
Zastosowanie metody Tomatisa 
w diagnostyce i terapii logopedycznej

ZdZisław Marek kurkowski
uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej, Lublin

Zakład Logopedii i Językoznawstwa stosowanego

StreSzczenie

W ostatnich latach w audiologii dużo uwagi poświęca się diagnostyce centralnych zaburzeń 
przetwarzania słuchowego. Dysfunkcje te rozpoznawane są  również u osób z zaburzeniami komu-
nikacji językowej. istnieje zatem  potrzeba stosowania skutecznych metod usprawniania percepcji 
słuchowej. Metoda tomatisa jest jedną z takich propozycji. z tego też powodu  w Polsce stosuje 
się ją coraz częściej jako wspomaganie terapii logopedycznej. W pracy wskazano na możliwość 
zastosowania metody tomatisa w terapii osób z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem, 
dysleksją i dyzartrią.

Słowa kluczowe: metoda tomatisa, zaburzenia przetwarzania słuchowego, stymulacja słu-
chowa, zaburzenia komunikacji językowej, trudności w uczeniu się.

SuMMary

in audiology over the last few years much attention is given to the diagnoses of the central 
auditory Processing Disorders. these dysfunctions are also identified in people with language di-
sorders. there exists therefore a need for effective methods to improve auditory perception. the 
tomatis method is one of such proposals. For this reason, in Poland it is used more and more often as 
a support for the speech therapy. the study indicates the potential use of the tomatis method in the 
treatment of people with dyslalia, delayed speech development, stuttering, dyslexia, and dysarthria.

Key words: tomatis method, auditory processing disorder, auditory stimulation,  linguistic 
communication disorders, difficulties in learning.

WStęP

Percepcja dźwięków stanowi istotne ogniwo procesu mowy, ma bowiem zna-
czący wpływ nie tylko na proces odbioru mowy, ale również na mówienie.

Tomatis method applied in the diagnosis and speech therapy
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W diagnozie logopedycznej koncentrujemy się głównie na umiejętności róż-
nicowania głosek, stanowiących realizację zarówno różnych fonemów (słuch fo-
nematyczny),  jak i różnych wymówień tego samego fonemu (słuch fonetyczny) 
oraz elementów prozodycznych (słuch prozodyczny). Oceniamy także umiejęt-
ność segmentacji wypowiedzi, przede wszystkim na sylaby i głoski. umiejętność 
analizy i syntezy głoskowej ma związek przede wszystkim z nabywaniem zdol-
ności czytania i pisania. nie wnikamy jednak głębiej w analizę procesów per-
cepcyjnych. zadawalamy się najczęściej stwierdzeniem występowania trudności 
w percepcji fonematycznej (w przypadkach zaburzeń artykulacji) lub w zakresie 
analizy i syntezy głoskowej (w trudnościach w czytaniu i pisaniu).

alfred tomatis jako pierwszy wskazał na potrzebę diagnozy nie tylko pro-
cesu słyszenia, ale także procesu słuchania. Słyszenie jest zależne od sprawnie 
funkcjonującego obwodowego narządu słuchu i cech bodźców zewnętrznych, na-
tomiast za słuchanie odpowiadają ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego 
i  umiejętności słuchowe związane z aktywnością psychiczną człowieka

PrzetWarzanie SłuchOWe i jegO zaburzenia 

W badaniach nad procesami mowy dostrzega się coraz częściej złożony me-
chanizm percepcji słuchowej, który jest w pewnym stopniu analogiczny do prze-
twarzania innych kategorii dźwięków: przedmiotowych (otaczającego świata) 
oraz dźwięków muzyki. na przetwarzanie słuchowe składają się zarówno pro-
cesy słuchowe (poziom biologiczny), jak i umiejętności słuchowe (poziom umy-
słowy). Fakt ten podkreślony jest w definicji przetwarzania słuchowego podanej 
przez aSha (amerykańskie towarzystwo Mowy, języka i Słuchu). 

W definicji aSha oddziela się procesy i mechanizmy słuchowe oraz słucho-
we zjawiska behawioralne (zachowania słuchowe)  zastąpione  pojęciem umiejęt-
ności i zdolności.

W opracowaniach aSha (1996) określono następujące czynności psychicz-
ne oparte na ośrodkowych procesach przetwarzania słuchowego:

– lokalizacja i lateralizacja dźwięku;
– dyskryminacja (rozróżnianie) słuchowa;
– rozpoznanie cech wzorów słuchowych;
– czasowe aspekty słyszenia, w tym:
 – rozróżnianie czasowe,
 – maskowanie czasowe,
 – integracja czasowa,
 – porządkowanie w czasie;
– zdolność rozpoznania konkurujących sygnałów akustycznych;
– zdolność rozpoznawania sygnału akustycznego zdegradowanego.  
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Dla szczegółowej analizy percepcji dźwięków mowy proponuje się różny 
podział umiejętności. Dla potrzeb diagnozy i terapii logopedycznej w zakresie 
percepcji mowy wyróżnić  można następujące funkcje słuchowe:

–  recepcję dźwięków mowy – polegającą na dostrzeżeniu działania bodźca 
lub tego, że bodziec przestał działać (jest to funkcja podstawowa – potocznie 
określaną terminem słyszenie, a odpowiada za nią analizator słuchowy angażują-
cy niskie piętra mózgu); efektem jest powstawanie wrażeń słuchowych (używany 
jest też często termin słuch fizjologiczny);

– lokalizację – możliwość określenia przestrzennie źródła dźwięków, 
w szczególności miejsca osoby mówiącej, zazwyczaj ułatwia to patrzenie na oso-
bę mówiącą;

– wyodrębnianie cech dystynktywnych dźwięków mowy (selekcja); 
– rozróżnianie dźwięków mowy (dyskryminacja) – czyli rozpoznanie co naj-

mniej dwóch  wrażeń (odmiennych fonologicznie i fonetycznie) jako różnych.  
Funkcję wyodrębniania cech akustycznych oraz ich rozróżniania jako dźwięków 
mowy określić  można też mianem słuchu mownego. Wyszczególnić tutaj należy: 

– słuch fonematyczny – odróżnianie/ utożsamianie dwóch wypowiedzi róż-
nych/ takich samych fonologicznie,

– słuch fonetyczny – odróżnianie różnych realizacji głosek stanowiących tę 
samą klasę głosek (fonem),

– słuch prozodyczny – różnicowanie elementów prozodycznych wypowiedzi 
(akcent, melodia, rytm),

– analizę i syntezę głoskową/ sylabową – umiejętność świadomego wyróż-
nienia głosek/ sylab w wypowiedzi i łączenie głosek/ sylab w całość brzmieniową.

– pamięć słuchową wypowiedzi – umożliwia przywoływanie wyobrażeń 
dźwięków mowy; istotną rolę w procesie percepcyjnym pełnią tworzone wzorce 
słuchowe  wyrazów, sylab i głosek, a także wzorce słuchowe struktur prozodycz-
nych; odpowiada także za percepcję kolejności elementów;  

– semantyzację dźwięków mowy –  jest umiejętnością kojarzenia dźwięków 
mowy i ich znaczenia, w efekcie przede wszystkim łączenia wzorców słuchowych 
wyrazów z odpowiednimi pojęciami, przypisywanie znaczeń wypowiedziom, 
a co za tym idzie powstawanie odmiennych reakcji na rozróżnialne bodźce;

– kontrolę słuchową wypowiedzi – percepcja słuchowa własnych wypowie-
dzi wymaga jednoczesnego zaangażowania struktur odpowiedzialnych za percep-
cję słuchową, kinezę i kinestezę; dziecku zazwyczaj najwięcej energii pochłania 
czynność mówienia, stąd kontrola słuchowa może być niewystarczająca;

– lateralizację słuchową – aktywność określonej półkuli powiązana z domi-
nacją ucha (kurkowski 1997).

część funkcji jest wrodzona, co oznacza, iż wraz z dojrzewaniem układu 
słuchowego pojawiają się określone umiejętności. nie ulega wątpliwości, że taką 
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zdolnością jest recepcja i lokalizacja dźwięków. Dyskusję budzi funkcja rozróż-
niania dźwięków mowy (tzw. percepcja kategorialna).

na skutek różnych przyczyn często nie dochodzi do wykształcenia się po-
szczególnych funkcji. jeśli przyczyną są uszkodzenia obwodowe narządu słuchu, 
powodujące ograniczenia funkcji recepcyjnej, bez specjalnych metod stymulacji 
zahamowany lub ograniczony zostaje proces przetwarzania słuchowego. Możli-
we jest jednak ograniczenie nabywania umiejętności pozostałych funkcji słucho-
wych przy prawidłowym słyszeniu. W tych przypadkach wskazuje się na tzw. 
ośrodkowe (centralne) zaburzenia przetwarzania słuchowego. Obecnie diagno-
styka audiologiczna opiera się na coraz bogatszej baterii testów pozwalających 
oceniać poszczególne procesy przetwarzania słuchowego zarówno na poziomie 
biologicznym (badania elektrofizjologiczne), jak i umysłowym (badania psycho-
akustyczne).

W ramach testów behawioralnych wykorzystywane są:
1. testy mierzące czasowe aspekty opracowywania informacji słuchowej 

oraz  krótkotrwałą pamięć słuchową. W ramach tej grupy stosuje się przede 
wszystkim:

 – FPt (Frequency Pattern Test) – polega na różnicowaniu sekwencji to-
nów o różnej wysokości; służy do oceny rozróżniania wysokości tonów, porząd-
kowania czasowego oraz określania językowego wysokości dźwięków;

 – DPt (Duration Pattern Test) – polega na różnicowaniu sekwencji tonów 
o różnej długości; służy do oceny rozróżniania długości tonów, porządkowania 
czasowego oraz określania językowego długości dźwięków;

