
Warsztaty EEG Biofeedback I-go i II-go stopnia w Milanówku (Akson) 

Ośrodek Szkoleniowy w Milanówku AKSON powstał w 2005 roku, jako odrębny dział 

firmy ELMIKO, producenta aparatury medycznej - cyfrowych elektroencefalografów.  

Firma ELMIKO powstała w 1978 roku. Od ponad 30 lat specjalizuje się w zastosowaniach 

elektroniki i informatyki w medycynie. Współpraca z prestiżowymi placówkami naukowymi 

w Polsce zaowocowała powstaniem wysokiej klasy aparatury medycznej. Szczególną pozycję 

w gamie tworzonych przez ELMIKO systemów zajmuje EEG Biofeedback. Ta nowoczesna 

metoda terapii mająca zastosowanie w pedagogice, psychologii, logopedii, neurologii czy 

psychiatrii, choć wynaleziona w latach 60-tych XX wieku, jest genialnym narzędziem XXI 

wieku. W rękach neurologa, logopedy, psychologa, nauczyciela, pozwala w bezinwazyjny 

sposób wspomagać leczenie wielu dysfunkcji, z jakimi borykają się w dzisiejszych czasach 

osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież w wieku szkolnym, takich jak m. in. dyskalkulia, 

dysleksja, dysgrafia, ADHD, ADD, stres czy lęki, migreny, niska kreatywność, słaba pamięć 

oraz koncentracja.  

Firma Elmiko od 2003 roku wyposażyła w sprzęt do biofeedbacku już ponad 600 szkół, 

placówek psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków wychowawczych i 

socjoterapeutycznych oraz gabinetów prywatnych, co sprawia, że metoda ta staje się coraz 

bardziej popularna również w naszym kraju.  

Ośrodek szkoleniowy AKSON wpisany został do rejestru podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów w Okręgowej Izbie Lekarskiej pod 

numerem 68-000239-001-0002. Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON, jako 

samodzielna jednostka,  powstał w 2008 roku, prowadzi również warsztaty EEG Biofeedback 

(dwa stopnie, a wkrótce cztery). Każdy stopień szkolenia składa się z dwóch części. Podział 

ten spowodowany jest troską o jakość szkoleń - pozwala tak rozłożyć materiał oraz ćwiczenia 

praktyczne, aby bez presji czasu mogli Państwo dobrze poznać i opanować zasady metody 

EEG Biofeedback. Potwierdzeniem udziału w kolejnych etapach szkolenia oraz ich 

tematyki jest wpis w Karcie Szkolenia EEG Biofeedback. Po drugiej części każdego stopnia 

szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie o jego ukończeniu.   

Dla terapeutów EEG Biofeedback po I i II stopniu organizowane są również konsultacje. 

Obejmują one ocenę i analizę terapii w korelacji z problemami klinicznymi oraz 

prawidłowości prowadzenia protokołów. Przewidywane są zajęcia w grupach 8 - 10 

osobowych. Uczestnicy mają przygotować protokoły maksimum 10 pacjentów do 

omówienia podczas spotkania konsultacyjnego. Konsultacje prowadzą wykładowcy.  

 

Formularz zgłoszeniowy 

Przed wysłaniem zgłoszenia na warsztaty, należy potwierdzić czy są wolne miejsca. 

Koszt jednego etapu szkolenia 3-dniowego wynosi 1450,00 zł. i zawiera 23% VAT  

Potwierdzeniem zgłoszenia udziału w warsztatach jest wpłata pełnej kwoty lub zaliczki w 

wysokości 300,00 zł na podane niżej konto Ośrodka. 

W cenie szkolenia: 
- 3 dni szkolenia (wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne) 

- 2 noclegi w pokoju 2-osobowym z kolacją i śniadaniem  

- 2 obiady w restauracji „Tajemniczy Ogród” 



- transport między hotelem a salą wykładową 

- materiały szkoleniowe (skrypty), a w przerwach: kawa, herbata i słodycze  

 

Kontakt: 

Ośrodek Kształcenia Medycznego AKSON 
ul. Sportowa 3 

05-822 Milanówek 

tel.  22/724 69 40 

tel. kom. 795-461-089 

  

konto: PKO BP 40 1020 1097 0000 7702 0127 1568 

W tytule przelewu należy podać nazwisko uczestnika, termin i nazwę szkolenia.  

 

Na warsztaty można się zgłosić telefonicznie, ale konieczne jest wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego, który należy pobrać ze strony: http://www.elmiko.pl/szkolenia/eeg-

biofeedback/  

Wypełniony formularz wysłać na adres e-mail akson@elmiko.pl 

Terminy warsztatów są aktualizowane na stronie: http://www.elmiko.pl/szkolenia/  

 

  

 


