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 Akustiki v šolskih razredih bi morali posvetiti več pozornosti  
 
Aljoša Flander, univ. dipl. inž.stroj, akustik, 
odg. projektant in nadzornik,  
Decibel akustični inženiring d.o.o. 
 
Več kot polovica časa šolanja učenje otroka poteka s poslušanjem. Zato bi si morali vsi ljudje in 
institucije, ki so odgovorni za dobro učno okolje in razvoj učenja otroka, prizadevati za dobre 
pogoje za poslušanje v vrtcih in šolskih prostorih.  
 
Obremenitev s hrupom v vrtcih in šolah – dejstva 
Temi »akustika v razredu«  se na žalost še vedno ne posveča dovolj pozornosti. Mnogi mislijo, da 
je akustika pomembna le za gledališča in dvorane. Čeprav mednarodne študije dokazujejo, da je 
raven obremenitve s hrupom v šolah in vrtcih pogosto nad dopustno mejo in ustrezen standard 
določa natančne predpise za akustično kakovost v izobraževalnih prostorih, ta vidik v konceptu 
kakovosti izobraževanja običajno sploh ni upoštevan. 
 
S pomočjo meritev hrupa strokovnjaki iz različnih držav že več let poudarjajo, da znaša povprečna 
jakost zvoka v prostorih vrtcev in razredih od 65 do 75 dB, v posameznih primerih pa celo 85 
dB! Znano je, da raven hrupa na delovnih mestih, kjer prevladujejo intelektualne dejavnosti,  
ne sme presegati 55 dB, in da je treba po uredbi o varnosti pri delu pri obremenitvi s hrupom (v 
industriji), ki znaša 80 dB, zagotoviti zaščito za sluh. Zakaj so potem otroci, vzgojitelji in učitelji v 
vrtcih in šolah v nasprotju z vsemi določili še vedno izpostavljeni stalni in močno čezmerni 
obremenitvi s hrupom? Po ugotovitvah medicine dela delujejo te povišane ravni hrupa, zlasti pri 
psihično zahtevnih dejavnostih, kot dejavniki stresa in izzovejo fizične in psihične reakcije. 
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Razlogi za hrup in slabo akustiko 
Visoke in trde za zvok zelo odbojne betonske ali gips stene in stropovi, visoki prostori  z velikim 
volumnom in relativno malo opreme, velike steklene površine in gladka tla so glavni razlogi za  
močan odmev v prostoru (predolg odmevni čas), posledica je slab prenos zvoka, slaba slišnost in  
razumljivost ter neenakomerna razporeditev zvoka v  prostoru.  Odmevanje vodi v povišano raven 
hrupa, le to v slabo slišnost, zaradi  tega osebe v prostoru podzavestno višajo jakost glasu in spirala 
tega efekta (Lombardov efekt) vodi v še večje odmevanje in hrupnost.    
  
Lombardov učinek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posledice hrupa in  odmevanja za učence in učitelje 
Zaradi hrupa in večinoma veliko predolgega odmevnega časa v učilnicah se razločnost govorjenja 
močno zmanjša.S tem je moteno sprejemanje informacij (besede sploh niso razumljene ali so 
napačno razumljene), naknadna obdelava in shranjevanje slišanih informacij. Poslušanje postane 
napornejše in zahteva več psihične energije. Pozornost otrok hitreje popusti, zato se rajši posvetijo 
drugim dejavnostim, ki pogosto še zvišujejo raven hrupa. Učenje maternega jezika in učenje 
nasploh sta otežena in šolski uspeh je slabši. Ker pri otrocih v vrtcu in osnovni šoli učenje 
maternega jezika še ni zaključeno, se problematika še zaostri. Oteženo je tudi poučevanje tujih 
jezikov, pri čemer so posebej prikrajšani naglušni otroci in tudi otroci, ki zaradi bolezni srednjega 
ušesa ali močnega prehlada začasno slišijo slabše, otroci z moteno pozornostjo,  učnimi motnjami 
ter otroci, katerih materni jezik ni slovenski. Vsi so dvojno prikrajšani zaradi slabe prostorske 
akustike. 

 
Slaba razumljivost govora pa ne otežuje samo učenja, temveč tudi poučevanje. Pri poučevanju v 
glasnih in odmevajočih prostorih morajo učitelji nenehno govoriti s povzdignjenim glasom, kar je 
dolgoročno zelo naporno. Potek poučevanja je prekinjen zaradi pogostega ponavljanja informacij 
in opominjanja otrok, naj se umirijo. Posledično pride do neugodja, jeze, izčrpanosti ter težav z 
grlom in glasom. 
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Kako  je v praksi? 
Tudi v tujini, še posebej pa v Sloveniji je, na žalost, videz prostora še vedno pomembnejši od 
akustike. V nekaterih izobraževalnih ustanovah za odrasle se pri obnavljanju sicer bolj upošteva 
dobra akustika prostora v dvoranah za seminarje in predavanja, vendar pa se v učnem okolju, v 
katerem naj bi se otroci vsak dan več ur osredotočeno učili, standardi akustike prostora  ne  
upoštevajo dovolj  ali pa zanemarijo. 
 
Praksa kaže, da se učni prostori akustično uredijo šele naknadno, če so razmere res kritične in še to 
le v primerih, če (ko) se najdejo finančna sredstva. To pa je odvisno predvsem od ozaveščenosti in  
prizadevanj vodstva vzgojno izobraževalnih institucij za zagotovitev takšnega okolja za poslušanje, 
ki bi omogočilo boljše učenje in bivanje ne le za slušno prizadete otroke, temveč tudi  za vse druge 
prikrajšane otroke. 
 
Kako je možno prostorsko akustiko izboljšati? 
Akustik na podlagi meritev odmevnega časa določi indeks prenosa in indeks  razumljivosti govora 
in če je potrebno, še druge akustične parametre prostora, ugotovi dejansko obnašanja zvoka v 
prostoru in razloge za tako stanje. Zatem je potrebno dejansko stanje primerjati z zahtevami 
akustičnih standardov, ki se razlikujejo gleda na več dejavnikov: namen prostora  oz.dejavnost, ki 
se v njem odvija, glede na to ali je prevladujoč govor ali glasba ter glede na  velikost oz. volumen 
in geometrijo prostora. Upoštevati je potrebno tudi  število oseb v prostoru ter trenutno 
opremljenost prostora. Na osnovi teh ugotovitev akustik  izračuna in določi:  
- vrsto in potrebno učinkovitost zvočno absorpcijskih ali zvočno difuzijskih materialov/oblog  in 
pravilno kombinacijo obojih za potrebno delovanje po celotnem frekvenčnem pasu, ali zgolj 
problematičnem frekvenčnem pasu, 
-  potrebno količino ter njihovo pravilno razporeditev v prostoru, da je zvok pravilno in 
enakomerno usmerjen k poslušalcem.  
 
Običajno je možnih več alternativnih rešitev z različnimi akustičnimi produkti, različnimi načini 
montaže, izgleda in cenovnih razredov. Za  izbor optimalne različice se  lahko poleg strokovnih 
kriterijev in tehničnih možnosti do določene mere upoštevajo tudi preference naročnika. 
 
 

 
 
 