 – gDt (Gap Detection Test) – polega na wykrywaniu przerw w szumie.
2. testy oceniające integrację i separację międzyuszną: 
 – DDt ( Dichotic Digit Test) – test rozdzielnousznego słyszenia – cyfro-

wy;
 – trS (Test Rozdzielnousznego Słyszenia) – słowny.
3. testy rozumienia mowy zniekształconej:
 – SPn  (Speech in Nois) – test rozumienia mowy w szumie;
 – FWt – testy mowy filtrowanej;
 – cWt – testy mowy skompresowanej czasowo. 
W ramach testów elektrofizjologicznych stosuje się przede wszystkim po-

miar fali P-300 (potencjał uwagi słuchowej), P-400 (potencjał semantyczny).
na uwagę zasługują też objawy zaburzeń przetwarzania słuchowego, na któ-

re zwracają uwagę audiolodzy. Według nich u dzieci z zaburzeniami przetwarza-
nia słuchowego obserwuje się następujące zachowania:

– często występują problemy artykulacyjne i językowe;
– wiele dzieci w wieku szkolnym ma problemy z czytaniem;
– odpowiedzi na bodźce są niestałe; 
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– mają problem z koncentracją uwagi i łatwo się męczą w przypadku czyn-
ności wymagających długotrwałej lub złożonej aktywności podczas słuchowego 
uczenia się;

– są rozpraszane przez bodźce słuchowe;
– mogą mieć trudność z lokalizacją dźwięku;
– mają trudność z rozróżnieniem głośności dźwięku, często przy narażeniu na 

głośne dźwięki są przestraszone, zdenerwowane i zakrywają uszy rękami;
– mimo uważnego słuchania mogą mieć trudności z rozumieniem długich lub 

skomplikowanych poleceń;
– często proszą o powtórzenie informacji;
– trudność sprawia im zapamiętanie informacji przekazanej słownie;
– mogą wolniej reagować na informacje słowne, tak jakby potrzebowały wię-

cej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji (keith, 2005).

MetODa tOMatiSa

jak już wcześniej wspomniano, a. tomatis jako pierwszy zwrócił uwagę na 
potrzebę diagnozy przetwarzania słuchowego (słuchania), gdyż dostrzegał istot-
ny wpływ zaburzeń w tym zakresie na funkcjonowanie społeczne człowieka, 
a przede wszystkim na umiejętności komunikacji językowej (mowy oraz czytania 
i pisania). jako pierwszy szukał też skutecznych sposobów usuwania tych zabu-
rzeń. Opracowana przez niego metoda obejmowała nie tylko diagnozę, ale przede 
wszystkim program terapii z zastosowaniem określonych narzędzi (urządzenia 
o nazwie „elektroniczne ucho”).

alfred a. tomatis (1920–2001) był lekarzem medycyny, specjalistą z za-
kresu audio-psycho-fonologii i psycholingwistyki. utworzył  Paryskie centrum 
audio-Psycho-Fonologii, a później zainspirował powstanie licznych ośrodków 
na świecie, również w Polsce. Ojciec jego był śpiewakiem operowym. częste 
w dzieciństwie wspólne wyjazdy z ojcem na koncerty kształciły jego słuch i po-
zwoliły w rezultacie zaobserwować ogromny wpływ muzyki na samopoczucie 
człowieka. Po drugiej wojnie światowej jako lekarz, specjalista laryngolog badał 
i leczył pilotów wojskowych i pracowników hal lotniczych. Wielokrotnie stwier-
dzane objawy utraty słuchu w niektórych frekwencjach u tych pacjentów stały się 
początkiem głębszych refleksji na temat związku między słuchem, otoczeniem, 
psychiką i głosem człowieka.

kontakty ze światem artystycznym, światem muzyki sprawiały, że pacjenta-
mi tomatisa byli często wielcy śpiewacy operowi, muzycy, aktorzy. Stwierdzając 
zaburzenia w intonacji i głosie owych pacjentów, a nie znajdując żadnych scho-
rzeń organicznych, tomatis rozpoczął badanie ich słuchu przy pomocy audiome-
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tru. rezultatem tych badań było wykrycie prawidłowości, że głos zawiera jedynie 
te  częstotliwości, które są percypowane słuchowo. zależność tę  określano jako 
p i e r w s z e  p r a w o  to m a t i s a. 

tomatis, zauważywszy ten związek między słuchem a głosem człowieka, za-
dawał sobie pytanie, w jaki sposób poprawić pacjentowi głos. realizując tę myśl, 
skonstruował prototyp aparatu nazwanego później uchem elektronicznym.

Funkcjonowanie tego aparatu polegało na tym, że pacjent śpiewał do mi-
krofonu i jednocześnie słyszał przez słuchawki siebie, przy czym jego głos pod-
dawano modyfikacji. zbyt silne częstotliwości zostały odpowiednio osłabione, a 
zbyt słabe wzmocnione. umożliwienie słyszenia częstotliwości gorzej lub wcale 
niepercypowanych powodowało pojawianie się ich w głosie – natychmiast i bez-
wiednie. Fenomen ten został nazwany d r u g i m  p r a w e m  to m a t i s a.

