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Παιδαγωγική ομάδα: 
 

• Αβραμίδου Καλλιφρόνη- Φιλόλογος MA in Classical Studies- Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

• Βλάχος Ιωάννης – Γεωλόγος – Εκπαιδευτικός 13ου Γυμνασίου Πάτρας 

• Ζωδιάτου Έλενα – Θεολόγος – Αναπληρώτρια Υπεύθυνη ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας 

• Καρακαπιλίδης Νικόλαος  - Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών - Τμήμα Μηχανολόγων και 

Αεροναυπηγών 

• Κιζήλου Κωνσταντίνα – Δασκάλα – Μέλος της Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας 

• Μπαλωμένου Αθανασία- Μαθηματικός MSc στην “Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης”, “στα 

Υπολογιστικά Μαθηματικά και την Πληροφορική”, “Μαθηματικά των Υπολογιστών και των 

αποφάσεων”, Διευθ/ντρια Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Πατρών 

• Ξανθόπουλος Νικόλαος – Φυσικός - Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Πάτρας 

• Παπαϊωάννου Ιωάννα – Γεωλόγος MSc στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες- Υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

• Παρασκευάς Μιχαήλ - Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε του 

Τ.Ε.Ι  Δ. Ελλάδας και Διευθυντής του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών 

Τεχνολογιών του ΙΤΥΕ Διόφαντος 

• Σχοινάς Βασίλης- Αγγλικών, MA in English Literature - Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

• Φύττας Γεώργιος  - ΜSc Φυσικός -Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών  



Σχολεία του Δικτύου 

• Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου 

Πατρών 

• Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο 

Πανεπιστημίου Πατρών 

• Γενικό Λύκειο Δεμενίκων 

• 1ο Γυμνάσιο Πατρών 

• 9ο Γυμνάσιο Πατρών 

• 8ο Γενικό Λύκειο Πατρών 



Επιμορφωτικά σεμινάρια - δράσεις  

• Ιδρυτική συνάντηση εργασίας στην Πάτρα για τους 

συμμετέχοντες στο Δίκτυο. 

• Προγραμματίζονται σεμινάρια επιμόρφωσης, για τους 

εκπαιδευτικούς του Δικτύου. 

• Ημερίδες – συναντήσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του 

Δικτύου, στην Πάτρα. 

• Επισκέψεις μαθητών και εκπαιδευτικών σε αρχαία θέατρα της 

Δ. Ελλάδας για φωτογράφηση, καταγραφή και δρώμενα. 

• Παραγωγή εκπαιδευτικού και άλλου υλικού. 

• Παρουσίαση δρώμενων μαθητικών ομάδων. 

• Υλοποίηση δράσεων μαθητικών ομάδων. 

• Δημοσιοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων. 



Σκοπός του σεμιναρίου 

• Ανάδειξη του ήχου ως μέσου αντίληψης 

του περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 

• Επικαιροποίηση της γνώσης για την  

ακουστική σε ανοικτούς  και κλειστούς 

χώρους 

• Εξοικείωση με μετρήσεις βασικών 

χαρακτηριστικών του ήχου  



Δομή του σεμιναρίου 

• Α΄ μέρος 
− Εισηγήσεις 

• Ήχος και Αρχαίο Θέατρο  

• Το Θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας  

• Ακουστική και σχολείο  

• Ήχος και ακουστική στην καθημερινότητα των μαθητών  

• Ηχορρύπανση: Ένας ύπουλος ρύπος  

• Β΄ μέρος 
− Βιωματικό εργαστήριο  

• Ήχος, θόρυβος, Μετρήσεις  

• Ακουστική Αρχαίων Θεάτρων –  
εργαστηριακές μετρήσεις  

• Γ΄ μέρος ? 



• Γ΄ μέρος ? 

− Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 



Ήχος και περιβάλλον 



Ακουστική Οικολογία 

• ιδιαίτερος κλάδος της Οικολογίας, 

• μελετά τη σημασία των ηχητικών 

πληροφοριών με τις οποίες οι 

οργανισμοί νοηματοδοτούν τα 

οικοσυστήματα, είτε όταν τις αντλούν 

από αυτά, είτε όταν τις παράγουν οι ίδιοι  



• Γεννήθηκε στα τέλη της 

δεκαετίας του 60 από τον 

Καναδό μουσικό, συγγραφέα 

και περιβαλλοντολόγο 

Raymond Murray Schafer 

στο Πανεπιστήμιο  Simon 

Fraser στο Βανκούβερ του 

Καναδά 



• στο πλαίσιο ενός προγράμματος 

«Παγκόσμιο Πρόγραμμα Ηχοτοπίων».   

• Στο πρόγραμμα αυτό απώτατος στόχος 

ήταν: “Η εξεύρεση λύσεων για τη 

δημιουργία οικολογικά ισορροπημένων 

ηχοτοπίων στα οποία η ανθρώπινη 

κοινότητα και το ηχητικό περιβάλλον 

της βρίσκονται σε αρμονία.”  



