
AKUSTYKA
DLA SZKÓŁ



Akustyka i dźwięki są nieodłącznym elementem otaczającego nas świa-
ta. O ile długo wyczekiwany koncert, w pięknej sali koncertowej dostarcza 

niezapomnianych wrażeń,  o tyle głośne dźwięki w naszym środowisku 
pracy i nauki, mogą irytować, obniżać wydajność pracy, a nawet prowa-

dzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu.

Poziom dźwięku, wyrażony w decybelach, informuje o tym jak głośno jest w środowisku, w 

którym przebywamy. I tak, przykładowo:

Badania akustyczne, przeprowadzone na grupie nauczycieli w polskich szkołach przez Wyż-
szą Szkołę Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, prezentują alarmujące dane:

Jak widać na powyższej grafice, codzien-
nie spotykamy się poziomami dźwięku, 
wyraźnie przekraczającymi szkodliwą dla 
zdrowia głośność. Ciężko jednak mieć 
wpływ na takie czynniki jak uliczny zgiełk 
czy chociażby hałas komunikacji, którą 
codziennie dojeżdżamy do pracy. 
Dlatego tak ważne jest, chociażby z per-
spektywy naszego zdrowia, zapewnienie 
jak najbardziej komfortowych warunków 
do pracy i nauki. Podejście takie, niesie 
za sobą również poprawę szeregu wielu 
innych czynników, które przedstawione 
zostały w poniższym artykule.

Poddając powyższe dane szybkiej analizie, wyraźnie widać, że poziom dźwięku w polskich szkołach prze-
kracza 85 dB i jest porównywalny do poziomu dźwięku, jaki generuje ruszający dynamicznie motocykl! To 
dość obrazowe porównanie, jednak wielce obrazujące istotę problemu, jakim jest hałas. Z kolei, powołując 
się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 6 czerwca 2014 roku, 8 – godzinna eks-
pozycja na hałas na stanowisku pracy nie może przekraczać 85 dB. To kolejny, uregulowany tym razem 
prawnie argument, potwierdzający słuszność postawionej we wstępie tezy. Warto jednak dodać, że polscy 
nauczyciele, zapytani przez naukowców co najbardziej przeszkadza im w swoim środowisku pracy, odpo-
wiedzieli wyraźnie – hałas.



Jakie konsekwencje dla nauczycieli, a jakie dla uczniów niesie dbałość o akustykę?

KLASA Z DOBRĄ AKUSTYKĄ

DLA NAUCZYCIELA

DLA UCZNIÓW

KLASA ZE ZŁĄ AKUSTYKĄ

• MNIEJSZY WYSIŁEK GŁOSOWY

• MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI EFEK-
TYWNEJ, KREATYWNEJ PRACY DLA 
UCZNIÓW

• SZYBKIE ROZPOCZĘCIE LEKCJI, BEZ 
STRATY CZASU NA DYSCYPLINOWANIE 
KLASY

• UŁATWIA KONCENTRACJĘ

• UŁATWIA ZAPAMIĘTYWANIE

• PODNOSI MOTYWACJĘ I ZAANGAŻO-
WANIE

• WPŁYWA NA ZACHOWANIE UCZNIÓW

• OBNIŻA KONCENTRACJĘ

• UTRUDNIA ZAPAMIĘTYWANIE

• ZMUSZA DO PODNOSZENIA GŁOSU

• POWODUJE SZYBSZE ZMĘCZENIE

• WIĘKSZY WYSIŁEK GŁOSOWY

• PODNOSI TĘTNO, JAKO SKUTEK STRE-
SOGENNEGO WPŁYWU HAŁASU NA 
ORGANIZM CZŁOWIEKA

• PRZESZKADZA W PROWADZENIU ZA-
JĘĆ

Istnieją jednak metody ograniczające poziom dźwięku w pomieszczeniach szkolnych, ha-
lach sportowych i korytarzach. Najefektywniejszym sposobem walki z uciążliwym hałasem 
jest adaptacja akustyczna. 

Adaptacja akustyczna polega na zastosowaniu w istniejącej już przestrzeni, odpowiednich paneli aku-
stycznych, wykonanych ze specjalnych, dźwiękochłonnych materiałów. Jako firma zajmująca się zaawan-
sowaną akustyką, projektowaniem i produkcją paneli akustycznych, w swojej ofercie posiadamy najróż-
niejsze modele ustrojów akustycznych, począwszy od eleganckich doniczek akustycznych, na wysoko 
specjalistycznych ustrojach rozpraszających kończąc. Przez ponad 8 lat działalności opracowaliśmy 
i wdrożyliśmy do seryjnej produkcji ponad 300 produktów do izolacji i adaptacji akustycznej, realizując 
przy tym ponad 500 projektów. Wśród firm, które nam zaufały są:



Przykładowe rozwiązania:






