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I. GENEZA 
HISTORIA 

Przyjemnie jest się wykąpać we własnej wan
nie. Ale kiedyś budzi się ochota, by iść na basen 
albo popływać w  morzu... Snoezelen to jedyna 
w  swoim rodzaju szansa prawdziwej odmiany, 
zwłaszcza dla osób znacznie i głęboko niepełno
sprawnych umysłowo, spędzających kolejne dni 
w  zawsze tych samych pomieszczeniach, w  tym 
samym otoczeniu, gdzie  nie dzieje się nic nowe
go, nic ciekawego. 

holenderski propagator modelu Snoezelen

DZIEŃ DZISIEJSZY
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W pierwszym Namiocie Aktywności ośrodka De Hartenberg zapropono-
wano całą gamę zróżnicowanych bodźców sensorycznych. Oto przegląd 
głównych aranżacji:

 � dmuchawa, która utrzymywała w  powietrzu fruwające skrawki papieru 
i balony,

 � miejsce do leżenia z sianem i miękkimi poduszkami, wśród których ukry-
te były piszczące zabawki,

 � projektor sufitowy, przy którym stała miska z wodą; upuszczanie krope-
lek kolorowego atramentu do wody wywoływało piękne barwne efekty na 
prześcieradle służącym za ekran,

 � niektóre pomysły były bardzo proste, np. na kręcącym się talerzu adapteru 
ustawiono oklejony kolorowym papierem słoik, który służył jako soczew-
ka i obracając się rzucał na ekran kolorowe promienie,

 � głośnik i słuchawki, przez które można było słuchać muzyki,

 � stojak z różnymi instrumentami do muzykowania,

 � pachnące mydła, flaszeczki z perfumami,

 � wełniany dywan jako obiekt dotykowy,

 � pojemniki z piaskiem, żwirem do dotykania dłońmi ale też chodzenia bo-
symi stopami,

 � tkaniny zwieszające się swobodnie, w które można było się zawijać, doty-
kać ich, ale także rozrywać je. 

Sukces Namiotu Aktywności sprawił, że w następnym roku Salę Doświadczania Świata 
urządzono już jako stałą instalację pod dachem ośrodka. W 1979 roku w ciągu zaledwie 
dwóch dni to pomieszczenie odwiedziło około czterystu osób. Można powiedzieć, że od 
tej chwili zaczął się triumfalny pochód Snoezelen, nie tylko w Holandii, ale też w całej 
Europie i na świecie. Dziś w ośrodku de Hartenberg działa wspaniała, wielkopowierzch-
niowa instalacja Snoezelen składająca się z kilku oddzielnych pomieszczeń. 

(por. Mertens 2005) 

Pomieszczenie Snoezelen to fragment przestrzeni, w której na podopiecznego spływają 
przemyślane i właściwie, ze znawstwem dobrane bodźce słuchowe, wzrokowe, dotyko-
we, zapachowe, kinestetyczne. Są one rozproszone a  zarazem tworzą harmonijną ca-
łość, dzięki czemu zachodzi proces integracji sensorycznej. Bodźce w Sali Doświadczania 
Świata mają odpowiednio wypośrodkowane natężenie, to znaczy nie atakują użytkowni-
ka, ale otaczają go na zasadzie przyjaznej, relaksującej warstwy wrażeń wielozmysłowych. 
(„na temat – zeszyty dla profesjonalnie pomagających” 3/2007, s. 23)

W  Sali Doświadczania Świata uczestnik może dokonywać własnych wyborów – rzecz, 
która nieczęsto jest dla niego dostępna w powszednim, zwykłym przebiegu dnia. Wnę-
trze Sali Doświadczania Świata wysyła do podopiecznego sygnał: „wybieraj te z bodźców, 
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 � Zbyt duże grupy lub zbyt mała liczba personelu zajmującego się niepełnosprawnymi. 
W obydwu wypadkach nie jest możliwe indywidualne poświęcanie uwagi poszcze-
gólnym uczestnikom. 