Διεύρυνση 

 

• η Λαογραφία,  

• η Ψυχολογία,  

• η Κοινωνική Ανθρωπολογία, 

• η Αρχιτεκτονική και  

• η Τέχνη.   



ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Οικοσύστημα Ηχοτοπίο 

Αναπαριστά 
τον τρόπο… 

Το μοντέλο για την 

κατανόηση ….. 

http://seedmagazine.com/slideshow/ear_to_the_ground/
http://soundecology.nfb.ca/#/soundecology/landscape/


Ηχοτοπίο 

 εισάγει στη μελέτη του περιβάλλοντος τους 

ήχους του (που καταγράφονται και 

αναλύονται) προκειμένου : 

να μελετηθεί η πολύπλοκη περιβαλλοντική, 

(κοινωνική, ψυχολογική και αισθητική ακόμη 

στην περίπτωση των ανθρώπων), επίδραση 

που ασκούν στους οργανισμούς των 

οικοσυστημάτων.  

• Ear to the ground 

http://seedmagazine.com/slideshow/ear_to_the_ground/


κατηγοριοποίηση των επιμέρους 

ήχους των ηχοτοπίων 

• το βασικό θέμα  

• ένα μήνυμα  

• ένα ηχόσημο  

• ειδυλλιακούς ήχους 

 

 

Sound Ecology  

 

http://soundecology.nfb.ca/#/soundecology/


Ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

• Βασικές έννοιες 

• Ο ήχος ως μέσο αντίληψης του 

περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 

• Πως προσδιορίζει ο ήχος ένα περιβάλλον 

• Πως ένα περιβάλλον προσδιορίζεται από 

τον ήχο 



• Ο Ήχος στη Φυσική  

• Η ακουστική σε ανοικτούς χώρους ( αρχαία θέατρα της Δ. 

Ελλάδας).  

• Ο ήχος ως μέσο αντίληψης του περιβάλλοντος για τον 

άνθρωπο  

• Πως οι αρχαίοι βελτίωναν την ποιότητα του ήχου στα 

θέατρα 

• Μουσικά όργανα και ήχος στην αρχαιότητα /κατασκευή 

οργάνων με πολύ απλά μέσα και ανακυκλώσιμα υλικά 

• Η ιστορία των αρχαίων θεάτρων της Δ. Ελλάδας.  

• Μετρήσεις βασικών χαρακτηριστικών του ήχου στα αρχαία 

θέατρα της Δ Ελλάδας. 

• Αρχαία θέατρα, Τέχνη και Περιβάλλον 

• Περιβάλλον και τοπική ιστορία, Μυθολογία 

• Τα αρχαία θέατρα ως πεδίο συνάντησης των πολιτισμών  



« Ακουστική και ιστορική 

ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της 

Ν.Δ. Ελλάδας» 

• να μελετήσουμε και να αναλύσουμε 

αρχικά την έννοια του ήχου και των 

«χαρακτηριστικών» του και  

• το ρόλο του ήχου στα αρχαία θέατρα  



Τελικά…. 
• Να αναγνωρίσουμε το ρόλο του ήχου στη ποιότητα της 

ζωής μας.  

• Να μάθουμε να «ακροόμαστε» και όχι μόνο να ακούμε.  

• Να συνειδητοποιήσουμε τη ποιότητα της πολιτιστικής 

και περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς μέσω της 

καταγραφής και της ιστορίας των θεάτρων της 

περιοχής μας. 

• Να συνειδητοποιήσουμε τη θέση μας μέσα στον 

πλανήτη και την ενότητα μας με όλα τα όντα, μέσα 

από την βελτίωση της ποιότητας της  αίσθησης της 

ακοής 

 



Αν  

ο λόγος  είναι η έκφραση της σκέψης 

και 

η κίνηση είναι η έκφραση  του σώματος 

τότε 

ο ήχος είναι η έκφραση της ψυχής 



 

 

 

 

• Σας ευχαριστώ 



Βασικές έννοιες 

• Τι είναι ο ήχος και πως παράγεται 

• Πως διαδίδεται ο ήχος (ηχητικά κύματα, 

ταχύτητα,μέσο,...) 

• Πως ακούμε (μετάδοση κυμάτων, διάρκεια 

απόσβεσης, χρόνος αντήχησης..) 

• Τα χαρακτηριστικά του ήχου (ένταση, ύψος, 

χροιά) 

• Είδη ήχων (απλοί, φθόγγοι, θόρυβοι, κρότοι, 

μουσικοί ήχοι, φυσικοί & τεχνητοί ήχοι) 



Ο ήχος ως μέσο αντίληψης του 

περιβάλλοντος για τον άνθρωπο 

• Ανθρώπινοι ήχοι 

• Ομιλία 

• Μουσική 

 



Πως προσδιορίζει ο ήχος ένα 

περιβάλλον 

Πως ένα περιβάλλον 

προσδιορίζεται από τον ήχο 

• Οι ήχοι παραπέμπουν σε συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα και το αντίστροφο 



 



«  
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