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Problemy teorii i praktyki
Problems of theory and practice

2005, 27

Ocena oddzia³ywania ha³asu na nauczycieli
w szkolnych salach gimnastycznych
The evaluation of the exposure noise to teachers in schools' gymnasia
Paulina Leœna
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznañ

Streszczenie
W latach 2004 i 2005 przebadano grupê 85 nauczycieli pracuj¹cych w salach gimnastycznych. Badania przeprowadzono w szko³ach podstawowych, gimnazjach i szko³ach ponadgimnazjalnych w województwie Wielkopolskim. Uzyskane dane potwierdzaj¹, ¿e praca w sali gimnastycznej, niezaadoptowanej akustycznie, jest dokuczliwa, a stan akustyki w polskich szko³ach jest bardzo z³y.
S³owa kluczowe: akustyka pomieszczeñ szkolnych, adaptacja akustyczna, ha³as pog³osowy, dokuczliwoœæ ha³asu.

Summary
In years 2004 and 2005 a group of 85 teachers working at the school gyms was researched by the questionnaire. The measurements were
cariried out at the Primary and Middle and Secondary Schools in the province of Poznañ. The results of my research prove that work in gymnasium which is not acoustically treated, is troublesome, and that the condition of acoustics at the Polish Schools is very bad.
Key words: acoustics of schoolrooms, acoustics adaptation, reverberation noise, troublesome noise.

Wprowadzenie
Wspó³czeœnie nara¿enie na ha³as w œrodowisku szkolnym jest powszechne. W literaturze wielokrotnie podkreœlano
negatywny wp³yw ha³asu na wyniki w nauczaniu, rozwój
emocjonalny i psychiczny wszystkich uczestników procesu
kszta³cenia [por. Classroom Acoustic 2005, Knecht (i in.)
2002; Koszarny, Goryñski 1990; Koszarny 1992; Pêka³a,
Leœna 2005].
W œrodowisku nauczycieli coraz czêœciej spotyka siê
osoby z uszkodzeniami s³uchu, czy narz¹du artykulacji bêd¹cymi efektem przebywania w œrodowisku ha³aœliwym. W porównaniu z ha³asem wystêpuj¹cym w zak³adach przemys³owych, ha³as szkolny cechuje siê co prawda ni¿szym poziomem natê¿enia dŸwiêku, ale ze wzglêdu na to, ¿e nale¿y go
zaliczyæ do dŸwiêków „mowopochodnych” wp³ywa szczególnie niekorzystnie na proces komunikacji werbalnej; dotyczy
to zw³aszcza ha³asu pog³osowego na sali gimnastycznej. Ha³as pog³osowy tworzy siê na drodze wielokrotnych odbiæ we
wnêtrzu. Problemy ze zrozumia³oœci¹ mowy wystêpuj¹ ju¿
przy opóŸnieniach czasowych dŸwiêków odbitych rzêdu
0.05 s. Cech¹ charakterystyczn¹ ha³asu pog³osowego jest
fakt, ¿e przy zwiêkszaniu g³oœnoœci Ÿród³a nastêpuje znacz¹cy spadek jakoœci odbioru dŸwiêku. Uzyskanie odpowiednich
warunków pog³osowych w praktyce mo¿liwe jest przez
wprowadzenie do pomieszczenia odpowiedniej iloœci materia³ów dŸwiêkoch³onnych. Adaptacja akustyczna to przystosowanie obiektu budowlanego do pe³nienia funkcji zgodnie
z przeznaczeniem, z punktu widzenia jego w³asnoœci akusty-

cznych. Adaptacja akustyczna sal sportowych (a tak¿e
p³ywalni) jest konieczna g³ównie ze wzglêdu na potrzebê
zmniejszenia poziomu ha³asu. W tego typu wnêtrzach nale¿y
stosowaæ ustroje silnie dŸwiêkoch³onne w szerokim paœmie
czêstotliwoœci. Zmniejszenie ha³asu w hali sportowo-widowiskowej nie powinno oznaczaæ ca³kowitego wyt³umienia
energii dŸwiêkowej, a tylko zmniejszenie jej nadmiaru do
w³aœciwego poziomu. Dziêki adaptacji akustycznej mo¿na
skorygowaæ m.in. wartoœæ czasu pog³osu w zale¿noœci od
po¿¹danych i okreœlonych warunków pog³osowych w danym
wnêtrzu. Z eksperymentów przeprowadzonych z tym samym
Ÿród³em w pomieszczeniu zamkniêtym i przestrzeni otwartej
wynika, ¿e poziom ha³asu we wnêtrzu jest zawsze wiêkszy,
a wielkoœci¹ decyduj¹c¹ o tej wartoœci jest œredni wspó³czynnik poch³aniania dŸwiêku .

Charakterystyka sal gimnastycznych
Temat ha³asu pog³osowego w salach gimnastycznych
przedstawiony zosta³ szczegó³owo w artykule P. Pêka³y
i P. Leœnej [2005]. Niniejsza praca jest ogólnym zestawieniem danych z przeprowadzonych badañ obiektywnych,
a jednoczeœnie przedstawia szczegó³ow¹ analizê wyników
badañ subiektywnych. W ramach badañ zmierzono czas
pog³osu w 16 salach gimnastycznych w szko³ach w Poznaniu i okolicy, w tym w 5 szko³ach podstawowych, 5 gimnazjach i 6 szko³ach ponadgimnazjalnych. W ka¿dej sali wybrano (w zale¿noœci od jej wielkoœci) 4–6 punktów pomiarowych
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i dwa ustawienia Ÿród³a. Dodatkowo za pomoc¹ kwestionariusza ankietowego przebadano grupê 80 nauczycieli wychowania fizycznego.

Cel pracy
Celem pracy by³o dostarczenie danych do szacunkowego okreœlenia nara¿enia zawodowego nauczycieli na dzia³anie ha³asu w salach gimnastycznych oraz uzyskanie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:
1. Czy praca w sali gimnastycznej jest oceniana przez
nauczycieli jako dokuczliwa ze wzglêdu na wystêpuj¹cy
w niej, w trakcie trwania zajêæ, ha³as?
2. Jaki odsetek nauczycieli wychowania fizycznego
czynnych zawodowo ma stwierdzone uszkodzenie s³uchu?

Metodyka pomiarów
W ramach badañ obiektywnych oceniono w³asnoœci
akustyczne sal gimnastycznych w 16 szko³ach ró¿nego typu.
Dokonano pomiaru czasu pog³osu w badanych salach gimnastycznych zgodnie z norm¹ PN-EN ISO 3382 (2001) przy
u¿yciu pistoletu startowego, kaliber 6 mm. Metoda impulsowa pomiaru czasu pog³osu umo¿liwia wykonanie pomiarów
w krótkim czasie, bezpoœredni pomiar odpowiedzi impulsowej oraz gwarantuje dobry stosunek sygna³u do szumu
(S/N). Ka¿dorazowo rejestrowano jednouszn¹ odpowiedŸ
impulsow¹ pomieszczenia za pomoc¹ dwóch mikrofonów
pojemnoœciowych G.R.A.S. Rejestracji dokonano na magnetofonie DAT SONY TDT 10 PRO. Pomiaru poziomu ha³asu dokonano na drodze rejestracji akustycznej przebiegu
lekcji wychowania fizycznego na taœmie DAT i analizy wynikowych plików dŸwiêkowych za pomoc¹ oprogramowania
ARTEMIS. Zastosowana technika rejestrowania poziomu ha³asu pozwala na dok³adn¹ analizê przebiegu zajêæ. Umo¿liwia ona podzielenie ka¿dej lekcji na poszczególne rodzaje
aktywnoœci dzieci/m³odzie¿y, obliczenie poziomu ha³asu
ca³ej lekcji, dokonanie analizy pojedynczego zdarzenia
(np. 1 uderzenia pi³k¹) oraz ³atw¹ korekcjê zak³óceñ np. krzyki do mikrofonu.
Badania subiektywne przeprowadzono za pomoc¹ kwestionariusza ankietowego, którego g³ównym celem by³o
sprawdzenie, czy w grupie zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego wystêpuje nara¿enie na dzia³anie ha³asu
w stopniu niebezpiecznym dla zdrowia. Badaniami tymi objêto nauczycieli wychowania fizycznego ze szkó³, w których
przeprowadzono pomiary w³asnoœci akustycznych sal gimnastycznych oraz czêœciowo z innych szkó³. £¹cznie przebadano grupê 85 osób, w tym 32 mê¿czyzn i 53 kobiety.
Celem pierwszych czterech pytañ kwestionariusza by³o
okreœlenie, z jakimi nauczycielami mamy do czynienia, jak
oceniaj¹ oni œrodowisko akustyczne w sali gimnastycznej
i czy pracuj¹ oni z tak¹ grup¹ dzieci, z jak¹ chcieliby pracowaæ.
Jak siê bardzo czêsto zdarza, nauczyciele pracuj¹ z inn¹
grup¹ dzieci/m³odzie¿y, ni¿ by chcieli. Sytuacja taka mo¿e
mieæ du¿y wp³yw na subiektywn¹ ocenê wystêpuj¹cego
w sali gimnastycznej ha³asu. Podczas przeprowadzania
badañ na salach gimnastycznych niejednokrotnie obserwowano nauczycieli chêtnych do pracy z dzieæmi, jak równie¿
osoby reprezentuj¹ce typowe zmêczenie prac¹ w œrodowisku ha³aœliwym.

Paulina Leœna

Pytania kolejne dotyczy³y dokuczliwoœci ha³asu wystêpuj¹cego na sali gimnastycznej w zale¿noœci od rodzaju aktywnoœci dzieci, które podzielono na: rozmowy/krzyki dzieci,
gry/zabawy z jedn¹ pi³k¹, æwiczenia z pi³kami (wszyscy maj¹
pi³ki), gimnastykê i rozgrzewkê. Wyszczególnienie wy¿ej
wymienionych rodzajów czynnego udzia³u dzieci mia³o na
celu porównanie subiektywnej oceny dokuczliwoœci ha³asu
z wynikami obliczonych wartoœci poziomów ha³asu poszczególnych fragmentów zajêæ zarejestrowanych w szkolnych salach gimnastycznych. Z dokuczliwoœci¹ zwi¹zane by³o równie¿ pytanie o ocenê dŸwiêku gwizdka sportowego u¿ywanego w trakcie prowadzenia zajêæ.
W kwestionariuszu zawarto tak¿e pytania o subiektywn¹
ocenê wzajemnej zrozumia³oœci mowy w porozumiewaniu
siê prowadz¹cego zajêcia i æwicz¹cych na sali gimnastycznej.
Na ocenê œrodowiska akustycznego wystêpuj¹cego na
sali wp³ywa równie¿ wra¿liwoœæ danej osoby na ha³asy zewnêtrzne spotykane w ¿yciu codziennym. Kolejne pytanie pozwoli³o wskazaæ procentowo, który z dodatkowych rodzajów
ha³asu jest postrzegany przez badanych za najbardziej dokuczliwy.
Stopieñ nara¿enia na dzia³anie ha³asu jest zale¿ny
g³ównie od liczby godzin œrednio dziennie spêdzanych na
sali przez nauczyciela oraz od tego czy dana osoba pracuje
w sali z adaptacj¹ akustyczn¹ lub bez i czy jest to jedyna
sala, na której przebywa w ci¹gu tygodnia. Niezale¿nie od
ustalonej liczby jednostek lekcyjnych, znaczna czêœæ nauczycieli uczestniczy dodatkowo w zawodach sportowych,
dlatego zawarto w kwestionariuszu równie¿ pytania o rodzaj
i czêstoœæ odbywanych zajêæ w miesi¹cu przez nauczyciela.
D³ugoletnia praca na sali gimnastycznej wi¹¿e siê z wystêpowaniem problemów zdrowotnych – g³ównie ze s³uchem i
g³osem. Pytania koñcowe mia³y na celu dostarczenie informacji, jaki odsetek nauczycieli wychowania fizycznego,
czynnych zawodowo, ma stwierdzone uszkodzenie s³uchu
i krtani.

Wyniki badañ i ich omówienie
Badania obiektywne
Czas pog³osu
Jak wynika z przedstawionych w tabeli 1 danych tylko
sale z adaptacj¹ akustyczn¹ (003 i 005) posiadaj¹ odpowiednie warunki akustyczne. Reszta sal bez wzglêdu na wiek ma
bardzo d³ugie czasy pog³osu. Przyk³adem mog¹ byæ stosunkowo nowo wybudowane sale gimnastyczne o symbolach 001, 002 i 004 posiadaj¹ce czas pog³osu odpowiednio
6.6 s, 7.4 s i 4.3 s. W salach starszego typu wartoœci zmierzonych czasów pog³osu mieœci³y siê w przedziale 2.6–6.0 s.
Poziom ha³asu
Najwy¿sza uzyskana wartoœæ poziomu dŸwiêku to 90
dBA (mecz siatkówki), a najmniejsza 48 dBA (rozgrzewka
bez pi³ki w sali z adaptacj¹ akustyczn¹). Wartoœci uzale¿nione by³y od rodzaju i wielkoœci, w³aœciwoœci akustycznych
sali gimnastycznej oraz od wieku i liczebnoœci dzieci. W przypadku sal bez adaptacji akustycznej najg³oœniejsze by³y
dzieci ze szkó³ podstawowych, potem gimnazja i szko³y ponadgimnazjalne. W salach z adaptacj¹ akustyczn¹ wartoœci
poziomu ha³asu uzale¿nione by³y g³ównie od liczebnoœci

art15 - Podlesna - Wplyw halasu.qxp

2006-09-03

23:59

Page 131

Ocena oddzia³ywania ha³asu na nauczycieli w szkolnych salach gimnastycznych
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s¹ œrednio o 3–4 dB wy¿sze, od 85–97 dB (liniowe) i 86–98
dBA. Wyniki te uzyskano w odleg³oœci 1.5 m.
Badania subiektywne
Na podstawie odpowiedzi nauczycieli na pytania z kwestionariusza ankietowego, uzyskano nastêpuj¹ce dane.
Informacje ogólne o ankietowanych
Wœród 85 przebadanych osób najliczniejsz¹ grupê
stanowili nauczyciele m³odzi z 5-letnim sta¿em (23%) oraz
dojrzali nauczyciele pracuj¹cy w szkole 21–25 lat i ponad 25
lat (19%). Ryc.1 przedstawia procentowo udzia³ badanych
nauczycieli z ró¿nym sta¿em pracy w szkole.

Tab. 2. Zestawienie wartoœci poziomu ha³asu LAeq (dBA) i Leq1 (dB)
zarejestrowanegopodczas zajêæ ogólnorozwojowych w poszczególnych salach