 � Przypadkowa, nieprzemyślana oferta, nieadekwatna dla uczestników. Ich potrzeby 
a także ich specyficzna sytuacja (zdrowotna, sprawnościowa) nie zostały rozpozna-
ne, a tym bardziej przełożone na przebieg zajęć.               

 � Zbyt rygorystyczne trzymanie się zarówno celów zajęć, jak też realizacji tych celów. 
Forma zaczy na górować nad treścią, co w każdym przy padku, a tym bardziej w od-
niesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie, jest całkowicie błędnym sposo-
bem postępowania.                            

 � Niewystarczające uwzględnienie oczekiwań podopiecznych, którzy uznali Salę Do-
świadczania Świata za „swoją” i mają już swoje wyobrażenia co do spędzania w niej 
czasu. Zajęcia narzucone wbrew oczekiwaniom – nie będą atrak cyjne dla tych 
uczestników. A należy pamiętać, że niezadowolenie i  rozczarowanie dwóch-trzech 
osób bardzo łatwi przenosi się na pozostałą część grupy. 

 � Zbyt głośna muzyka lub inne tło dźwiękowe, element oświetlenia nie pasujący do 
całości (np. zimne światło świetlówki zamontowanej nad drzwiami) duszne i niemile 
pachnące powietrze oraz inne tego rodzaju kardynalne błędy popsują atmosferę na-
wet najkosztowniej wyposażonej Sali Doświadczania Świata oraz uniemożliwią jej 
niezakłócone odbieranie. 
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wykorzystanie oferty

Determinanty „zdarzenia” Snoezelen

priorytety interakcji, odpowiedzi
technika pracy

OPIEKUN/TERAPEUTAUCZESTNIK

POMIESZCZENIE
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2.
Cel ogólny: Dostęp imaginacyjny. Cele szczegółowe: Odprężenie, relaks, zaję-
cie się swoją osobą – poprzez fantazjowanie, podróże w wyobraźni, scenariusze 
(w scenariuszach narracja jest łączona z wybranymi, adekwatnymi dla danej 
narracji bodźcami). Adresaci: małe dzieci, młodzież pełnosprawna, młodzież 
niepełnosprawna komunikująca się werbalnie.

3.
Cel ogólny: Dostęp intencjonalny. Cele szczegółowe: Odprężenie, relaks, do-
świadczenie własnej osoby dzięki wykorzystaniu takich technik, jak medyta-
cja, joga, trening autogenny. Adresaci: młodzież pełnosprawna, dorośli pełno-
sprawni. 

(zob. Brehmer 2002, s. 148).

Jak więc widzimy, o  zasadzie wybranej propozycji bodźców można myśleć z  różnych 
perspektyw. Każda z nich oznacza nieco inne wnioski dla praktyki. Dzięki takiej różno-
rodności jesteśmy w stanie przystosować przebieg zajęć w Sali Doświadczania Świata do 
potrzeb każdego, nawet najbardziej wymagającego uczestnika. 

2.7 Właściwie nastawienie
Każdy z nas co pewien czas przeżywa „własne Snoezelen”. Można powiedzieć, że świat, 
otaczająca nas rzeczywistość, zwłaszcza przyroda (choć nie tylko), jest dla nas wielką 
naturalną Salą Doświadczania Świata. My, ponieważ jesteśmy bardziej sprawni niż nasi 
podopieczni lub ponieważ dysponujemy większą niż oni liczbą możliwości, mamy szansę 
organizować sobie samym to doświadczanie świata. Przypomnijmy sobie: przecież są 
w naszym życiu chwile, kiedy nie myślimy, nie działamy zadaniowo, nie jesteśmy zorien-
towani na jakiś cel. W tych chwilach po prostu jesteśmy i czujemy. 

Takie przeżycia z  jednej strony odprężają nas, uspokajają, relaksują, a z drugiej strony 
– mówiąc w  przenośni – „ładują nasze baterie”. To „naładowanie baterii” sprawia, że 
potem nasze myślenie, działanie, nasza kreatywność – wznoszą się na wyższy poziom. 

