
Serdecznie zapraszamy do skorzystania 
z treningu uwagi słuchowej metodą prof. 
Alfreda Tomatisa. Terapeuta prowadzący 
terapię tą metodą jest członkiem 
Stowarzyszenia Terapeutów Metody  
prof. A. Tomatisa „Mamy Głos”. 

Stowarzyszenie „Mamy Głos” wspiera 
terapeutów metody prof. A. Tomatisa 

zawodowych poprzez organizowanie szkoleń, 
warsztatów, konferencji oraz w udzielaniu 
porad w diagnozowaniu, interpretacji oraz 
rekomendacji do terapii. Oferujemy również 
kompleksową implementację metody prof.  
A. Tomatisa w nowych placówkach w Polsce 
i na świecie, które chcą wprowadzić wczesną 
interwencję dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w oparciu o tę metodę.

Współpracujemy z największym na świecie 
ośrodkiem audio-psycho-fonologii vzw 
Atlantis Institute w Sint Truiden w Belgii, 
który prowadzony jest przez Jozefa 
Vervoort’a - ucznia i spadkobiercę dorobku 
naukowego prof. A. Tomatisa.

W Stowarzyszeniu „Mamy Głos” łączy nas 
pasja do metody i efekty, które osiągamy 
dzięki wiedzy jaką przekazuje nam belgijski 
Instytut i stosowanie głosu matki w terapii 
dzieci. Naszą wiedzę wykorzystujemy 
bezpośrednio i stale udoskonalamy m.in. 
w placówce Dreamlab w Sopocie, gdzie 
prowadzimy nadzór merytoryczny nad 
codziennym zastosowaniem metody prof. 
A. Tomatisa dla dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym  
w szczególności ze spektrum autyzmu.

Alfred Tomatis (1920-2001) - francuski 
otolaryngolog i foniatra. Całą swoją 
karierę medyczną poświęcił badaniom nad 
związkiem pomiędzy słuchem, głosem, 
mową i językiem.

Na podstawie zależności i różnic między 
słuchaniem, słyszeniem i lateralizacją 

słuchową opracował wysoce skuteczną 
metodę leczenia problemów słuchowych, 
która oddziałuje na plastyczność połączeń 
nerwowych odpowiedzialnych za analizę 
dźwięków, motorykę, równowagę, 
koordynację, język, mowę, komunikację  
i emocje. 

Drogi Rodzicu,

Stowarzyszenie Terapeutów Metody
Prof. Alfreda Tomatisa „Mamy Głos”

Na czym polega metoda prof. Alfreda Tomatisa?



Słyszenie jest procesem biernym (recepcją 
dźwięku) i zależy od stanu obwodowej 
części narządu słuchu, tzn. komórek 
słuchowych w uchu wewnętrznym i nerwu 
słuchowego.

Słuchanie (uwaga słuchowa) jest procesem 
aktywnym, umiejętnością świadomego 
odbierania bodźców dźwiękowych, 
wydobywania istotnych  
z otoczenia i odrzucania nieistotnych.

Płat czołowy – kontrola zachowania, 
myślenie abstrakcyjne, mowa, ekspresja, 
osobowość, koncentracja, uczucia.

Płat ciemieniowy – logiczne myślenie 
(matematyka), czytanie, pisanie, czucie 
dotyku, różnicowanie: wielkość, kolor, kształt.

Płat skroniowy – rozumienie mowy, 
pamięć werbalna i zapamiętywanie, słuch, 
koncentracja na dźwięku.

Móżdżek - koordynacja ruchów 
zamierzonych, równowaga, płynność  
i precyzja ruchów dowolnych.

Niskie częstotliwości (do około 1000 Hz) 
odbierane są przez przedsionek  
i stymulują równowagę, ruch i funkcje 
wegetatywne.

Częstotliwości pomiędzy 1000 Hz  
a 3000 Hz stymulują komunikację 
związaną z mową i językiem oraz są  
silnie wykorzystywane w ćwiczeniach 
emisji głosu.

Wysokie tony (powyżej 3000 Hz) 
odpowiadają za kojarzenie i procesy 
myślowe oraz pamięć i stany emocjonalne.

Jak to działa? 

01. Dźwięki o bardzo zróżnicowanej częstotliwości są przekazywane poprzez 
przewodnictwo kostne (pobudnik kostny) oraz przez przewodnictwo 
powietrzne, przechodząc przez kanał uszny.

tzw. „efekt bramkowania” i tym samym pobudza ucho wewnętrzne  
do gimnastyki na płaszczyźnie słuchowej i motorycznej.

Dźwięk przechodząc pierwotnie przez błonę bębenkową, a następnie 
poprzez przewodnictwo kostne powoduje odruchową reakcję 
napinania i rozluźniania dwóch mięśni: strzemiączkowego  
i młoteczkowego.