Fakt, że po odłożeniu słuchawek trudności głosowe powracały, skłonił toma-
tisa do dalszych poszukiwań. W ich wyniku skonstruował zautomatyzowane ucho 
elektroniczne. W efekcie stałych ćwiczeń naprężania i odprężania mięśni ucha 
środkowego ćwiczy się mechanizmy akomodacyjne ucha środkowego. napręża-
nie to i odprężanie, warunkujące poprawę fonacji, można osiągnąć, jeśli zachęci 
się pacjenta do wydawania silnego głosu, bogatego w wysokie częstotliwości. 
głos (i muzyka) o większym natężeniu przechodzi przez kanał c1 ucha elektro-
nicznego, natomiast głos (muzyka) o mniejszym natężeniu – przechodzi przez 
kanał c2.

na podstawie wyżej wymienionych badań, prowadzących do uzyskania trwa-
łej poprawy słuchu i głosu, zostało sformułowane t r z e c i e  p r a w o  to m a t i s a: 
powtarzana  przez pewien czas akustyczna stymulacja ucha prowadzi do trwałej 
poprawy narządu słuchu i fonacji. 

terapia poprzedzona dokładną diagnostyką słuchania (uwagi słuchowej), 
dyskryminacji wysokości dźwięków i lateralizacji, pozwalała na dobór progra-
mu stymulacji odpowiednio do poziomu trudności percepcyjnych u danej osoby. 
Program stymulacji obejmuje zazwyczaj 60 do 120 seansów przeprowadzonych 
w trzech sesjach. jeden seans to 30 minutowy blok dźwiękowy.

Pierwsza sesja obejmuje tzw. fazę pasywną terapii. Stosowana się w niej mu-
zyka gregoriańska przede wszystkim w celu wyciszenia i regulacji oddechu. 

Pobudza się pasmo częstotliwości odpowiedzialne za aktywność przedsion-
ka. zwraca się uwagę na właściwą postawę ciała w czasie słuchania.

Stosując filtrowaną muzykę i głos matki, dokonuje się próby uzyskania 
u dziecka doświadczenia słuchowego z okresu życia płodowego, a następnie 
stopniowo poszerza się pasmo słyszenia w celu symulacji „narodzin słuchowych” 
dziecka.

Stopniowo też zwiększa się uwagę dziecka skierowaną na percepcję prawo-
uszną. Wynika to z założenia, iż percepcja prawouszna pełni istotną rolę w rozwo-
ju językowym i poznawczym dziecka.
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Druga i trzecia sesja stanowi fazę aktywną terapii i wzbogacona jest o sty-
mulację percepcji w pasmach ważnych dla języka. W stymulacji stosuje się także 
odpowiednie nagrania fonetyczne, piosenki, a także teksty czytane przez ojca.

Wskazane jest, aby programem terapii objąć również matkę, jeśli zaburzenia 
występujące u dziecka wiążą się z nieprawidłową relacją z matką.

terapia powinna być łączona z innymi oddziaływaniami specjalistycznymi 
dotyczącymi trudności występujących u dziecka (z terapią logopedyczną, peda-
gogiczną, psychologiczną itp.).

MetODa tOMatiSa W POlSce

Metoda tomatisa staje się coraz bardziej powszechna w Polsce, zarówno 
w praktyce jak i w badaniach naukowych. Wprowadzenie tej metody na polski 
grunt muszę nieskromnie przypisać sobie. Stało się to jednak możliwe dzięki 
prywatnemu stypendium i środkom badawczym uzyskanym na realizacje gran-
tu badawczego kbn w latach 1996–98 (na uMcS w lublinie), poświęconego 
badaniom percepcji mowy, ze szczególnym uwzględnieniem uwagi i lateralizacji 
słuchowej. Pozwoliło to na odbycie pełnego trzystopniowego szkolenia w cen-
trum tomatisa w Paryżu, prowadzonego przede wszystkim przez jego twórcę – 
a. tomatisa, a także szkolenia praktycznego, które odbyłem w dwóch centrach 
tomatisa w Szwajcarii. rozpowszechnienie natomiast metody stało się możliwe 
dzięki zaangażowaniu instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie w to 
przedsięwzięcie, a w szczególności prof. h. Skarzyńskiego, dr hab. a. Szkiełkow-
skiej, dr j. ratyńskiej.

 zainteresowanie tą metodą bardzo wzrosło przede wszystkim dzięki wypo-
sażeniu prawie 300 placówek oświatowych w sprzęt diagnostyczny i terapeutycz-
ny. Metoda jest w Polsce stosowana przede wszystkim w terapii osób z zaburze-
niami mowy, trudnościami w czytaniu i pisaniu, zaburzeniami głosu, trudnościa-
mi w rozwoju emocjonalnym i poznawczym (kurkowski, 2003; kurkowski i in., 
2002; Szkiełkowska i in., 2003;  2004).

