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Οι «διάφανες σημαίες» επισημαίνουν διακεκριμένα ηχητικά 
τοπία, δηλαδή ανοιχτούς χώρους (γειτονιές, περιοχές κ.λπ.). 
Είναι διάφανες - όπως ο ήχος - νάιλον, σημαίες 50x70 
εκατοστά περίπου, σε ένα οποιοδήποτε κοντάρι (πχ. 
από ξύλο), που αναρτούνται σε σημεία διακεκριμένα για 
το ηχητικό τους τοπίο. 
Προηγείται τεκμηρίωση, μέσα από προγραμματισμένες σχο-
λικές δραστηριότητες και καταγραφές του ηχητικού τοπίου.  
Η σημαία σημειώνεται σε ένα διαδικτυακό χάρτη προ-
σβάσιμο από όλη τη γη μέσα από το edulab.sch.gr/flags/  
 

Οι «διάφανες σημαίες» στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σε 
θέματα ήχου που αφορούν την ποιότητας ζωής μας, την υγεία, 
την αειφορία και τον πολιτισμό. Ανταποκρίνονται στην ανά-
γκη μας για υγιή και ποιοτική, βιώσιμη σχέση ανθρώπων και 
περιβάλλοντος. Η σχέση αυτή δύσκολα εντοπίζεται σε θέματα 
ήχου, λόγω του αόρατου και στιγμιαίου χαρακτήρα του, παρ’ 
όλο που ο ρόλος του ήχου τελικά στη ζωή μας αποδεικνύεται 
πολύ σημαντικός. 

Το «διάφανο σημαιάκι» επισημαίνει σχολικό 
κτίριο με μέριμνα για τον Σχολικό Ακουστικό 
Αποτύπωμά του. Γίνεται, από νάιλον τρίγωνο με 
πλευρές 20-30 εκατοστών, σε σκοινάκι, που α-
ναρτάται στο εσωτερικό του σχολείου. Το απο-
κτούν οι σχολικές μονάδες που προγραμματί-
ζουν τη καταγραφή, μελέτη και βελτίωση του 
«Σχολικού Ακουστικού Αποτυπώματος», των 
συνολικών , δηλαδή ηχητικών χαρακτηριστικών 
του σχολείου εν ενεργεία.  
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Το σήμα της «διάφανης σημαίας» 
όπως εμφανίζεται στον ηλεκτρο-
νικό χάρτη. 
 
 

 
Το σήμα για το  

«διάφανο σημαιάκι» 

Διαδικτυακά υπάρχει κατάλληλο υλικό 
για τη δημιουργία προγραμμάτων ή 
μεμονωμένων σχολικών δραστηριοτή-
των, ανάλογα τις ανάγκες των εκπαιδευ-
τικών και των σχολικών μονάδων, για 
όλα τα επίπεδα. Η σχολική μονάδα 
μπορεί να συμμετέχει στο Δίκτυο και να 
αναδείξει μια «διάφανη σημαία» στον 
τόπο της ή να αποκτήσει ως σχολική 
μονάδα ένα «διάφανο σημαιάκι».  
Περισσότερες πληροφορίες οι σχολικές 
μονάδες θα βρίσκουν πάντα στο διαδί-
κτυο και σε επικοινωνία με τους εκάστο-
τε υπεύθυνους φορείς.   

Οι «διάφανες σημαίες» ενθαρρύνουν τους μαθητές και τις σχολικές κοινότητες 
για συνεργασία με την τοπική κοινωνία.  
Στοχεύουν να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, τον κριτικό και δημιουργικό 
εθελοντισμό και την ενεργό πολιτότητα στους μαθητές. 
Οι μαθητές κατανοούν τους ρόλους των προσώπων, των φορέων και των θε-
σμών του τόπου τους, διοργανώνοντας κοινές δράσεις για τον ήχο, το ηχητικό 
τοπίο και  το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα. 
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Ως Ακουστικό Αποτύπωμα (Α.Α.) ορί-
ζουμε το σύνολο των μετρήσιμων 
χαρακτηριστικών μιας ηχητικής πη-
γής που οδηγούν σε μια ποσοτική, 
ποιοτική και στη συνέχεια σε μια 
περιβαλλοντική, πολιτισμική ή άλλη 
αποτίμηση της ηχητικής πηγής αυτής 
και των επιδράσεών της στον άν-
θρωπο και το περιβάλλον. 