Ryc. 1. Sta¿ pracy nauczycieli bior¹cych udzia³ w badaniach

dzieci i ich wieku. Najwy¿sz¹ wartoœæ poziomu ha³asu, wystêpuj¹cego podczas rozgrzewki bez pi³ek, zarejestrowano w
sali 009 – 82 dBA i 92 dB (liniowe). Podczas rozgrzewki z 1
pi³k¹ najwy¿szy poziom ha³asu zanotowano równie¿ w sali
009 – 81 dBA i 90 dB(liniowe). Rozgrzewkê z pi³kami zarejestrowano na 9 salach gimnastycznych w tym na obydwu
salach z adaptacj¹ akustyczn¹ (sale 003 i 005), gdzie zdecydowanie najciszej by³o na sali 003 – 52 dBA i 60 dB (liniowe).
Najwiêkszy poziom ha³asu, podczas rozgrzewki z pi³kami,
wyst¹pi³ na sali 015 – 88 dBA i 89 dB (liniowe). Podczas gimnastyki zarejestrowane poziomy ha³asu mieœci³y siê w zakresie 78–85 dBA i 80–85 dB (liniowe). Najni¿sza wartoœæ
poziomu ha³asu zmierzonego podczas zajêæ ogólnorozwojowych (gry, zabawy) wyst¹pi³a w sali 005 (sala z adaptacj¹
akustyczn¹) – 72 dBA i 81 dB (liniowe), z kolei najwy¿szy
poziom ha³asu zarejestrowano w sali 002–88 dBA i 90 dB
(liniowe) – tabela 2.
Podczas meczów zanotowane wartoœci poziomu ha³asu
mieœci³y siê w zakresach: siatkówka 77–90 dBA i 82–90 dB
(liniowe), koszykówka od 79–84 dBA, pi³ka no¿na 84 dBA
i 85 dB (liniowe). Zarejestrowano tak¿e poziom ha³asu na
lekcjach mieszanych oraz na nietypowych zajêciach (np.
taniec). Najwy¿szy poziom ha³asu podczas aktywnoœci
mieszanej (jedna grupa æwiczy z pi³kami, druga gra w kosza)
zarejestrowano w sali 001 – 85 dBA.
Dodatkowo zmierzono w kabinie bezechowej poziom
dŸwiêku 6 gwizdków sportowych. Dla kobiet u¿ywaj¹cych
gwizdki otrzymano wartoœci w zakresie od 78–94 dB (liniowe) i od 79–96 dBA, natomiast dla mê¿czyzn poziomy te
1

Ponad po³owa badanych (bo a¿ 57%) spêdza przeciêtnie na sali gimnastycznej 5–6 godzin dziennie. Odpowiada
to wymiarze godzin pó³tora etatu pracy w szkole (etat to 18
godzin w tygodniu, reszta dodatkowych godzin to tzw. godziny ponadwymiarowe). Tylko 7% nauczycieli ankietowanych pracuje zwykle powy¿ej 10 godzin dziennie (por. ryc. 2)

Ryc. 2. Liczba godzin w ci¹gu dnia spêdzanych na sali gimnastycznej przez nauczycieli

Znaczna wiêkszoœæ nauczycieli (58%) okreœli³a, ¿e grupa m³odzie¿y, z któr¹ pracuje im odpowiada. Osoby pracuj¹ce z dwoma ró¿nymi, pod wzglêdem wieku, grupami w 15%
zdecydowa³yby siê pracowaæ tylko z jedn¹ z tych grup (por.
ryc. 3).

Leq' to wartoœæ poziomu ha³asu w warunkach normowych przy za³o¿eniu, ¿e czas pog³osu RT20 wynosi 1.6 s.
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Ryc. 3. Grupy dzieci z jakimi najchêtniej pracowaliby nauczyciele

Paulina Leœna

Ryc. 5. Grupy wiekowe dzieci z jakimi najchêtniej pracowaliby
nauczyciele

Najwiêcej z badanych osób pracuje z dzieæmi w wieku
szkolnym w klasach 4–6 oraz w gimnazjum. Na ryc. 4 przedstawiono dane ze wszystkich odpowiedzi, wœród nich znajduj¹ siê tak¿e nauczyciele, którzy pracuj¹ z dwoma, a nawet
trzema grupami wiekowymi dzieci.

