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KOMUNIKAT nr 2 

 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Terapeutyczny i pedagogiczny potencjał oddziaływania 

polisensorycznego. Wokół teorii i praktyki Snoezelen (Sali Doświadczania Świata)" 

Wrocław, dn. 20-21 maja 2017 r. 

Miejsce obrad: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław), 

Centrum Terapii Sensoria (ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław) 

 

Organizator:  Zakład Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Centrum Terapii Sensoria  

 

Patronat Naukowy:  Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, 

Polskie Towarzystwo Snoezelen-Sali Doświadczania Świata 

Przewodniczący konferencji: dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann 

Rada Naukowa Konferencji: 

dr hab. Aneta Bac – Kierownik Katedry Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania Fizycznego w 

Krakowie 

dr hab. Beata Cytowska – Kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

dr hab. Joanna Kruk-Lasocka – Kierownik Zakładu Terapii Zajęciowej i Psychomotoryki 

Dolnośląskiej Szkoły Wyższej 

dr hab. Bernadeta Szczupał – Instytut Pedagogiki Specjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. 

Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 

dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann – Katedra Terapii Zajęciowej Akademii Wychowania 

Fizycznego w Krakowie 

dr Agnieszka Jędrzejowska – Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

 

Komitet Organizacyjny:  

mgr Paula Bagińska 

mgr Alicja Bera 

mgr Agata Jakubas 

mgr Katarzyna Kuraczycka 

mgr Anna Stawiarz 

 

http://www.fundacjasensoria.pl/
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2017/02/1.-KONFERENCJA-PRAKTYKI-31.01.2017-1.pdf#page=1
http://www.pedagogika.uni.wroc.pl/ip/wp-content/uploads/2017/02/1.-KONFERENCJA-PRAKTYKI-31.01.2017-1.pdf#page=1
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Założenia i cele konferencji: 

Temat konferencji dotyczy metody Snoezelen (w Polsce znanej pod nazwą Sala 

Doświadczania Świata), która polega na niedyrektywnym bodźcowaniu polisensorycznym, w 

odpowiednio zaaranżowanej przestrzeni i według ściśle wyznaczonych reguł.  

 

Metoda Snoezelen została pierwotnie stworzona w odpowiedzi na potrzeby sensoryczne 

i zajęciowe osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi. Specyficzna stymulacja sensoryczna charakterystyczna dla Snoezelen z jednej strony 

może pobudzać do działania, a z drugiej pomagać w wyciszeniu i odprężeniu. W tym celu, 

w zależności od potrzeb odbiorców, stosuje się odpowiedni dobór bodźców. W ten sposób dochodzi 

do realizacji unikalnego, podwójnego efektu Snoezelen: aktywizacji i relaksacji. 

 

Obecnie metoda Snoezelen stosowana jest na całym świecie i adresowana do szerokiego 

kręgu odbiorców: osób z niepełnosprawnością fizyczną, osób z uszkodzeniami wzroku i słuchu, 

dzieci z problemami wychowawczymi, dzieci po przeżyciach traumatycznych, osób ze spektrum 

autyzmu, osób z przewlekłym bólem, seniorów z demencją, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób 

żyjących i pracujących w nadmiernym stresie, a nawet pacjentów w stanie terminalnym 

i apalicznym. Z dobroczynnego wpływu metody Snoezelen mogą korzystać osoby w każdym wieku, 

począwszy od narodzin do późnej starości, jako iż każdy człowiek jest istotą sensoryczną oraz istotą 

zajęciową.   

 

Celem konferencji jest stworzenie teoretyczno-praktycznej przestrzeni wymiany wyników 

badań oraz doświadczeń związanych ze stosowaniem metody Snozelen. Będzie to wspólne spotkanie 

naukowców i praktyków. Uważamy, że konferencja przyczyni profesjonalizacji oraz popularyzacji, 

ale także akademizacji  metody Snoezelen, a tym samym do podniesienia poziomu jakości tej 

koncepcji w Polsce. Jest to również okazja do nawiązania współpracy między ośrodkami 

terapeutycznymi i instytucjami naukowymi w całym kraju oraz zagranicą.  