Na skutek wibracji spowodowanej dźwiękiem 
podanym drogą kostną i powietrzną, mięśnie te 
będą pobudzały organy ucha wewnętrznego:  
ślimaka i przedsionek, które pokryte 
są komórkami rzęskowymi. Ich 
zadaniem jest transformacja 
wibracji w bodziec 
elektryczny, który 
stymuluje mózg. 

02.

03.

04.

Obszary w mózgu 
stymulowane dzięki terapii:

Dlaczego tak się dzieje?



 • zaburzenia językowe (np. jąkanie, 
zaburzenia artykulacji),

 • problemy szkolne w tym: dysleksja, 

 • zaburzenia koordynacji ruchowej w tym: 
motoryki dużej i małej,

 • MDP,

 • ADHD i ADD,
 • spektrum autyzmu,
 • zespół Downa i inne zespoły genetyczne, 
 • zaburzenia głosu spowodowane jego 

nieprawidłowym używaniem, 
 • stres, depresję, 
 • trudności w przyswajaniu języków obcych.

Na czym polegają etapy terapii?

ta ostatnia faza terapii 
polega na mówieniu do 
mikrofonu i słuchaniu wła-
snego głosu w słuchawkach 
powietrzno-kostnych.  
Faza ta jest wzbogacona  
o stymulację percepcji  
w pasmach ważnych dla 
języka. W stymulacji stosuje 
się także odpowiednie  
nagrania fonetyczne,  
piosenki a także teksty  
czytane przez matkę.  
Faza ta może być łączona  
z terapią logopedyczną,  
pedagogiczną, psycholo-
giczną i trwa w zależności 
od indywidualnych potrzeb 
pacjenta.

w fazie tej stosuje się 
muzykę Mozarta i chorały 
gregoriańskie oraz wysoko 

Muzyka gregoriańska ma na 
celu wyciszenie i regulację 
oddechu. Pobudza też pa-
smo częstotliwości odpo-
wiedzialne za aktywność 

-
waną muzykę i głos matki, 
dokonuje się próby uzyska-
nia u dziecka doświadczenia 
słuchowego z okresu życia 
płodowego. Jeden program 
terapeutyczny trwa zwykle 
1,5 godziny i przeznaczony 
jest na około 30 dni terapeu-
tycznych w zależności od 
dysfunkcji.

Dla kogo?
Terapia w szczególności przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych mających: 

Diagnoza Faza pasywna Faza aktywna

jest to badanie uwagi 
słuchowej za pomocą, 
specjalnie skalibrowanego 
pod metodę A. Tomatisa, 
audiometru. Polega na  
wykonaniu czterech rodza-
jów testów: przewodnictwa 
powietrznego, przewodnic-
twa kostnego, dyskryminacji 
wysokości dźwięków  
i lateralizacji słuchowej.  
Czas wykonania pełnego 
badania to około 40 min.  
Na jego podstawie terapeuta 
oceni stan pacjenta pod 
kątem audio-psycho-fono-
logicznym przed i po terapii 
oraz ułoży spersonalizowany 
program terapeutyczny.



 • Poprawa kontaktu wzrokowego  
z rozmówcą,

 • Poprawa kontaktu z matką 
a tym samym z otoczeniem, 

 • Poprawa zachowań społecznych,
 • Zmniejszenie wrażliwości na bodźce 

sensoryczne,

 • Odblokowanie i poprawa percepcji mowy,
 • Zmniejszenie nadpobudliwości i agresji,
 • Zanikanie zachowań nawykowych  

jak klaskanie, zgrzytanie zębami,
 • Poprawa koordynacji, równowagi  

i napięcia mięśniowego.

Najczęstsze efekty terapii: 

 • Lepsza koncentracja uwagi,
 • Poprawa pamięci,
 • Lepszy kontakt wzrokowy,
 • Poprawa motoryki dużej i małej,
 • Lepsza kontrola własnych wypowiedzi,
 • Poprawa płynności mowy i czytania na głos,
 • Zmniejszenie nadaktywności ruchowej,

 • Otwarcie na kontakt z innymi,
 • Zwiększenie motywacji do nauki,
 • Szybsza nauka języków obcych,
 • Poprawa zdolności matematycznych,
 • Zmniejszenie przygnębienia i depresji,
 • Bogatsze słownictwo,
 • Lepszy słuch.

Efekty terapii u osób ze spektrum autyzmu: 

*W przypadku osób z autyzmem i ich braku kontaktu z otoczeniem bardzo istotnym 

wysokich częstotliwościach (6000 Hz – 8000 Hz) dzięki czemu głos ten słyszalny jest tak  
jak był odbierany przez płód w łonie matki. Dowody kliniczne jakie posiada ośrodek Atlantis  
w Sint-Truiden potwierdzają poprawę funkcjonowania u 80% dzieci autystycznych  
w obszarze społecznym, emocjonalnym oraz percepcji mowy i języka z czego połowa  
reaguje poprawą bardzo szybko a pozostała część stopniowo.

zebrane na podstawie danych z Instytutu Atlantis w Sint-Truiden w Belgii*


