe przejściowe (w czasie wymiany uzębienia), 

przerost trzeciego migdałka oraz skrzywienie przegrody 

nosowej. Wszystkie te elementy mogą wpływać na wadliwą 

artykulację u dziecka oraz nieprawidłowe oddychanie. 

Nieprawidłowa budowa i funkcjonowanie narządu słuchu 
ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka. Obniżenie 

słyszalności (wszelkiego rodzaju niedosłuchy, nawet 

niewielkie) wpływa negatywnie między innymi na artykulację dziecka oraz na jego 

komunikację i funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego tak ważne jest wykonanie badania 

słuchu u dziecka zaraz po urodzeniu, a później po każdym wyleczonym zapaleniu ucha. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie narządów mowy także powinien stwierdzić logopeda. 

Może pojawić się tutaj zbyt niska sprawność języka i warg, a także tzw. infantylne 

(niemowlęce) połykanie, które prowadzi do wsuwania języka między zęby. 

Czynniki społeczne, niesprzyjające warunki uczenia się są niestety częstą przyczyną 

powstawania nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka. Głównie mam tutaj na myśli brak 

stymulacji rozwoju mowy oraz nieprawidłowe wzorce wymowy w najbliższym otoczeniu 

dziecka. Także nieprawidłową atmosferę, styl wychowania i postawy rodziców- wyręczanie 

dziecka w mówieniu, stosowanie pieszczotliwej mowy, przedwczesne wywoływanie 

poszczególnych głosek przez rodziców. 

Czynniki psychiczne takie jak: brak zainteresowania mową innych oraz odczuwanie przez 

dzieci własnych wypowiedzi jako czegoś męczącego i sprawiającego trudność i w związku      

z tym ograniczanie ich, nie sprzyja prawidłowemu rozwojowi mowy. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe przyczyny można zauważyć, jak ważne są konsultacje rodziców 

i dzieci ze specjalistami (logopedą, pediatrą, audiologiem, ortodontą, laryngologiem), aby jak 

najszybciej eliminować poszczególne nieprawidłowości u dzieci, które negatywnie wpływają 

na rozwój mowy. 

Należy pamiętać, że wymienione przyczyny zaburzeń mowy mogą występować tylko             

w pewnym momencie rozwoju mowy dziecka i z czasem mogą ustąpić. Natomiast wywołane 

przez nie i utrwalone nieprawidłowości w wymowie pozostają.  

 

Opracowała  mgr Agnieszka Mikołajczyk 

pedagog - logopeda 
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Z SZUFLADY TERAPEUTY TERAPII PEDAGOGICZNEJ 
Czytanie to wyzwanie 

  

Czytanie jest jedną z trzech, obok pisania i liczenia, kluczowych umiejętności, których 

opanowania oczekujemy od dzieci w młodszym wieku szkolnym. Większości dorosłym 

czytanie wydaje się banalnie proste. Nie rozumieją trudności jakie może ono sprawić dziecku, 

jeśli sami nigdy ich nie mieli.  

Prawidłowe czytanie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Poszukiwanie 

przyczyn trudności rozpoczynamy od odpowiedzi na pytanie: „Czy moje 

dziecko prawidłowo widzi i słyszy?” Odwiedzamy więc okulistę i robimy 

audiologiczne badanie słuchu. Jeśli wyniki badań są nieprawidłowe 

stosujemy się do zaleceń specjalistów i obserwujemy postępy dziecka        

w czytaniu. Jeśli wyniki badań są prawidłowe poszukujemy innych, 

specyficznych przyczyn, którymi mogą być między innymi obniżone lub 

zaburzone funkcje słuchowe, wzrokowe i ruchowe oraz brak ich 

prawidłowej koordynacji, nieprawidłowa koncentracja uwagi czy 

skrzyżowana lateralizacja. Diagnozę w tym zakresie wykonują specjaliści         

w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Aby dziecko mogło czytać musi poznać i utrwalić litery, dwuznaki    

i zmiękczenia, łączyć czytane litery w sylaby, a sylaby w wyrazy. Ważnym aspektem czytania 

jest jego tempo, poprawność oraz poziom rozumienia i pamiętania treści.  Jeśli dziecko nie 

zna liter, czyta literując, a podczas łączenia liter popełnia błędy będzie miało trudności ze 

zrozumieniem czytanego tekstu. Brak postępów w nauce czytania zniechęca dziecko do 