 
    ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο Ορισμός αυτός απορρέει από τα 

κοινά χαρακτηριστικά με τα οποία 

χρησιμοποιούνται ανάλογοι όροι 

όπως : 

(α) «ακουστικό δακτυλικό αποτύ-

πωμα» (acoustic fingerprint), που 

συνίσταται στο σύνολο των ηχητι-

κών στοιχείων π.χ. ενός τραγου-

διού (ποιοτική αποτίμηση), που 

δημιουργούν την αναγνωρίσιμη 

ταυτότητά του (Cano κ.α. 2005),  

(β) «θορυβικό αποτύπωμα» (noise 

footprint), που συνίσταται σε μια 

χαρτογράφηση της έντασης και του 

χώρου απήχησης, κυρίως συσκευών 

και οχημάτων (SCRC 2008) και  

(γ) «ακουστικό αποτύπωμα» 

(Acoustic footprint), που επίσης 

αναφέρεται σε μια χαρτογράφηση 

(ποσοτική αποτίμηση) των αν-

θρωπογενών ήχων στο φυσικό 

περιβάλλον (Mullet κ.α. 2014).  
 

Ως Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα 
(ΣΑΑ) (School Acoustic Footprint) ορί-
ζουμε το σύνολο των ποιοτικών και 
ποσοτικών ηχητικών στοιχείων που 
δημιουργούνται στην ενεργό σχολική 
μονάδα και μπορούν να καταγραφούν, 
να «αποτυπωθούν» και να μελετηθούν,  
με τρόπο που μπορεί να συμβάλλει 
στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της 
σχολικής ζωής και λειτουργίας. 

Βιβλιογραφικές Πηγές 
 Cano, P. κ.α.  (2005). A review of Audio Fingerprint. 
Springer. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: 
<https://www.researchgate.net/publication/228347
102_A_Review_of_Audio_Fingerprinting>.  

 Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: 
Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» (2018). Επίση-
μος ιστότοπος. Καλαμάτα: Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας. Δια-
θέσιμο στο: http://sound.sch.gr>. 

 Mullet, C.  κ.α.  (2014). Modeling the Acoustic 
Footprint of Human-made Noise on an Alaskan Wil-
derness. Διαθέσιμο στο: 
<https://www.fws.gov/uploadedFiles/Mullet_TC_2014.pdf>. 

 Southern California Range Complex (2008) Envi-
ronmental Impact Statement.Overseas Environmen-
tal Impact Statement. V. 1 of 2: Chapters 1-3. San 
DIego, CA: Southern California Range Complex.  
Διαθέσιμο διαδικτυακά στο: 
<http://www.nmfs.noaa.gov/pr/pdfs/permits/socal_eis_vol1.pdf>
.  
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Το Σχολικό Ακουστικό  Αποτύπωμα μπορεί να καταγράφει:  

● Εντάσεις και ποιότητες ήχων σε συγκεκριμένους χώρους  
(τάξεις, διαδρόμους, προαύλιο, σκάλες κ.λπ.)  

● Διακυμάνσεις των σχολικών ηχητικών εντάσεων στο χρόνο  
(ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο, σχολική χρονιά, πολλά έτη κ.λπ.)  

● Κατασκευαστικά – λειτουργικά στοιχεία του σχολικού χώρου  
(αντίλαλος, ηχομόνωση,» ηχο-διαπερατότητα» κ.λπ.)   

 

Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα μπορεί να προτρέπει  σε:   

● Αλλαγές συμπεριφορών και στάσεων σε θέματα ήχου στο σχολείο  
(κατανόηση επιπτώσεων, αυτοέλεγχος, εξωραϊσμός ηχητικού τοπ ίου κ.λπ.) 

● Αναστοχασμό σχετικά με την σχολική καθημερινότητα και τον ήχο  
(επίδραση στη μαθησιακή διαδικασία, στις μαθητικές επιδόσεις κ.λπ.)  

● Παρεμβάσεις στο χώρο με απλές ηχο-βελτιωτικές πρακτικές  
(διάκοσμος με εποπτικά και άλλα υλικά, κουρτίνες – υφάσματα κ.λπ.)  
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3.1.1. Χαρακτηριστικοί ήχου πολιτισμικής αξίας και σημασίας. 
Ενδεικτικοί ήχοι πολιτισμικής σημασίας: ήχοι με παλιές – ίσως και αρχαίες - 
ρίζες από παραδοσιακές συνήθειες και υλικά, κωδωνοστάσια, αρχιτεκτονι-
κά στοιχεία με ιδιαίτερη ακουστική, παραδοσιακά και πολιτισμικά ενδια-
φέροντα ηχητικά τοπία, φυσικά ή ανθρωπογενή, ήχοι συσκευών και αντι-
κειμένων ιστορικής σημασίας, άλλα «ηχητικά εκθέματα» κ.λπ. 