 

Program konferencji zakłada wystąpienia koncentrujące się wokół tematyki teoretycznych 

oraz praktycznych aspektów wykorzystania oddziaływań polisensorycznych, a także potencjału 

metody Snoezelen w pracy z różnymi grupami odbiorców. W trakcie paneli dyskusyjnych drugiego 

dnia konferencji prezentować swoje doświadczenia będą placówki pracujące w Salach 

Doświadczania Świata z różnymi grupami odbiorców oraz odbędą się warsztaty w pomieszczeniach 

Snoezelen Centrum Terapii Sensoria.  

 

http://www.fundacjasensoria.pl/
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Zapraszamy Państwa również 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 Polskie Towarzystwo Snoezelen - Sali Doświadczania 

Świata (PTS-SDŚ) mogło efektywnie działać na rzecz profesjonalizacji i popularyzacji metody 

Snoezelen. Odesłana ankieta będzie upoważniała Państwa do uzyskania 25% zniżki na udział w 

majowej konferencji. Ankietę można uzupełnić internetowo pod adresem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedhCmGVUHxRJ7T-6xdhnjC5bjGbuWul8P9g2Pz2a-

lTrXMbg/viewform lub poprzez odesłanie wypełnionej na adres biuro@pts-sds.pl 

 

Gorąco zachęcamy do udziału teoretyków, badaczy i praktyków. Czekamy na Państwa zgłoszenia.  

 

Komitet organizacyjny: 

 

mgr Paula Bagińska 

mgr Alicja Bera 

mgr Agata Jakubas 

mgr Katarzyna Kuraczycka 

mgr Anna Stawiarz 

  

Terminarz konferencji: 

 do 15 maja 2017 r. – zgłoszenie udziału w konferencji, poprzez wysłanie uzupełnionej karty 

zgłoszenia przesłanie na adres konferencja@pts-sds..pl 

 do 10 maja 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 250,00 zł 1 

po 10 maja 2017 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 300,00 zł na konto:  

98 2490 0005 0000 4600 1444 5163 (Fundacja Sensoria, ul. Racławicka 15/19, 53-149 

Wrocław) podając w tytule przelewu: konferencja Snoezelen, imię i nazwisko uczestnika 

 20 maj 2017 rozpoczęcie konferencji godz. 9:30 

 21 maj 2017 zakończenie konferencji godz. 16:30 

 

Opłata konferencyjna obejmuje m.in. materiały konferencyjne, poczęstunek kawowy, obiady oraz 

ewentualną publikację. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży i noclegów. 

 

 

 
                                                      
1 Zniżka 25% dla członków Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sali Doświadczania Świata oraz placówek 

posiadających SDŚ biorących udział w badaniu nt. wykorzystania metody Snoezelen w Polsce. 

http://www.fundacjasensoria.pl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedhCmGVUHxRJ7T-6xdhnjC5bjGbuWul8P9g2Pz2a-lTrXMbg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedhCmGVUHxRJ7T-6xdhnjC5bjGbuWul8P9g2Pz2a-lTrXMbg/viewform
mailto:biuro@pts-sds.pl
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Miejsce organizacji Konferencji: 

 

INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, UL. DAWIDA 1  

 

Tramwaj - przystanki 

Joannitów (ulica: Gliniana) linie 8, 31, 32 

Autobus - przystanki 

Dworzec Autobusowy (ulica: Dyrekcyjna) 110, 125, 325, 900L 

 

CENTRUM TERAPII SENSORIA, UL. RACŁAWICKA 15/19, BIUROWIEC BUDOPOLU  

 

Tramwaj - przystanki 

Hallera linie: 0L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 31, 32, 33 

Autobus - przystanki 

Hallera (ulica: Wiśniowa) linie: 127, 136, 144 

Hallera (ulica: Aleja Hallera) linie: 127, 136, 144, 248, 249, 257, 602 

Hallera (ulica: Powstańców Śląskich) linie: 126, 133, 247, 248, 257, 602, D 

 

 

 

Kontakt: 

konferencja@pts-sds.pl 

tel. 601 688 055 

http://www.fundacjasensoria.pl/
mailto:konferencja@pts-sds.pl