W rozpowszechnianie metody zaangażował się także young Digital Planet 
w gdańsku, organizując szkolenia oraz prowadząc dystrybucję sprzętu. na szcze-
gólną uwagę zasługuje realizacja projektu „uwaga! Sposób na sukces”, który 
pozwolił na zastosowanie metody tomatisa w ramach innowacyjnego Programu 
nauczania w szkole podstawowej w kl. i–iii. Program ten był realizowany wspól-
nie z iFPS w Warszawie. Działalność coraz liczniejszych prywatnych ośrodków 
stosujących metodę tomatisa jest niestety często nastawiona wyłącznie na cele 
komercyjne.

Wprowadzeniu metody tomatisa w Polsce towarzyszyły zmiany w zakre-
sie terminologii. Dokonałem ich, chcąc dostosować działania diagnostyczne i te-
rapeutyczne do terminologii audiofonologicznej. Słuchanie (wsłuchiwanie się) 
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[fr. ecouter], które było kluczowym terminem w metodzie tomatisa, określi-
łem terminem „uwaga słuchowa”, natomiast ocenę „selektywności” słuchowej  
[fr. selectivite] określiłem jako ocenę „dyskryminacji wysokości dźwięków”, po-
nieważ test, który zastosował tomatis do oceny tej funkcji, według terminologii 
psychokastycznej,  był pomiarem dyskryminacji a nie selektywności słuchowej. 
Przewodnictwo powietrzne zostało określone jako „uwaga zewnętrzna’, nato-
miast przewodnictwo kostne jako „uwaga wewnętrzna”. Opracowałem także test 
rozdzielnousznego Słyszenia, aby modyfikować program terapii (stymulacje per-
cepcji prawousznej) u osób z odmiennym modelem asymetrii (lateralizacji pra-
wopółkulowej w zakresie percepcji mowy). zaproponowałem również nazwanie 
terapii: Stymulacja audio-Psycho-lingwistyczna (SaPl), nazwa ta pozwalała na 
zaakcentowanie zasadniczego schematu terapii: poprzez usprawnianie percepcji 
słuchowej – rozwijanie sprawności umysłowych i regulowanie zachowań emo-
cjonalnych – co powinno prowadzić do stworzenia właściwych warunków do roz-
wijania sprawności językowych. 

Modyfikacja terminologii miała również na celu odwrócenie uwagi od nieko-
rzystnego w latach (80.–90.) klimatu wśród otolaryngologów, którzy nie akcepto-
wali poglądów tomatisa, ponieważ uważał swoją metodę za sposób leczenia osób 
z zaburzeniami słuchu. Dopiero wyniki badań audiologicznych w  ostatnich latach 
nad ośrodkowymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego i szukanie sposobów 
na skuteczną rehabilitację osób z tymi problemami pozwoliło dostrzec prekur-
sorskie działania tomatisa w tym zakresie, a jego metodę i szereg metod terapii 
pochodnych od jego programu (metoda Warnkego, johansena,   Sonas Samonas, 
auricula – patrz przegląd Skoczylas i in., 2011) uznać za metody rehabilitacji 
możliwe do zastosowania w usprawnianiu osób z zaburzeniami mowy i trudno-
ściami w nauce. Widzimy dzisiaj metodę tomatisa raczej jako metodę terapii 
(rehabilitacji) a nie leczenia.

W praktyce audiologicznej możliwe jest zatem stosowanie wspomnianych 
powyżej technik diagnostycznych do oceny ośrodkowych zaburzeń przetwarzania 
słuchowego  łącznie z technikami zaproponowanymi przez tomatisa w celu oce-
ny zaburzeń słuchania. Postępy w terapii możemy zatem kontrolować nie tylko 
testami tomatisa, ale również testami audiologicznymi.

 
zaStOSOWanie MetODy tOMatiSa W teraPii OSób 

z zaburzeniaMi MOWy

badania nad skutecznością metody tomatisa w terapii logopedycznej mają 
zróżnicowaną metodologię i najczęściej nie dotyczą tylko zaburzeń komunika-
cji językowej, ale również trudności w uczeniu się. Są zatem bardziej badaniami 
pedagogicznymi niż logopedycznymi. Ponadto terapia logopedyczna obejmu-
je różny zakres działań w poszczególnych krajach. zazwyczaj terapia logope-
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dyczna zawężana jest do usprawniania artykulacji. Polska należy do nielicznych 
państw, w których logopedzie przypisuje się koncepcje usprawniania językowego 
w szerokim wymiarze: rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie kompetencji 
językowej, komunikacyjnej i poznawczej, a także  usprawnianie umiejętności  
mówienia.

istnieje kilka prac ukazujących zastosowanie metody tomatisa w terapii dzie-
ci z zaburzeniami uczenia się i komunikacji. t. gilmor (1999) przedstawił wyniki 
metaanalizy skuteczności terapii 231 dzieci, oceniając znajomość języka, psycho-
motorykę, dojrzałość społeczną, umiejętności poznawcze i zdolności słuchowe. 
Wyniki wskazują na pozytywne efekty zastosowania metody tomatisa, jednak 
wystąpienie zbyt dużej liczby zmiennych utrudniło randomizację wyników.

badania nad efektami zastosowania metody tomatisa w zaburzeniach słu-
chania i komunikacji językowej przedstawiono w centrum tomatisa w toronto 
na podstawie analizy 400 dzieci i dorosłych. u 95 % badanych zaobserwowano 
poprawę (Sollier, 2005).