ćwiczeń w tym zakresie. Musimy mu więc pomóc.  

Zacznijmy od stworzenia okazji do czytania. Zainteresujmy dziecko czytaniem, 

zachwyćmy tajemnicą ukrytą w książce. Sami czytajmy! Kupujmy lub wypożyczajmy książki 

- najpierw z obrazkami, potem z obrazkami i prostymi podpisami do nich. Kolejnym krokiem 

mogą być komiksy – dużo się dzieje na ilustracji, a w „chmurkach” tak mało do czytania. 

Brzmi zachęcająco, prawda?  Czytajcie też wierszyki – zazwyczaj się rymują i łatwo 

„wpadają w ucho”. Opowiadania i lektury czytajmy we fragmentach, na zmianę np. jedno 

zdanie dorosły kolejne zdanie dziecko, jeden akapit dorosły kolejny dziecko. Wyrazy dłuższe, 

trudniejsze, nowe dla dziecka czytajmy wspólnie, równolegle. Po przeczytaniu kilku zdań 

zadajemy pytania dotyczące tekstu, także podchwytliwe! Czytamy równolegle z dzieckiem 

nie pozwalając mu na literowanie. Wasze czytanie na początku będzie przypominać 

śpiewanie. Przeciągajcie samogłoski tworząc sylaby i wyrazy. Z czasem wzrośnie tempo, 

poprawi się technika czytania i dziecko zacznie się koncentrować nie na rozpoznawaniu, 

nazywaniu i łączeniu liter, ale na treści.  

 

Pamiętajmy o chwaleniu dziecko za najmniejsze nawet 

postępy w czytaniu! 
 

 

W ćwiczeniach w czytaniu metodą sylabową i całościowo warto 

także stosować pomoce dydaktyczne. Zachęcam do skorzystania      

z zestawu edukacyjnego „Czytaj z nami zwierzakami” D. Miązek, 

D. Piątkowska /książka i płyta/ wydawnictwa ANNAŁ.  

Praca z wykorzystaniem tej pomocy przynosi widoczne postępy                

u uczniów ją stosujących. Obserwujemy to podczas terapii 

indywidualnych i grupowych.  

 

Opracowała mgr Dorota Piątkowska 

pedagog - terapeuta terapii pedagogicznej 
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POLECAMY! 
Świat sterowany mózgiem – już w naszej Poradni. 

 

Po długim okresie oczekiwania wreszcie możemy  

zaproponować naszym podopiecznym nową formę terapii            

w postaci treningów EEG Biofeedback. Ta metoda sprawdziła się 

na całym świecie. Jest ona wynikiem pracy wielu naukowców ośrodka szkolenia 

kosmonautów NASA. Początkowo elitarna, dzisiaj dostępna jest dla każdego. Jako metoda 

biologiczna nie wymaga  podawania leków, a jej skuteczność ocenia się na 60 do 80 %. 

Metoda neuroterpii EEG Biofeedback coraz większą popularność zdobywa także w Polsce, 

między innymi dzięki sukcesom w sporcie Adama Małysza, który w swej pracy preferował 

relaksację mięśniową oraz właśnie Biofeedback. 

 

Co to jest EEG Biofeedback? 