3.1.2. «Απήχηση» των ήχων στην ατομική και συλλογική υγεία. 
Οι ευεργετικοί για την υγεία σωματικής και ψυχική, για το άτομο και 
την κοινωνία μπορεί να είναι φυσικοί (θάλασσα, δάσος, βιότοποι, 
διαμορφώσεις εδάφους κ.λπ.) αλλά και ανθρωπογενείς με την προϋ-
πόθεση ότι αποτελούν πάγιο στοιχεία του ηχητικού τοπίου. Φυσικά η 
ησυχία και γενικά η απουσία ήχων εντάσσεται στο κριτήριο αυτό.  

3.1.3. Ομαλές μεταπτώσεις εντάσεων βραχυπρόθεσμα & μακροπρόθεσμα. 
Η ομαλότητα και το «αναμενόμενο» στις μεταπτώσεις των εντά-
σεων που συνθέτουν το ηχητικό τοπίο σε κάθε χρονικό εύρος. Με-
ταβολές λόγω ώρας, ημέρας, περιόδου, εποχών κ.λπ. που δεν εί-
ναι απροσδόκητες, δεν ξαφνιάζουν τη νόηση και το σώμα. Η Ομα-
λότητα αφορά ήχους που περιγράφουν τα υπόλοιπα κριτήρια.  

3.1.4. Η διαχείριση του ηχητικού περιβάλλοντος από την τοπική κοινωνία. 
Συνήθειες, συμπεριφορές και κανόνες που τηρούν οι μόνιμοι και περι-
στασιακοί άνθρωποι του ηχητικού περιβάλλοντος. Ηθική και δεοντο-
λογία για το ηχητικό περιβάλλον,  μέριμνα, χρήση κατάλληλων υποδο-
μών για αυτό καθώς και η διαχείρισή του, η επίγνωση και σεβασμός 
της πολιτισμικής αξίας ενός ηχητικού περιβάλλοντος κ.λπ. 
 

3.1.5. Τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων και αρχειοθέτησή της. 
Με δόκιμες μεθοδολογίες της εκπαίδευσης, έρευνα πεδίου, ηχητικές 
και έντυπες καταγραφές κ.α. που θα πραγματοποιούνται ως εκπαι-
δευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες όλο το χρόνο. Θα πρέπει 
να προβλέπεται η δυνατότητα καταγραφής στοιχείων που μελλοντικά 
θα ανατρέψουν όσα τεκμηριώνονται «ακυρώνοντας τη σημαία». 
 

Οι «διάφανες σημαίες» αναρτούνται αφού έχει καταγραφεί και μελετηθεί επαρκώς 
το ηχητικό περιβάλλον με επίκεντρο το σημείο της «σημαίας». Μελετούνται τα πα-
ρακάτω πέντε συνοπτικά διατυπωμένα κριτήρια.  
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4.1. Κατανόηση των θεμάτων του ΣΑΑ από τη σχολική μονάδα. 
Μέσα από τα μαθήματα (διαθεματικά) επεξηγούνται θεμελιώδη ζητήμα-
τα όπως 1. Πού στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα γενικά στη σχολική 
μονάδα; 2. Τί είναι το ΣΑΑ; 3. Ποιές μονάδες μέτρησης και ποια χαρακτη-
ριστικά του Ήχου θα μας χρησιμεύσουν; 4. Ποιά μεθοδολογία θα ακο-
λουθήσουμε; 5. Πώς θα αξιοποιήσουμε τα ευρήματα στο σχολείο;  

Το διάφανο σημαιάκι αναρτάται στη σχολική μονάδα μετά την ολοκλήρωση ενός 
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων ή μετά την ολοκλήρωση ενός συνόλου 
διαδικασιών για την μελέτη και τη βελτίωση του σχολικού ακουστικού αποτυπώμα-
τος. Και στις δύο περιπτώσεις οι διαδικασίες - δραστηριότητες  είναι οι παρακάτω.  

4.2. Προγραμματισμός των δραστηριοτήτων της χρονιάς.  
Δημιουργούμε ένα όσο γίνεται πιο σαφές χρονοδιάγραμμα και το 
συσχετίζομε με τη ροή της σχολικής ζωής κατά τη διάρκεια της χρο-
νιάς. Π.χ. Οργανώνουμε μετρήσεις σε συγκεκριμένα χρονικά διαστή-
ματα (εβδομαδιαία, μηνιαία κ.λπ.) και ορίζουμε πότε θα ολοκληρω-
θεί η κάθε φάση. Φροντίσουμε οι δραστηριότητες παρέμβασης να 
είναι μέσα στη σχολική χρονιά και όχι στο τέλος, ώστε να απολαύ-
σουμε το φροντισμένο μας, πλέον, Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα.  