Wyniki badań skuteczności terapii u 41 osób z zaburzeniami przetwarzania 
słuchowego  przedstawiła D. ross-Swain (2007). u wszystkich badanych stwier-
dzono poprawę pamięci krótkotrwałej; słuchowej percepcji sekwencji dźwięków, 
lokalizacji, dyskryminacji i integracji słuchowej. różnice wyników przed i po 
terapii tomatisa były istotne statystycznie.

W kilku ośrodkach na świecie zastosowano metodę tomatisa w nauczaniu 
szkolnym. na uwagę zasługuje Projekt badawczy „Wiennie”  przeprowadzony 
w kolumbii przez helge lopez Vasques w 2006 r., obejmujący badania porów-
nawcze pięciu grup po 12 dzieci, oraz badania prowadzone przez Sylvie lozano 
(2006), gdzie  badaną grupę stanowiło 78 dzieci z podziałem na trzy podgru-
py – w jednej z nich zastosowano metodę tomatisa, w drugiej muzykoterapię, 
a w trzeciej nie stosowano żadnej terapii słuchowej. Projekt ukazał znaczący zysk 
z zastosowania metody tomatisa w rozwoju językowym, komunikacyjnym, emo-
cjonalnym i poznawczym.

na szczególną uwagę zasługują badania nad skutecznością metody toma-
tisa w polskich szkołach. Pierwsze opracowania dotyczą zastosowania metody 
tomatisa w 200 szkołach specjalnych obejmujące przede wszystkim dzieci z au-
tyzmem, upośledzone umysłowo i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. 
Wyniki badań nie zostały jednak w pełni opracowane.

kolejnym eksperymentem badawczym w Polsce był projekt „uwaga! Spo-
sób na sukces”, zrealizowany przez firmę young Digital Planet,  w którym terapią 
tomatisa objęto 776 uczniów z 57 szkół podstawowych. W grupie tej było 275 
osób z zaburzeniami mowy. W przedstawionych wynikach badań uwzględniono 
przede wszystkim poprawę uwagi słuchowej w poszczególnych pasmach często-
tliwości. Ogólnie można stwierdzić, iż ponad 50% dzieci miało lepsze wyniki 
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w testach kontrolnych. niestety autorka analizy (Mularzuk, 2013) nie przedstawi-
ła zestawień procentowych i analizy statystycznej uzyskanych wyników.

W literaturze podane są również wyniki zastosowania metody tomatisa w te-
rapii osób autystycznych. Problem autyzmu jest jednak zagadnieniem bliższym 
terapii psychologicznej.  

z przedstawionej powyżej historii stosowania metody tomatisa w Polsce wy-
nika, iż znalazła ona przede wszystkim zastosowanie jako terapia wspomagająca 
terapię logopedyczną,  pedagogiczną oraz foniatryczną.

Wykorzystanie metody tomatisa w terapii logopedycznej ma podobne za-
stosowanie w Polsce jak i w innych krajach na świecie. Dotyczy to tych zabu-
rzeń komunikacji językowej, w których ograniczenie percepcji dźwięków mowy 
wpływa na nabywanie umiejętności językowych. trudno jest wskazać, u których 
osób z zaburzeniami komunikacji językowej wspomaganie metodą tomatisa ma 
największe znaczenie, wydaje się jednak, iż najczęściej stosowana jest u osób 
z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkaniem i dysleksją. 

Opóźniony rozwój mowy i dyslalia może być wynikiem ograniczenia umie-
jętności rozróżniania głosek, co zazwyczaj ogranicza rozwój systemu fonolo-
gicznego. Podłożem tych trudności może być ograniczona zdolność rozróżnia-
nia i różnicowania wysokości dźwięków (częstotliwości), głośności (natężenia)  
oraz czasu trwania. najważniejsza jest zdolność różnicowania wysokości dźwię-
ków, ponieważ cechy dystynktywne głosek zakodowane są w tzw. cechach for-
mantowych, czyli skupieniach energii akustycznej w wybranych pasmach często-
tliwości.

tomatis uważał, iż zdolność rozróżniania wysokości dźwięków rozwija się 
stopniowo i trwa przez kilka lat. zahamowanie tego procesu, np. przez okresowe 
choroby ucha lub negatywne przeżycia emocjonalne, może mieć wpływ na naby-
wanie umiejętności w zakresie percepcji dźwięków mowy. 

badania naukowe potwierdzają znaczące trudności w różnicowaniu wysoko-
ści dźwięków u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (Włodarczyk, 2013) i dzie-
ci z dyslalią (Szkiełkowska, i in. 2009; kurkowski, 2013).