EEG Biofeedback to połączenie słów EEG (Elektroencefalografia), Bio (biologiczny)              

i feedback (sprzężenie zwrotne). „Biofeedback” to dosłownie „biologiczne sprzężenie 

zwrotne”, a EEG Biofeedback – dostarczanie trenującemu informacji zwrotnej o zmianie 

aktywności mózgu. Dzięki informacji zwrotnej trenujący może nauczyć się świadomie 

zmieniać wzorce funkcjonowania mózgu. W treningu wykorzystuje się to, że mózg w ramach 

swojej aktywności wytwarza fale, które są rejestrowane przez aparat EEG. Parametry tych fal 

są charakterystyczne dla różnych  rodzajów aktywności mózgu. Kiedy jesteśmy głęboko 

zrelaksowani mózg wytwarza fale alfa (o częstotliwości 8-12 Hz), w trakcie skupienia              

i koncentracji – fale beta (o częstotliwości 15-20 Hz), rozdrażnieni i zdenerwowani 

emitujemy fale o wyższych częstotliwościach tzn. 20-35 Hz. 

 

W jaki sposób poprawiamy fale EEG? 

Na przykład: wzmacniamy fale sprzyjające koncentracji, relaksacji, panowania nad emocjami, 

a obniżamy fale charakterystyczne przy zaburzeniach snu, stresu, rozproszenia uwagi.          

W trakcie kolejnych ćwiczeń tworzą się nowe połączenia nerwowe (synapsy), a nawet nowe 

komórki nerwowe. Efekty uzyskane podczas treningów Biofeedback są długotrwałe dzięki 

plastyczności mózgu. Podczas treningu osoba widzi na ekranie zapis swoich fal mózgowych 

(w postaci wideogry) i może wpływać na nie odpowiednio kierując aktywnością mózgu. To 

jest tak jak z przeglądaniem się w lustrze. Jeżeli chcemy sprawdzić i poprawić swój wygląd, 

przeglądamy się  w lustrze i poprawiamy włosy lub prostujemy postawę. Podobnie podczas 

treningu obserwujemy aktywność mózgu i ulepszamy jego działanie „poprawiając” fale EEG. 

W treningach EEG Biofeedback następuje regulacja częstotliwości bioelektrycznej mózgu 

zmierzająca do uzyskania pożądanego wzorca fal mózgowych. Osiągamy taki stan w wyniku 

medytacji, ćwiczeń relaksacyjnych, a trwale można się go wyuczyć za pomocą treningu EEG 

Biofeedback, promując lub hamując określone pasma fal mózgowych.   

 

Umysł rozkołysany falami. 

W wyniku treningu następuje poprawa współpracy różnych obszarów kory mózgowej 

zaangażowanych w procesy postrzegania oraz przetwarzania informacji gwarantując większą 

efektywność uczenia się. Umiejętność odprężania się i relaksu osiągana w wyniku treningu 

sprzyja lepszemu opanowaniu emocji, poprawie nastroju, większej równowadze procesów 

nerwowych. Treningi Biofeedback są formą terapii, która poprzez wykorzystanie informacji 

zwrotnej o przebiegu czynności fizjologicznej, daje lepszą jej kontrolę i optymalizację. 

Następuje regulacja częstotliwości bioelektrycznej mózgu zmierzająca do uzyskania 

pożądanego wzorca fal mózgowych. Jeśli nie jest odpowiedni, dostosowany do konkretnej 

sytuacji przejawiamy kłopoty z koncentracją uwagi, pamięcią, snem i wyrażaniem myśli.          

W stanie czuwania istotny wpływ na obraz czynności bioelektrycznej ma stan psychiczny, 

zależny od emisji fal mózgowych w czterech podstawowych zakresach. Fale alfa sprzyjają 
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głębokiej relaksacji na pograniczu snu i poprawiają proces 

zapamiętywania. Fale delta i theta pojawiają się podczas zasypiania, 

snu i hipnozy. Ich nadmiar podczas czuwania osłabia koncentrację 

uwagi. Fale beta oraz rytm sensoryczno-motoryczny charakteryzuje 

wysoki stan skupienia, natomiast wzrost udziału fal szybkich beta2 

uruchamia stan napięcia i lęku. Najszybciej i najaktywniej 

przyswajamy informacje, kiedy mózg znajduje się w stanie 

gotowości i odprężenia jednocześnie. 