4.3. Υλοποίηση και δραστηριότητες ευέλικτης προσαρμογής 
Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων είναι η επόμενη διαδικασία μετά 
τον προγραμματισμό. Πρέπει να διακρίνεται από ευελιξία ως προς 
την παιδαγωγική μεθοδολογία, γιατί στην πορεία θα προκύψουν 
προβλήματα που δεν είχε περιλάβει ο σχεδιασμός. Σε οποιαδήποτε 
αλλαγή και δυσκολία η σχολική μονάδα μπορεί να βρει απαντήσεις 
ώστε να μη χαθούν οι αρχικοί στόχοι, που είναι η ευαισθητοποίηση 
των μαθητών αλλά και ένα καλύτερο σχολικό ηχητικό περιβάλλον.  

4.4. Παρατήρηση των δραστηριοτήτων μας 
Καλούμε τη Μαθητική Ομάδα  να «τοποθετείται» σε τακτικά διαστήματα 
«επί της διαδικασίας» και να παρατηρεί τα θετικά και τα ζητήματα που 
θα μπορούσαν να βελτιωθούν ως προς τον  τρόπο υλοποίησης των δρα-
στηριοτήτων. Ζητούμε να αναφέρουν τα προβλήματα και τις ιδέες τους 
για κάθε τι που θεωρούμε ότι ίσως δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά.  

4.5. Αναστοχασμός για παρεμβάσεις 
Αναζητούμε λύσεις, προτάσεις, ιδέες, εξετάζουμε το ενδεχόμενο να 
ακολουθήσουμε στο σχολείο ένα «ηχητικό συμβόλαιο», δηλαδή ένα 
«συμβόλαιο» ηχητικής συμπεριφοράς, ενημερώνουμε τις άλλες μα-
θητικές ομάδες, τη σχολική, τη γονεϊκή και την ευρύτερη κοινότητα αν 
χρειαστεί, με βάση τα ευρήματα του αναστοχασμού μας.   
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Τα «ηχόμετρα» (sound meters) παλιότερα 
ήταν αναλογικές συσκευές, αργότερα 
έγιναν ψηφιακές και σήμερα είναι διαθέ-
σιμα και ως εφαρμογές για κινητά τηλέ-
φωνα, ταμπλέτες κ.λπ.  

Τα ηχόμετρα κάνουν μία μέτρηση ως προς 
τα ντεσιμπέλ (dB) και δίνουν, ανάλογα τις 
δυνατότητές τους, πολλές άλλες συμπλη-
ρωματικές πληροφορίες.  

Ένα ηχόμετρο σωστά ρυθμισμένο («καλι-
μπραρισμένο»), μας βοηθάει πολύ να 
κατανοήσουμε τις αντικειμενικές διαστά-
σεις των ήχων ως προς την ένταση.  

Μπορούμε να δοκιμάσουμε μερικά από τα 
πάρα πολλά διαθέσιμα στις εφαρμογές 
(apps) και να χρησιμοποιήσουμε όποιο μας 
εξυπηρετεί στις εκπαιδευτικές μας δράσεις.  
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Βασιζόμενοι στην εμπειρική κατανόηση 
των εντάσεων, μπορούμε να «μετρή-
σουμε» τα ντεσιμπέλ (dB) που υπάρ-
χουν γύρω μας αν τα συγκρίνουμε με τη 
φωνή μας σας διάφορες εντάσεις.   

Το εμπειρικό ηχόμετρο μπορεί να μας βοηθήσει να «καλιμπράρουμε» το ψηφιακό 
ηχόμετρό μας. Άλλες μέθοδοι είναι να προσπαθήσουμε μέσα από το καλιμπράρι-
σμα να ανταποκρίνεται το «περιφραστικό παράδειγμα» (για τον όρο βλέπε σελίδα 
11) του λογισμικού με την πραγματικότητα. Μπορούμε επίσης να φέρουμε το νέο 
ηχόμετρο δίπλα σε ένα ήδη «καλιμπραρισμένο» και να τα συντονίσουμε.    

Για τους χάρτες καταγραφών χρησιμοποιούμε είτε λευκό χαρτί, είτε «μελιμετρέ» 
το οποίοι μπορούμε να κατασκευάσουμε στον υπολογιστή ή να χρησιμοποιήσουμε 
τα φυλλάδια που διαθέτει το Εθνικό Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης «Ήχος: 
Περιβάλλον, Άνθρωπος, Πολιτισμός» (http://sound.sch.gr). Αν σχεδιάζουμε το πε-
ριβάλλον, οι μαθητές κάνουν τη δική τους ζωγραφική. Αν πρόκειται για το σχολείο 
χρησιμοποιούμε επίσημα σχέδια ή «αυτοσχέδια» σχέδια του σχολείου.    
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 Τα διαγράμματα ήχων καταγράφουν το ηχητικό περιβάλλον για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα κατά το οποίο γίνεται η «καταγραφή».  Μοιάζουν με μια «ταινία», 
όπως αυτές που χρησιμοποιούσαν τα κασετόφωνα, η οποία καθώς ξετυλίγεται εμφα-
νίζονται οι ήχοι με τη χρονική σειρά που ακούστηκαν. Οι παλιές κασέτες «έγραφαν» τη 
μουσική σε δύο «κανάλια», όμως στα δικά μας διαγράμματα μπορούμε να αφιερώ-
σουμε ένα κανάλι για κάθε ήχο που ακούμε και να έχουμε όσα «κανάλια» χρειαστούν.  
 Στο αμέσως επόμενο διάγραμμα του «ηχητικού τοπίου» σημειώνουμε σε κάθε 
γραμμή έναν ήχο που εντοπίσαμε, π.χ. «αυτοκίνητα», «ομιλίες», «πουλιά», «θρόισμα 
φύλλων», «αέρας» και στη συνέχεια με «αναλογικό» τρόπο (αφού δεν χρησιμοποιού-
με κάποια ψηφιακή εφαρμογή) σημειώνουμε είτε με κάποιο σκιτσάκι (ένα σημείο, μια 
τεθλασμένη γραμμή, κουκίδες  κ.λπ.) ή απλά με μια μικρή «μουτζούρα», πότε ακού-
στηκε ο κάθε ήχος για ένα διάστημα, συνήθως, μερικών λεπτών.   
 Τέλος, στο κάτω διάγραμμα της σελίδας αυτής βλέπουμε να καταγράφεται το σύνο-
λο των εντάσεων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με τη χρήση μιας τεθλασμέ-
νης γραμμή που δείχνει τις διακυμάνσεις των dB.  
 Όταν καταγράφουμε το ΣΑΑ φροντίζουμε να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι διάγραμμα μας 
διευκολύνει και για όσο διάστημα μας διευκολύνει, προκειμένου να μελετήσουμε τους 
ήχους μας. Στις σελίδες 14-15 και 16-17  βλέπουμε, επίσης, δύο ενδεικτικά φύλλα εργα-
σίας για δραστηριότητες ηχητικών καταγραφών «επί χάρτου» με κάποιες επεξηγήσεις. 
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2018/06/11,        08:30       
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Θόρυβος από το δρόμο που ακούγεται στην τάξη 
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Επώνυμο:___________________________ 

Όνομα:_____________________________ 

Τάξη-Τμήμα:_________________________ 

Πεδίο: ______________________________ 

Ημερομηνία:_________________________ 
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Επώνυμο:___________________________ 

Όνομα:_____________________________ 

Τάξη-Τμήμα:_________________________ 

Πεδίο: ______________________________ 

Ημερομηνία:_________________________ 

Αυτό είναι ένα φύλλο εργασίας γενικής χρήσης, 
είτε για τις «διάφανες σημαίες» είτε για το «διά-
φανο σημαιάκι».  

Αυτό το πεδίο με τον «τετραγωνισμένο» χώρο και 
την πυξίδα εμφανίζεται δύο φορές στο φύλλο 
αυτό (δείτε και παρακάτω) σε συνδυασμό με δύο 
αντίστοιχα «χρονοδιαγράμματα ηχητικού τοπίου» 
(εντοπίστε τα στη σελίδα κοιτώντας την ολόκλη-
ρη). Σκοπός του συνδυασμού των διαγραμμάτων 
είναι να μας δώσουν μια χαρακτηριστική  
περισσότερο πλήρη «εικόνα των ήχων»  
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Χρησιμοποιήστε αυτήν την «ταινία» ήχων 
με βάση το παράδειγμα που αναφέρθηκε 
στη σελίδα 13. Μπορείτε γενικά να χρησι-
μοποιήσετε ένα φύλλο για όλη τη Μαθη-
τική Ομάδα ή να μοιράσετε κάποιες φορές 
φύλλα για να ασκηθούν όλοι στην κατα-
γραφή των ήχων.  