u dzieci z dyslalią trudności w nabywaniu sprawności artykulacyjnych mogą 
być związane z niewykształconą w stopniu wystarczającym autokontrolą słucho-
wą. na problem ten zwracał uwagę l. kaczmarek (1998), rozróżniając słuch fo-
nematyczny (zdolność percepcji wypowiedzi cudzych) i słuch fonetyczny (roz-
różnianie wypowiedzi własnych). teoria ta nie miała jednak aplikacji praktycznej 
ze względu na brak narzędzia diagnostycznego wskazującego na trudności w tym 
zakresie. Dopiero możliwość oceny uwagi słuchowej drogą powietrzną (uwagi 
zewnętrznej) i drogą kostną (uwagi wewnętrznej – autokontroli słuchowej) po-
zwoliła na zdiagnozowanie trudności u niektórych dzieci z dyslalią. badania 
potwierdzają, iż problem taki występuje istotnie statystycznie częściej u dzieci 
z dyslalią (kurkowski, 2013). 
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Diagnozując trudności w różnicowaniu wysokości dźwięków oraz obniżo-
ną autokontrolę słuchową, należy oczekiwać, iż wykorzystanie metody tomatisa, 
w której stosuje się stymulację rozróżniania wysokości dźwięków poprzez zasto-
sowanie odpowiedniego programu filtrowanych dźwięków, przyniesie poprawę 
w tym zakresie. Wymaga to jednak weryfikacji odpowiednio przygotowanych 
badań.

nie ulega wątpliwości, iż zaburzenia percepcji słuchowej mogą wpływać 
na umiejętność czytania, a w szczególności na kształtowanie analizy i syntezy 
głoskowej (kurkowski, 2013). zastosowanie metody usprawniania umiejętności 
różnicowania wysokości dźwięków powinno ułatwić naukę analizy i syntezy słu-
chowej (tomatis, 1991).

na szczególną uwagę zasługuje terapia osób jąkających się. Możliwe jest, iż 
jednym z patomachanizmów w tym zaburzeniu jest nieprawidłowo ukształtowana 
lateralizacja słuchowa. Wyniki badań przedstawione przez ratyńską i współau-
torów (2003 ),  przedstawiające ocenę lateralizacji u 122 osób jąkających się po-
zwalają stwierdzić występowanie u 68% badanych dominacji lewousznej.  zbli-
żone wyniki uzyskał w badaniach grupy 200 osób jąkających się z.M. kurkowski 
(2013). Wydaje się zatem uzasadnione stosowanie metody tomatisa w terapii 
osób jąkających się. Pamiętać należy jednak o tym, iż jąkanie jest zaburzeniem 
złożonym i wymaga kompleksowej terapii, a terapia tomatisa może stanowić 
ważne ogniwo w procesie terapii.

na zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z mózgowym porażeniem 
dzięciecym zwróciła uwagę S. Mihilewicz (2003). W grupie tej często występuje 
dyzartria. z pewnością warte uwagi są różne sposoby usprawnienia percepcji słu-
chowej także w tej grupie osób.

bardzo zadowalające rezultaty przynosi zastosowanie metody tomatisa 
w grupie osób z zaburzeniami głosowymi. nieco zmodyfikowaną metodę zasto-
sowała a. Szkiełkowska  (2012)  i uzyskała znaczącą poprawę głosu u większości 
pacjentów

Podsumowując, należy stwierdzić, iż metoda tomatisa, mimo niestety nie-
licznych  badań naukowych oceniających jej skuteczność, jest zastosowana w 
terapii logopedycznej i może stanowić jeden z profesjonalnie opracowanych spo-
sobów wspomagania terapii logopedycznej w zakresie usprawniania percepcji 
słuchowej, jeśli ta jest niewystarczająco ukształtowana lub zaburzona. zaburzenia 
przetwarzania słuchowego powinny być jednak w takich przypadkach właściwie 
zdiagnozowane, również metodami audiologicznymi.

bibliOgraFia

aSha, 2006, Central Auditory Procesing, Current status of research and applications for clinical 
practice, “am. journal of audiol.”, 5, s. 41–53.

zaStOSOWanie MetODy tOMatiSa...



266

Fuente a., McPherson b., 2007, Ośrodkowe procesy przetwarzania słuchowego, wprowadzenie 
i opis testów do zastosowania u pacjentów polskojęzycznych, „Otolaryngologia”, 6(2), s. 66–
76.

gilmor t., 1999, The efficacy of the Tomatis Method for children with learning and communication 
disorders: A Meta-Analysis, “international journal of listening”, 13, 1, s. 12–23.

kaczmarek l., 1988, Nasze dziecko uczy się mowy, lublin.
keith r. W., 2005, Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego, [w:] Audiologia kliniczna, red. 

