
Stymulacja Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego to terapia 
mająca zastosowanie w  wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących 
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Programy zastosowane w SPPS-S opra-
cowane zostały dla pacjentów mających problemy w przetwarzaniu słuchowym 
współwystępujące z następującymi trudnościami:

• opóźnionym rozwojem mowy
• zaburzeniami artykulacji
• trudnościami w koncentracji uwagi
• trudnościami w czytaniu i pisaniu
• jąkaniem
• zaburzeniami głosu.

Innowacyjnym elementem metody jest połączenie stymulacji słuchowej z trenin-
giem psychologicznym. Zintegrowanie terapii psychologicznej z treningiem funkcji 
słuchowych daje o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby 
borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym. 

Zaprojektowane w SPPS-S rozwiązania służą prowadzeniu terapii na wielu różnych 
płaszczyznach jednocześnie. Zaangażowane są różne ludzkie zmysły (słuch, wzrok, 
dotyk) oraz ich integracja i koordynacja. ILE TRWAJĄ I NA CZYM POLEGAJĄ ZAJĘCIA?

Terapia to zazwyczaj 3 poziomy, każdy trwający 5 dni. W ciągu każdego dnia 
zajęcia trwają od 2 do 3 godzin i składają się z 3 części: odsłuchu specjalnie 
zmodyfikowanych dźwięków, relaksacji oraz gier multimedialnych i psycho-
edukacyjnych. W czasie trzeciego poziomu terapii, dodatkowym elementem 
jest praca z mikrofonem.

SŁUCH
Słuch to główny zmysł 

stymulowany w SPPS-S. 
Metoda bazuje na 

usprawnianiu 
i integrowaniu 

percepcji słuchowej 
z innymi zmysłami.

WZROK
Wzrok to również zmysł 

stymulowany w metodzie 
SPPS-S. Percepcja wzrokowa 

umożliwia, podobnie jak słuch, 
poznawanie rzeczywistości. 
Rozwijanie koordynacji oraz 
integracji z innymi zmysłami 

umożliwiają ćwiczenia na 
multimedialnym panelu 

- iPadzie.

DOTYK
Dotyk to kolejny ze 

stymulowanych zmysłów 
w SPPS-S. Wykorzystanie tego 

zmysłu w opracowanych 
ćwiczeniach dopełnia 

polisensoryczne 
oddziaływanie terapii.

TERAPEUTA PANEL SPPS-S URZĄDZENIE SPPS-S

PACJENT
W DOMU

PACJENT
W PRZYCHODNI

JAK TO DZIAŁA?

DIAGNOSTYKA 
POCZĄTKOWA

DIAGNOSTYKA 
KOŃCOWA

PO 4-6 
TYGODNIACH

DIAGNOSTYKA 
PROGRAMUJĄCA 

II POZIOM 
TERAPII

PO 4-6 
TYGODNIACH

DIAGNOSTYKA 
PROGRAMUJĄCA 

III POZIOM 
TERAPII

I POZIOM
TERAPII

5 DNI

ok. 3 godz. 
dziennie

II POZIOM
TERAPII

5 DNI

ok. 3 godz. 
dziennie

III POZIOM
TERAPII

5 DNI

ok. 3 godz. 
dziennie

Zalety SPPS-S

metoda przyjazna pacjentom, 
w szczególności tym najmłodszym, zachęca 
do ćwiczeń i współpracy z terapeutą,

umożliwia jak najszybsze diagnozowanie 
występujących zaburzeń i wczesne wdrożenie 
leczenia,

wysoce mobilna, pozwalająca na dotarcie 
z terapią do potrzebujących pacjentów,

stwarza możliwość ukierunkowanej terapii, 
w tym w niektórych przypadkach bez 
konieczności obecności lekarza – zgodnie 
z najnowszymi trendami telemedycznymi,

wspiera rehabilitację,

narzędzie dla poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, szkół, poradni 
i gabinetów logopedycznych oraz innym 
placówkom rehabilitacyjnym zajmującym się 
wspomaganiem rozwoju zmysłów.
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