Το συγκεκριμένο πεδίο 
είναι μια «σελίδα» από 
ένα «μπλοκ» για σημειώ-
σεις, η οποία είναι στη 
διάθεση του εκπαιδευτι-
κού, προκειμένου να ζη-
τήσει από τους μαθητές να 
καταγράφουν κάποια ι-
διαίτερη παρατήρηση ή 
κάποια ιδιαίτερη σκέψη.  

Για παράδειγμα, μπορεί 
να ζητηθεί να γίνει μια 
σύντομη παρατήρηση για 
τον τρόπο που θα μπο-
ρούσε να βελτιωθεί κάτι 
στο ηχητικό περιβάλλον, 
ιδιαίτερα αν καταγράφου-
με ζητήματα για το Σχολι-
κό Ακουστικό Αποτύπωμα.  

Οι σημειώσεις από το 
πεδίο αυτό μπορεί να 
είναι συλλογικές, αν χρη-
σιμοποιούμε ένα φύλλο 
για την καταγραφική ε-
ξόρμηση ολόκληρης της 
Μαθητικής Ομάδας, ή να 
είναι ατομικές κάθε μαθη-
τή αν έχουμε μοιράσει ένα 
φύλλο εργασίας ανά μα-
θητή. 

Στα συγκεκριμένα πεδία με τετραγωνισμένο χαρτί 
καλούμαστε να ζωγραφίσουμε με απλά σχέδια μια 
κάτοψη της περιοχής που καταγράφουμε, είτε αυτή 
είναι το τοπικό περιβάλλον (Διάφανες Σημαίες) είτε 
το σχολείο μας (Διάφανο Σημαιάκι).  

Πάνω στο απλό αυτό σχέδια καταγράφουμε με 
μικρά νούμερα τις συνολικές εντάσεις, π.χ «45dB», 
«70dB», ενώ στις «ταινίες» καταγράφουμε αναλυ-
τικά τους ήχους, αν κρίνουμε ότι μας χρειάζεται. 

Όταν συλλέξουμε αρκετά τέτοια φύλλα εργασίας με 
βάση τις ημερομηνίες και ώρες καταγραφής  
δημιουργούμε τους πίνακές μας και  
καταλήγουμε σε συμπεράσματα.  

Τα αποτελέσματα που καταγράφονται 
σε αυτές τις ταινίες «χρονοδιαγράμ-
ματα», μας είναι χρήσιμα κυρίως στις 
«διάφανες σημαίες», όπου θα πρέπει 
να κάνουμε και μια «ποιοτική» αποτί-
μηση του ηχητικού περιβάλλοντος. 

Ονοματεπώνυμο Μαθητή ή Ομάδα 
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Το πεδίο αυτό προσφέ-
ρεται για μια χρηστική 
κατηγοριοποίηση των 
ήχων του περιβάλλο-
ντος στις τρεις κατηγο-
ρίες που φαίνονται στα  
 
κάθετα γράμματα αρι-
στερά. Παράλληλα 
καταγράφουμε και την 
έντασή τους σε dB δε-
ξιά. 
 
Έτσι μπορούμε να 
προσδιορίσουμε κατά 
πόσο παίζει ρόλο η 
ένταση ή άλλα χαρα-
κτηριστικά προκειμέ-
νου να τους κατηγορι-
οποιήσουμε.  

Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο όπως στο παράδειγμα της σελίδας 13. Η 
έναρξη και η λήξη της καταγραφής μπορεί να οριοθετούν μερικά λεπτά ή 
ακόμη και ώρες. Οι κάθετες στήλες στο ενδιάμεσο με τα «αχνά» νούμερα 
υπάρχουν για να σας διευκολύνουν να μοιράσετε το χρόνο σε πέντε ενό-
τητες, που μπορεί να είναι πέντε λεπτά ή πέντε μισάωρα ή πέντε ώρες 
κ.λπ. Χρησιμοποιήστε ένα ηχόμετρο για να καταγράψετε τις εντάσεις ή 
τον πρακτικό μετρητή έντασης του «πρώτου φύλλου εργασίας».  

Ο συγκεκριμένος «χάρτης εντάσεων» είναι μια 
παραλλαγή του αντίστοιχου «τετραγωνισμένου» 
πεδίου στο πρώτο φυλλάδιο.  

Η μόνη διαφορά είναι πως εδώ βρίσκετε προε-
τοιμασμένα κουτάκια για να καταγράψετε τα dB. 

