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WYKORZYSTANIE METODY SNOEZELEN - SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA W POLSCE 

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety badającej wykorzystanie w Polsce metody Snoezelen - Sali Doświadczania Świata 
Sondaż jest częścią tworzonej przez mgr Paulę Bagińską pracy doktorskiej poświęconej metodzie Snoezelen.  

Jednocześnie służy zbadaniu rynku użytkowników Sal Doświadczania Świata, by Towarzystwo Snoezelen - Sali Doświadczania 
Świata (PTS-SDŚ) mogło efektywnie działać na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji metody Snoezelen. 

 

Pełna nazwa Państwa placówki  

 
 

Do kogo kierowana jest działalność Państwa placówki?  

 
 
 
 

 
  

CZĘŚĆ I - POMIESZCZENIE SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA I JEJ WYPOSAŻENIE 

Kiedy w Państwa placówce utworzona została Sala Doświadczania Świata (SDŚ)?  
W przypadku braku znajomości dokładnego roku uruchomienia Sali prosimy o podanie przedziału czasu, w którym szacuje się jej powstanie 
 
 

Co było inspiracją, skąd wziął się pomysł lub potrzeba utworzenia w Państwa placówce SDŚ?  

 
 
 

Projekt Państwa Sali Doświadczania Świata:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 Został wykonany przez placówkę 
 Został wykonany przez firmę wyposażającą 
 Został wykonany przez firmę wyposażającą według dokładnych dyrektyw placówki  
 Nie został wykonany przed zamówieniem Sali u wykonawcy 

Skąd czerpano wiedzę na temat Sali Doświadczania Świata przy planowaniu jej stworzenia w placówce? 
W miarę możliwości prosimy o uściślenie źródła (tytuł pozycji, adres strony, nazwę szkolenia, konferencji, firmy, placówki).  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi. 

Internet  
Literatura mówiąca o Sali Doświadczania Świata  
Doświadczenie firmy wyposażającej  
Doświadczenia innych placówek/ osób pracujących w Sali Doświadczania Świata  
Szkolenie, warsztaty, konferencja  
Inne:  
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Kto był wykonawcą Państwa Sali Doświadczania Świata?  
Prosimy o określenie na 5 stopniowej skali Państwa zadowolenia ze współpracy z podmiotem wyposażającym Salę Doświadczania Świata 
gdzie 5 oznacza najwyższy poziom zadowolenia, a 1 jego brak. Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 
 

 

 
1 2 3 4 5 

Czas realizacji 
zamówienia 

     

Kontakt ze 
sprzedającym 

     

Jakość 
dostarczonego 

sprzętu 
     

Doradztwo i wiedza 
merytoryczna w 

zakresie Snoezelen 
     

Jakie przybliżone koszty zostały poniesione przez placówkę na wyposażenie Sali Doświadczania Świata?  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 do 10 000 złotych  
 od 10 000 do 20 000 złotych  
 od 20 000 do 30 000 złotych  
 od 30 000 do 40 000 złotych  
 od 40 000 do 50 000 złotych  
 od 50 000 do 75 000 złotych  
 od 75 000 do 100 000 złotych  
 powyżej 100 000 złotych  

Jakiej wielkości jest Państwa Sala Doświadczania Świata?  
Prosimy o podanie przybliżonej wielkości w m2  
 
 

W jakie sprzęty jest wyposażona Państwa Sala Doświadczania Świata?  
W przypadku posiadania danego sprzętu prosimy, o określenie na 3 stopniowej skali jego przydatności i wykorzystania w Państwa placówce. 
Zaznacz tylko jedną odpowiedź w rzędzie. 

 3 - zdecydowanie się 

przydaje i jest często 
wykorzystywany 

2 - raczej się przydaje i 

jest czasami używany 

1 - raczej się nie 

przydaje i jest rzadko 
wykorzystywany 

Łóżko wodne    

Kolumna wodna    

Sznury światłowodów    

Kotara światłowodów    

Projektor do obrotowych tarcz    

Kula lustrzana    

Domek lustrzany    
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Podest świetlno- dźwiękowy    

Rozgwieżdżone niebo    

Suchy basen z piłeczkami    

Lampa do aromaterapii    

Lampa UV    

Tapety UV    

Siedziska - pufy, poduchy lub kształtki    

Podwieszana huśtawka lub hamak    

Instrumenty    

Muzyka relaksacyjna    

Lustra (za kolumnami)    

Lustra zwykłe lub akrylowe    

Ścieżka dotykowa    
Drabina świetlno- dźwiękowa z mikrofonami    

Wibropodest    

Tunel nieskończoności    

Dmuchawa - imitator powietrza    

Ścianka dotykowa    

Magiczne akwarium    

Świecący dywan    

Masażery wibrujące    

  

W jakie inne elementy jest wyposażona Państwa Sala Doświadczania Świata?  