M. Śliwinska-kowalska. łodź, s. 367–375.
krasowicz-kupis g., 1997, Język, czytanie i dysleksja, agencja Wydawniczo-handlowa aD, lu-

blin.
kalinowski j., armson j., Stuart a., graco V., 1993, Effects of alterations in auditory feedbeck 

and speech rate on stuttering frequency, “language and Speech”, 36, s. 1–16.
kehoe t. D., 1997,  Stuttering: Science, Therapy and Practice, casa Futura technologie.
kurkowski z. M., 1997, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy. „audiofonologia”, 10, 

s. 103–110.
kurkowski z. M., 2000, Auditory lateralisation vs. speech disorders. ed. k. jahnke, M. Fischers, 

4th european congress of Oto-rhino-laryngology heand and neck Surgery, t. 1, s. 113–116.
kurkowski z. M., 2001, Stymulacja audio-psycho-lingwistyczna – Metoda Tomatisa, „audiofono-

logia”, 19, s. 197–202.
kurkowski z. M., Szkiełkowska a., ratyńska j., Markowska r, Mularzuk M., 2002, Zastosowanie 

metody Tomatisa w terapii osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Doniesienie wstępne, 
„audiofonologia”, 22, s. 203–210.

kurkowski z. M., 2013, Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Wyd. 
uMcS, lublin.

estudio acerca  de los efectos del Método tomatis en las habilidades lozano S. (2006). Tomatis for 
School: A Research Projekt. Materiały z konferencji iartc w Meksyku.

Mihilewicz S., 2003, Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci z porażeniem mózgowym, 
Wyd. uniw. Wrocławskiego, Wrocław.

Mularzuk M., 2013, Skuteczność terapii Tomatisa u dzieci ze specjalnymi potrzebami nauczania 
na podstawie wyników badań własnych, [w:] Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu 
„Uwaga! Sposób na sukces”, gdańsk.

ratyńska j., Szkiełkowska a., kurkowski z. M., Markowska r., 2003, Zastosowanie testu uwagi 
słuchowej i lateralizacji słuchowej A. Tomatisa w diagnostyce i terapii osób jąkających się. 
„audiofonologia”, 24, s. 137–143. 

ratyńska j. [red.], 2013, Metoda Tomatisa. Publikacja końcowa projektu „Uwaga! Sposób na suk-
ces”, gdańsk.

ross-Swain D., 2007, The effects of auditory stimulation on auditory processing disorder. A summa-
ry of the Findings, “international journal of listening”, 21, 2, s. 140–155.

Skoczylas a, lewandowska M., Pluta a., kurkowski z. M., Skarżyński h., 2011, Ośrodkowe zabu-
rzenia słuchu – wskazówki diagnostyczne i propozycje terapii, „nowa audiofonologia”, 1(1), 
s. 11–18.

Springer S. P., Deutsch g., 1998, Lewy mózg, prawy mózg z perspektywy neurobiologii poznawczej, 
Pruszyński i S-ka Sa, Warszawa.

Szeląg e., 1999, Nowe metody terapii wyzwaniem dla logopedii XXI wieku, „logopedia”, 26, 
s. 215–225.

Szkiełkowska a., ratyńska j., barański b., kurkowski M., Markowska r., 2003, Wyniki stymulacji 
audio-psycho-lingwistycznej u dzieci z guzkami głosowymi, „Otolaryngologia”, 2(4), s. 180–
184.

zDziSłaW Marek kurkOWSki



267

Szkiełkowska a., ratyńska j., kurkowski z. M., Markowska r., kazanecka e., Skarżynski h., 
2004, Analiza testów uwagi i lateralizacji słuchowej u wokalistów, „audiofonologia”, 26, 
s. 69–71.

Szkiełkowska a., 2012, Ocena wyższych procesów słuchowych w dysfonii dziecięcej, Wyd.  uniw. 
Med., Warszawa.

Szkiełkowska a., Włodarczyk e., Senderski a., ganc M., Skarżyński h., 2009, Ocena procesów 
przetwarzania słuchowego u dzieci z dyslalią, „Otolaryngologia Polska”, 63 (1), s. 54–57.

tallal P., 1980, Auditory temporal percepction, phonics and reading disabilities in children, 
“brain and language”, 9, s. 182–189.

tallal, P., Miller, S. l., bedi, g., byma, g., Wang, X., nagarajan, S. S., Schreiner, c., et al., 1996, 
Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically 
modified speech, “Science”, 271 (5245), s. 81–84.

tomatis a., 1991, Education et dyslexie, eSF editeur, Paris.
tomatis a., 1991, L’oreille et le langage, editions du Seuil, Paris.
tomatis a., 1992, les troubles scolaire, ergo Prees, Paris.
Włodarczyk e., 2013, Ocena centralnych procesów słuchowych u dzieci ze specyficznymi zaburze-

niami rozwoju języka, nieopublikowana praca doktorska, uniwersytet Medyczmy, Warszawa.
Wojnowski W., Obrębowski a., Pruszewicz a., Demenko g., Wiskarska-Woźnica b., Świdziński 

P., Maciejewska b., 2008, Przydatność testów utrudnionych w diagnostyce dysleksji u dzieci, 
„Otolaryngologia Polska”, 7 (2), 97–100.

 

zaStOSOWanie MetODy tOMatiSa...