 

 

Αν και τα «κουτάκια» είναι τοποθετημένα σε ίσες 
αποστάσεις μεταξύ τους, δεν είναι απαραίτητο ότι 
πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Αν εντοπίσετε μια 
ένταση ήχου που βρίσκεται σε άλλο σημείο του 
αυτοσχέδιου χάρτη που θα φτιάξετε εδώ, τότε θα 
βάλετε το νούμερο των dB εκεί που εσείς κρίνετε. 

Τα δύο αυτά πεδία είναι ελεύθερα για παιδαγωγική αξιοποίηση από  
τον εκπαιδευτικό και επέχουν τη θέση ενός μέρους για ελεύθερες  
σημειώσεις και σκέψεις από τους μαθητές. Μπορείτε να θέσετε ερωτήματα πριν την εξόρ-
μηση, όπως να καταγράψουν ιδιαίτερους παράγοντες που επιδρούν σε συγκεκριμένα θέ-
ματα των ήχων περιβάλλοντος.  

Στοιχεία Μαθητή ή Ομάδας 

Μπορείτε, επίσης πάντα να προτρέπετε τους μαθητές να καταγράφουν  
λύσεις που φαντάζονται ότι θα βελτιώσουν παρεμβατικά το ηχητικό 
περιβάλλον που μελετούν προς την κατεύθυνση που έχετε θέσει (π.χ. καλύτερο σχολικό 
ακουστικό αποτύπωμα αν πρόκειται για «διάφανο σημαιάκι» ή προτάσεις προς την τοπική 
κοινωνία, αν πρόκειται για «διάφανη σημαία»).    
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Η συστηματική ενασχόληση με την 
φασματική ανάλυση των ήχων  φά-
νηκε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους μαθητές (και όλους μας) 
καθώς δημιουργούνται εντυπωσιακά 
οπτικά αποτελέσματα, όπως στο 
παράδειγμα αριστερά, όπου απεικο-
νίζεται μουσική. Μπορείτε να εξε-
ρευνήσετε με αυτό με διάφορους 
ήχους και περιβάλλοντα.  

Μια από τις πολλές και ενδιαφέρουσες μεθόδους γραφικής απεικόνισης του ήχου 
που θα συναντήσουμε σε δωρεάν εφαρμογές για λογισμικό «android» είναι και 
αυτές με την «φασματική» (spectrum) απεικόνιση του ήχου. Όπως φαίνεται και 
στην παρακάτω εικόνα, η οθόνη δείχνει τη ροή των ήχων, όπου στον κάθετο άξονα 
απεικονίζεται η συχνότητα των ήχων, δηλαδή πόσο «μπάσοι», «χαμηλοί» είναι 
(προς το κάτω μέρος) ή πόσο «πρίμοι», «υψηλοί» είναι (προς το πάνω μέρος. Πα-
ράλληλα ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει τον χρόνο καθώς η «ταινία καταγραφής» 
κυλάει». Πόσο δυνατά ακούγονται, όμως, όλοι αυτοί οι ήχοι;  

Την απάντηση μας τη δίνει μια «τρίτη διάσταση» που μετράει dB, καθώς οι ήχοι 
καταγράφονται με τη λογική ενός «υψομετρικού χάρτη» με χρώματα. Όπως και 
στους γεωγραφικούς χάρτες, χρησιμοποιούνται χρώματα, όπου το γαλάζιο και το 
μπλε της θάλασσας δείχνουν την σιωπή, το πράσινο και το κίτρινο των πεδιάδων 
δείχνει τη μέτρια ένταση, το πορτοκαλί και το κόκκινο των βουνών δείχνει την με-
γάλη ένταση και το μωβ και το άσπρο των χιονισμένων κορυφών, δείχνει τις εκ-
κωφαντικές κορυφώσεις. Έτσι έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη «εικόνα των ήχων».  



7.1. Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα (ΣΑΑ) θα πρέπει να είναι μια ρεαλιστική και 
κατατοπιστική ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των ήχων του σχολείο. Με βάση το 
ΣΑΑ εφ’ όσον η κοινότητα το επιθυμεί και το αποφασίσει διαμορφώνουμε μια μεθο-
δολογία παρέμβασης στο ηχητικό περιβάλλον του σχολείου.  

7.2. Ένας «ηχητικός χάρτης – στιγμιότυπο» θα πρέπει να αποσαφηνίζεται αν αφορά α) 
ένα στιγμιότυπο ή  β) ένα μέσο όρο για ένα χρονικό διάστημα. Γενικά ο χρονικός προσ-
διορισμός των καταγραφών θα πρέπει να είναι σαφής. 