 

Przebieg treningu:  
Wystarczy usiąść w wygodnym fotelu naprzeciwko monitora           

i obserwować z kilkoma elektrodami na głowie plansze stymulacyjne w postaci gry. Na 

ekranie pojawia się np. wyścigowe auto. Tylko od właściwej koncentracji uwagi na zadaniu     

i jednoczesnego  rozluźnienia osoby trenującej zależy,  czy  auto będzie jechało wolno, czy 

szybko, czy utrzyma swój tor. Za każdym razem, gdy pracujemy odpowiednio komputer 

nagradza nas  dźwiękiem i punktami. Mózg stopniowo uczy się, co należy robić, by osiągnąć 

dobre wyniki w grze (kontrolować obraz za pomocą umysłu), a tym samym jakie 

częstotliwości fal uruchomić i wykorzystać. Świadomość nagrody wzbudza motywację           

i pozytywne pobudzenie mózgu, który dzięki swojej plastyczności zmienia dotychczasowe 

nawyki i przyswaja nowe, doskonalsze sposoby reagowania, wykorzystywane później           

w różnych sytuacjach życiowych. Pozytywne zmiany można zaobserwować już po 10-15 

sesjach, w zależności od wagi problemu i indywidualnych predyspozycji (plastyczność mózgu 

i motywacji).  

 

Trening dla Ciebie. 

Treningi EEG Biofeedback zalecane są wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym                 

i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty  w celu polepszenia samopoczucia oraz  

kondycji fizycznej i psychicznej. Każdy z nas ma potrzebę odprężenia i mobilizacji do 

osiągania sukcesów. Dzięki jakościowej poprawie pracy mózgu, trening pozwala na szybkie 

wykonywanie zadań umysłowych, zwiększa kreatywność myślenia, redukuje niepotrzebne 

napięcie i stres. Pomaga zwalczyć bezsenność, tremę oraz uczy emocjonalnej kontroli 

eliminując impulsywność, agresję czy apatię. Pozwala wykorzystać własny potencjał, 

wzbudza pozytywne myślenie i poczucie własnej wartości. Zalecany jest szczególnie              

w procesie uczenia się, w celu poprawy szybkości zapamiętywania i przypominania sobie 

materiału, np.: podczas nauki języków obcych, przed egzaminami i w problemach z nauką      

w szkole (dysleksja, dysgrafia), a dzięki osiąganiu większej równowagi procesów nerwowych 

w leczeniu np.: ADHD, nerwicy natręctw, czy zaburzeniach mowy. 

 

Pod fachową opieką.  

EEG Biofeedback – prowadzony przez doświadczonego neuroterapeutę - jest metodą 

bezpieczną. Nie stwierdzono poważnych skutków ubocznych. Po sesji treningowej niektórzy 

mogą czuć się wyciszeni, trochę senni lub lekko pobudzeni. Trening przebiega w przyjaznej 

atmosferze, często przy dźwiękach relaksującej muzyki. Pomaga też rozmowa z fachowo 

przygotowanym terapeutą, który instruuje, jak wykorzystać wizualizacje, pozytywne 

afirmacje i autosugestie do osiągania własnych celów życiowych. Psychologiczna wiedza 

terapeuty niejednokrotnie sprzyja  rozwiązywaniu nurtujących problemów życiowych. 

                                                                                                                              

Opracowanie - terapeuci EEG Biofeedback:  

mgr Joanna Koprowska - pedagog 

mgr Izabela Pavlovska - psycholog 

mgr Longina Wilczyńska - psycholog 

mgr Małgorzata Olkiewicz - psycholog 