Jan Hulsegge i Ad Verheul w swej książce „Snoezelen, nieco inny świat” podają 
przykłady przeżywania Snoezelen w życiu codziennym: 

„Wyobraźmy sobie łąkę aż po horyzont. Leżymy w  trawie, żujemy źdźbło 
trawy. Patrzymy na chmury przesuwające się nad nami z wiatrem. Słyszymy 
szum wiatru w trawie, czujemy zapach trawy. Nie dzieje się nic, po prostu je-
steśmy. Widzimy jak z dmuchawca odrywają się nasionka i jak unosi je wiatr. 
Śledzimy leniwie wzrokiem te spadochroniki. A potem półdrzemiemy wśród 
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członkom personelu, aby obligatoryjnie brali udział w zajęciach w Sali Do-
świadczania Świata. Snoezelen absolutnie nie jest drogą, którą można iść 
pod przymusem. Poważnie i  odpowiedzialnie należy traktować wszelkie 
pojawiające się wśród pracowników oznaki niezadowolenia, dyskomfortu 
emocjonalnego itp. Niedopowiedzenia, niezrozumienie, konflikty pomiędzy 
współpracującymi osobami wymagają wyjaśnienia, skonsultowania, prze-
dyskutowania. Zauważone błędy i nieprawidłowości mają stanowić punkt 
wyjścia do rozmów oczyszczających wzajemne relacje oraz do wspólnego 
uczenia się i poszerzania tych kompetencji, które przydadzą się najbardziej 
w prowadzeniu zajęć w Sali Doświadczania Świata.

D. Poprawne realizowanie metody Snoezelen wymaga merytorycznego i me-
todycznego przygotowania. Trzeba posiadać wiedzę kompletną. A  więc 
nie tylko ujmującą cały potencjał Snoezelen i wszystkie piękne chwile, któ-
re się tam zdarzają. Trzeba również zdawać sobie sprawę z nieprzekraczal-
nych granic Snoezelen i potencjalnych zagrożeń (na przykład zaistnienia 
sytuacji, nad którą będzie trudno będzie zapanować). 

Ad. 4 – Co nieoczekiwanego (w negatywnym sensie) może zajść w Sno-
ezelen? F. Schwanecke zaleca uważną obserwację uczestnika i wyciąganie 
z  niej wniosków. Przykładowo wymienia następujące problemy, które 
można zaobserwować w Sali Doświadczania Świata:

 – Przestymulowanie intensywnymi bodźcami powoduje dezorientację, sta-
ny lękowe albo wycofanie się uczestnika i odmowę współpracy.

 – Zaburzenia równowagi mogą pojawić się w wyniku kołysania (np. w ha-
maku) albo obserwowania światełek przemieszczających się wraz z  ru-
chem kuli lustrzanej. 

 – Stany padaczkowe uczestnika z  epilepsją bywają wywołane przez zbyt 
szybkie obroty projektorów tarczowych lub kuli lustrzanej. 

 – Nietrzymanie moczu może wystąpić podczas stymulacji aparatem wibra-
cyjnym albo w czasie leżenia na podgrzewanym łóżku wodnym.

 – Odnowienie wspomnień z przeżyć traumatycznych, utrwalonych w świa-
domości podopiecznego. Katalizatorem intensywnego powrotu do tych 
faktów może stać się specyficzne oświetlenie, utwór muzyczny albo jakieś 
dźwięki. W skrajnych przypadkach u uczestnika może wystąpić gwałtow-
ny wzrost ciśnienia krwi, zaburzenia pracy serca, duszność, stany lęko-
we, potrzeba natychmiastowego wyjścia z Sali itd. Opiekun musi wtedy za 
wszelką cenę zachować opanowanie, inaczej nie pomoże podopiecznemu 
uspokoić się. (zob.: Schwanecke 2004)

Sala Doświadczania Świata to rozbudowany i  złożony projekt. Wymaga 
więc dokładnego przygotowania oraz ewaluacji, zwłaszcza w  pierwszych 
tygodniach funkcjonowania pomieszczenia, kiedy „nowość” pomaga za-
uważyć błędy, niedociągnięcia oraz aspekty wymagające dopracowania. 