7.3. Οι «ηχητικοί χάρτες», τα «διαγράμματα», όλα τα μετρήσιμα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιήσουμε προσαρμόζονται στο μάθημα και στο επίπεδο των μαθητών. Στο-
χεύουν κυρίως στην βιωματική μάθηση των διδακτικών αντικειμένων και στη συνέχεια 
σε ένα όσο γίνεται «ακριβές αποτέλεσμα». 

7.4.  Είναι δυνατό να τηρηθεί ένα αρχείο καταγραφών / χαρτών και να γίνονται συ-
γκρίσεις πριν ή μετά τις παρεμβάσεις. Αυτά μπορούν να γνωστοποιούνται ευρύτερα, 
ώστε όλη η κοινότητα να μπορεί να μετέχει στια διαδικασίες για το ΣΑΑ. 

7.5.  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λευκά ή τετραγωνισμένα χαρτιά διαφόρων δια-
στάσεων. Επίσης, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα «ηχόμετρα» (sound meter) για ταμπλέτες 
και κινητά τηλέφωνα, ενώ ταυτόχρονα η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.  

7.6. Στην περίπτωση χρήσης ηχόμετρων θα πρέπει να γίνει ρύθμιση (calibration) για να 
είναι ρεαλιστικά και όσο γίνεται ακριβή ως προς τα dΒ που καταγράφουν.  

7.7.  Τα αποτελέσματα των μετρήσεων είναι το «πρώτο βήμα». Το επόμενο βήμα είναι 
να διερευνήσουμε πού οφείλονται αυτά τα αποτελέσματα, προβαίνοντας σε γόνιμες 
παρατηρήσεις για το ηχητικό περιβάλλον και το γύρω ηχητικό τοπίο.  

7.8.  θα πρέπει να εξοικειωθούμε με τον «αναστοχασμό» σχετικά με το βαθμό που 
θέλουμε να βελτιώσουμε το ΣΑΑ. Ποιές αλλαγές στις στάσεις – συνήθειες της καθημερι-
νότητάς μας θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε; Πώς θα συμμετέχουν όλοι; 

7.9.  Είναι χρήσιμο να μπορούμε να διαχωρίσουμε τα χαρακτηριστικά των ήχων α) σε 
αυτά που επιδρούν στο περιβάλλον και τη φύση, β) σε αυτά που επιδρούν στην αν-
θρώπινη υγεία (την ατομική και την συλλογική) και γ) σε αυτά που επιδρούν στον 
πολιτισμό, τις ιδέες, τις συνήθειες και τις νοοτροπίες μας. 

7.10. Ο προγραμματισμός να αναρτηθεί ένα «διάφανο σημαιάκι» στο σχολείο (ή μια 
«διάφανη σημαία» στην περιοχή) θα έρθει σε πέρας αν τηρηθούν και όλες οι ενδιάμε-
σες διαδικασίες. Γι’ αυτό δίνουμε πάντα σημασία στην ποιότητα και την πληρότητα των 
δραστηριοτήτων μας. Τελικός σκοπός του ΣΑΑ είναι μέσω της μάθησης να κατευθυν-
θούμε σε ένα υγειές, αποτελεσματικό σχολικό περιβάλλον, που θα εμπνέει την μαθη-
σιακή διαδικασία.  
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Το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα, ως το σύνολο των ήχων του σχολείου με 

όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

ποιότητα της σχολικής ζωής και του εκπαιδευτικού έργου.  

Έτσι, η ενασχόληση με το Σχολικό Ακουστικό Αποτύπωμα - ιδιαίτερα στις 

μέρες μας που οι θόρυβοι παράγονται με μεγάλη ευκολία λόγω της τεχνο-

λογικής εξέλιξης - κρίνεται ως μια θεμελιώδης δραστηριότητα για τη σχολι-

κή ζωή.  

Στην έκδοση αυτή γίνεται μια σύντομη και τεκμηριωμένη παρουσίαση ζη-

τημάτων του Σχολικού Ακουστικού Αποτυπώματος, ώστε να διοργανώσουν 

οι εκπαιδευτικοί τις δικές τους ηχητικές σχολικές δραστηριότητες. 

Όσα θα βρείτε εδώ είναι αποτελέσματα εφαρμογών και έρευνας που έγι-

ναν σε πιλοτικό επίπεδο. Παρουσιάζονται στη διάθεση όλων, προκειμένου 

να υποστηριχθούν με επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό τα προγράμ-

ματα «Διάφανες Σημαίες» και «Εκπαίδευση που εστιάζει στον ήχο» του 

Εθνικού Επιστημονικού Δικτύου Εκπαίδευσης «Ήχος: Περιβάλλον, Άνθρω-

πος, Πολιτισμός».   
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