 
 
 

Jakie własne pomoce stosują Państwo w Sali Doświadczania Świata?  

 
 
 

Państwa uwagi odnośnie jakości używanego w placówce sprzętu w Sali Doświadczania Świata  

 
 
 

Czego Państwa zdaniem brakuje w SDŚ, co chcieliby Państwo w niej zmienić?  

 
 
 

Jakie znają Państwo inne placówki posiadające SDŚ?  
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CZĘŚĆ II - ODBIORCY SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

Wiek osób, do których kierowana jest w Państwa placówce Sala Doświadczania Świata:  
Możliwość wielokrotnego wyboru - zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 od narodzin do 3 roku życia (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy)  
 od 4 do 6 roku życia (wiek przedszkolny)  
 od 7 do 10-12 roku życia (młodszy wiek szkolny)  
 od 10-12 do 15 roku życia (wiek dorastania)  
 od 16 do 20-23 roku życia (wiek młodzieńczy)  
 od 20-23 do 35-40 roku życia (okres wczesnej dorosłości)  
 od 34-40 do 55-60 roku życia (okres średniej dorosłości)  
 od 55-60 roku życia wzwyż (okres późnej dorosłości)  

Osobami, korzystającymi z Sali Doświadczania Świata w Państwa placówce:  
Zaznacz tylko jedną odpowiedź 

 są osoby pełnosprawne  
 są zarówno osoby pełno jak i niepełnosprawne  
 są osoby niepełnosprawne  

Osobom korzystającym z Państwa Sali Doświadczania Świata towarzyszy:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 niepełnosprawność intelektualna  
 autyzm  
 zespół Downa  
 zaburzenia zachowania  
 choroba przewlekła  
 demencja  
 niepełnosprawność ruchowa  
 zaburzenia psychiczne  
 demencja  
 praca w stresie  
 chroniczne bóle  
 uszkodzenia słuchu  
 uszkodzenia wzroku  
 trudności szkolne 
 inne:  

Proszę podać przybliżoną tygodniową liczbę osób korzystających z Państwa Sali Doświadczania Świata 
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CZĘŚĆ III - ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 

W Państwa Sali Doświadczania Świata prowadzone są zajęcia:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 indywidualne                                   w ramach prowadzonych w placówce badań  
 według scenariuszy                        w ramach specjalnych projektów  
 grupowe                                           Inne:  

W Państwa placówce obowiązuje następująca dokumentacja dotycząca uczestników zajęć w SDŚ:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 Dokumentacja pisemna - obserwacja swobodna  
 Dokumentacja pisemna - obserwacja celowa (tematyczna)  
 Dokumentacja wideo  
 Autorskie formularze  
 Korzystanie z gotowych formularzy  
 Podczas zajęć nie obowiązuje dokumentacja  
 Inne:  

Za zajęcia w Państwa Sali Doświadczania Świata odpowiada:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 Dyrektor                                             Przeszkolony z metody Snoezelen terapeuta 
 Powołany do tego zespół                Inne:  

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata w Państwa placówce prowadzi:  
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi 

 Pedagog                                             Psycholog  
 Logopeda                                           Terapeuta zajęciowy  
 Fizjoterapeuta                                   Inne:  

Jakie kwalifikacje, czy ukończone kursy, posiadają osoby prowadzące zajęcia w Państwa SDŚ?  

 
 

Skąd czerpana jest wiedza na temat Sali Doświadczania Świata w Państwa placówce?  

 
 

Czy byliby Państwo zainteresowani pogłębieniem wiedzy z zakresu metody Snoezelen - SDŚ?  

 
 

Jakich informacji o Sali Doświadczania Świata Państwo poszukują? 

 
 

Czego Państwa zdaniem brakuje w zakresie dostępu do wiedzy o Sali Doświadczania Świata?  

 
 

 


