
14.00 - 14.30
POWITANIE I AKTUALNOŚCI METODY TOMATISA®

z Thierry Gaujarengues

Hilde Tinkl & Barbara Thima
Jak pracować z BC Kit u 
wszystkich rodzajów 
klientów
Hilde i Barbara, które wraz z kilkoma innymi 
konsultantami aktywnie uczestniczyły w 
stworzeniu Bone Conduction Kit nowej 
generacji, podzielą się ponad 25-letnim 
doświadczeniem i sposobem zastosowania 
zestawu BC Kit u niemowląt, dzieci i 
dorosłych, u których korzystanie ze 
słuchawek jest utrudnione lub niemożliwe. Ta 
twórcza praca zostanie udokumentowana 
studiami przypadków.

9 września
PIĄTEK

Kara Tavolacci

Kara Tavolacci

Łącząc technologie, czyli 
„Co masz w skrzynce z 

narzędziami?”
Tomatis®? Infinite®? Forbrain®? Soundsory®? 
Od czego zacząć??? Podczas tej prezentacji 
omówimy rożne dostępne narzędzia. 
Podpowiemy Ci, jak decydować o wyborze 
narzędzia oraz jak używać ich wszystkich, 
żeby jak najskuteczniej pomagać klientom w 

postępach i rozwoju.

?

Wszystko, co zawsze chcieliście 
wiedzieć o Metodzie Tomatisa®

Panel pytań i odpowiedzi
Hilde Tinkl, Barbara Thima, Kara Tavolacci, 
Jean-Pierre Granier, Thierry Gaujarengues

?

Jean-Pierre Granier
W Metodzie Tomatisa® nie 
wszystkie nagrania mają tę 
samą siłę bramkowania – 
propozycja hierarchizacji

Thibaut Bosworth

Pronounce®

Poznaj nowe narzędzie, które pozwoli Ci 
poprawić wymowę oraz ogólnie sposób 
mówienia po angielsku, a wszystko to z 

uwzględnieniem zasad Metody Tomatisa®.

Najnowsze dane wskazują, że nie 
wszystkie nagrania stosowane w 
Metodzie Tomatisa® mają to samo tempo 
bramkowania przy określonej wartości 
opóźnienia i precesji. Dlatego też 
zaproponujemy wytyczne do tworzenia 
programów w zależności od profilu klienta.

14.30 - 15.00 

15.30 - 16.15

15.00 - 15.30

Przerwa na kawę
16:15 - 16:30

16.30 - 17.00
Guillaume Peter
Jak wykorzystać Media 
Społeczne do rozwoju 
działalności Tomatisa®?
Sieci społecznościowe stają się coraz 
ważniejszą częścią krajobrazu medialnego. 
Guillaume zapozna Państwa z ich logiką, 
najlepszymi praktykami i rodzajami treści, 
którymi warto się dzielić, aby łatwo rozwijać 
swoją lokalną widoczność i działalność 
Tomatisa®.

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00



10 września
SOBOTA

Podczas tej prezentacji zostanie omówione 
kluczowe badanie testu uwagi słuchowej, czyli 
selektywność. Przeprowadzone poprawnie, to 
badanie daje nam wiedzę o stanie połączeń 
komórek rzęsatych w ślimaku oraz o 
wszystkim, co się z tym wiąże.

Badanie lateralizacji słuchowej zostało 
niedawno uzupełnione o nowy element, 
czyli lateralizację odbiorczą. Wyniki testu są 
dzięki temu bardziej precyzyjne. Można też 
zaobserwować duże różnice pod 
względem komunikacji z innymi oraz 
ekspresji osobistej.

Jean-Pierre Granier

Test selektywności: informacja 
o gęstości połączeń w uchu 
wewnętrznym

Jean-Pierre Granier

Mówisz prawą stroną? A 
czy umiesz też słuchać 
prawym uchem?

?

Valérie Gas

Studia przypadków dla 
Praktyków Poziom 1 i 2

Wszystko, co zawsze chcieliście 
wiedzieć o Metodzie Tomatisa®

?

Panel pytań i odpowiedzi
Charlotte Davies, Jean-Pierre Granier, 

Valérie Gas, Thierry Gaujarengues

L1

L1 L2 L3 L4

L2 L3 L4

L3 L4

L1 L2 L3 L4

Charlotte Davies

Terapia dźwiękowa 
Tomatisa® w świetle badań 

naukowych

Będziesz miał okazję zaprezentować jeden ze 
swoich przypadków z Twojej praktyki 
Tomatisa, który Cię bardzo interesuje i którym 
chciałbyś podzielić się z kolegami i trenerem 
w celu omówienia i wyrażenia opinii. Ta 
sprawa będzie musiała zostać do nas 
wcześniej przesłana w określonym formacie

Podstawy metodologii badań, studia przypadków a randomizowane 
badania kontrolowane, holistyczne rozumienie rozwoju człowieka, 
walidacja nowej wiedzy i terapii, Leeds Becket: Jak szkoła może 

przeprowadzić badanie naukowe z Metodą Tomatisa.

Będziesz miał okazję zaprezentować jeden 
ze swoich przypadków z Twojej praktyki 
Tomatisa, który Cię bardzo interesuje i 
którym chciałbyś podzielić się z kolegami i 
trenerem w celu omówienia i wyrażenia 
opinii. Ta sprawa będzie musiała zostać do 
nas wcześniej przesłana w określonym 
formacie

Valérie Gas

Studia przypadków dla 
Praktyków Poziom 3 i 4

L3 L4

Przeciwwskazania i 
ograniczenia Metody 

Tomatisa®

L1 L2

Są sytuacje, w których lepiej nie wykonywać 
programu Tomatisa lub które wymagają 
pewnych środków ostrożności. Są inne 
przypadki, w których Metoda niekoniecznie 
jest skuteczna lub w których należy 
przynajmniej zdawać sobie sprawę z jej 

ograniczeń.

14.00 - 14.4514.00 - 15.30 

14.45 - 15.30

15.30 - 16.30

15.30 - 16.30

Françoise Nicoloff

Przerwa na kawę
16.30 - 16.45

16.45 - 17.15

17.15 - 18.00