IV. STYMULACJA 
POLISENSORYCZNA 

Wiosenne światło
Wierzby płaczące wzdłuż krętej rzeki są smugami dymu.

W ciepłym powietrzu woda zimnej doliny paruje.

Wiosenne światło jest jak ta haftowana ścieżka.

Słyszę teraz jasną muzykę, porusza nawet obłoki.

Wang Wei, malarz i poeta chiński (699761)

Proces sensoryczny jest aktem odbioru bodźca przez 
narząd zmysłu. Percepcja jest aktem interpretacji 
bodźca zarejestrowanego w mózgu przez jeden lub 
więcej mechanizmów zmysłowych.

Abraham P. Sperling, „Psychologia”

W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
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4.1 Metodyka integracji sensorycznej
Jean Ayres, amerykańska terapeutka zajęciowa i psycholog, stworzyła koncepcję integra-
cji sensorycznej w latach sześćdziesiątych XX wieku. Początkowo była to forma pomocy 
dzieciom do lat ośmiu, które miały problemy z nauką czytania, pisania, liczenia. Stop-
niowo krąg adresatów poszerzał się; dołączyły do niego dzieci z zaburzeniami zachowa-
nia, dzieci autystyczne oraz dzieci niepełnosprawne umysłowo. Jean Ayres opublikowała 
dziesiątki artykułów dotyczących teorii i praktyki integracji sensorycznej. Znane są rów-
nież jej dwie książki omawiające ten temat: „Sensory Integration and the Child” (1970) 
oraz „Sensory Integration and Learning Disorders” (1973).  

Co oznacza sformułowanie: „integracja sensoryczna”? Jean Ayres definiuje ją jako sen-
sowne uporządkowanie i posegregowanie bodźców napływających do człowieka poprzez 
narządy zmysłów. Ta niezliczona liczba impulsów docierająca codziennie do każdego 
z nas wymaga koordynacji i zintegrowania w sensowną całość. Dopiero w wyniku tego 
procesu jednostka  potrafi adekwatnie zareagować na wymagania, jakie stawia przed nią 
otoczenie, z którego płyną bodźce. Oczywiście układanie wrażeń sensorycznych w sen-
sowną całość wymaga płynnego współdziałania wszystkich części układu nerwowego 
– od receptorów począwszy a na samym mózgu skończywszy. Neurologiczny proces in-
tegracji sensorycznej dokonuje się w dużej mierze automatycznie, tym niemniej stanowi, 
zdaniem Jean Ayres, podstawę każdego działania. Zaburzenia któregokolwiek z elemen-
tów systemu integracji sensorycznej odbijają się niekorzystnie na stosunku jednostki do 
samej siebie i do środowiska, zarówno jeśli chodzi o rzeczy i przedmioty, jak i o osoby.

Jean Ayres wyróżniła trzy podstawowe systemy zmysłów:
 – system zmysłu równowagi (czucie przedsionkowe, którym reagujemy na 

ruchy ciała w przestrzeni i zmianę pozycji głowy, dzięki specjalnym struk-
turom w uchu wewnętrznym)

 – system dotykowy (skóry)
 – system proprioceptywny (czucia głębokiego, w którym wykorzystywane 

są mięśnie, ścięgna, więzadła, stawy, a który daje jednostce świadomość 
pozycji ciała i umożliwia płynne wykonywanie ruchów).

W tych systemach mieszczą się, zdaniem Ayres, zarówno zmysły „bliskie”, czyli te, które 
są nam mniej znane, ale nieodzowne dla naszego codziennego funkcjonowania (pro-
priocepcja, czucie przedsionkowe, dotyk), jak i zmysły „dalekie”, które odbierają bodźce 
z większej odległości (wzrok, słuch, węch, smak). 


	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