Ryc. 6. Liczba uczniów w sali w trakcie trwania zajêæ

Ryc. 4. Grupy wiekowe dzieci z jakimi pracuj¹ przebadani nauczyciele

Wiêkszoœæ nauczycieli nie chce pracowaæ z dzieæmi
z gimnazjum i z klas 1–3 (nauczanie zintegrowane) (por.
ryc. 5). Zdaniem ankietowanych zdecydowanie bardziej spokojne (od gimnazjalistów) i chêtne do wspó³pracy s¹ dzieci
z klas 4–6. M³odzie¿ licealna jest odpowiedzialna i zdyscyplinowana oraz zna s³ownictwo u¿ywane na zajêciach wychowania fizycznego, co u³atwia nauczycielowi pracê.
Istotn¹ informacj¹ w ocenie nara¿enia na dzia³anie ha³asu w sali gimnastycznej jest liczba potencjalnych Ÿróde³ ha³asu na lekcji, czyli liczba dzieci przebywaj¹cych jednoczeœnie
na zajêciach wychowania fizycznego. Przeciêtnie, zdaniem
nauczycieli, æwicz¹ grupy do 30 osób – tak odpowiedzia³o
45% badanych oraz grupy do 20 osób – 33% (por. ryc. 6).
W dodatkowych zajêciach w miesi¹cu na sali gimnastycznej uczestniczy 72% badanych. Zajêcia do 5 dodatkowych
godzin w miesi¹cu prowadzi 20% nauczycieli, a œrednio
6–10 godzin ok. 16%. Najmniej, bo 2% ma ponad 20 godzin
w miesi¹cu w tym 1 osoba 60 godzin (por. ryc. 7).

Rys. 7. Nauczyciele uczestnicz¹cy w dodatkowych zajêciach na sali
gimnastycznej

Ocena œrodowiska akustycznego na sali gimnastycznej
i postrzeganie dokuczliwoœci ha³asu
Œrodowisko akustyczne na sali gimnastycznej generalnie postrzegane jest jako g³oœne (47%), normalnie g³oœne
(26%) i nadzwyczaj g³oœne (24%) – (³¹cznie 97% w tym 71%
ankietowanych uwa¿a je za g³oœne i nadzwyczaj g³oœne)
(por. ryc. 8).
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Rys. 8. Ocena œrodowiska akustycznego na sali gimnastycznej
przez nauczycieli
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Ryc. 10. Ocena œrodowiska akustycznego na sali gimnastycznej
przez nauczycieli uwa¿aj¹cych ha³as za dokuczliwy

Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (84%) uwa¿a
ha³as wystêpuj¹cy na sali gimnastycznej za dokuczliwy.
W 40% jest œrednio dokuczliwy, a w 36% bardzo dokuczliwy
(por. ryc. 9).

Ryc. 11. Ocena œrodowiska akustycznego na sali gimnastycznej
przez nauczycieli uwa¿aj¹cych ha³as za niedokuczliwy

Rys. 9. Ocena dokuczliwoœci ha³asu wystêpuj¹cego na sali gimnastycznej przez nauczycieli

Osoby okreœlaj¹ce ha³as za dokuczliwy oceniaj¹ œrodowisko akustyczne na sali gimnastycznej w 58% za g³oœne,
natomiast osoby, dla których ha³as na sali nie jest dokuczliwy w wiêkszoœci 72% oceniaj¹ œrodowisko akustyczne za
normalnie g³oœne. W pierwszej grupie 23% uwa¿a, ¿e na sali
jest nadzwyczaj g³oœno, a 1% – skrajnie g³oœno (por. ryc. 10
i 11).
Du¿y wp³yw na ocenê dokuczliwoœci ha³asu na sali ma
rodzaj aktywnoœci dzieci w trakcie zajêæ (por. ryc. 12). Za
bardzo dokuczliwe i skrajnie dokuczliwe w wiêkszoœci postrzegaj¹ nauczyciele zajêcia z wieloma pi³kami, a nastêpnie
rozmowy i krzyki oraz zajêcia z jedn¹ pi³k¹. Gimnastyka zdecydowanie okreœlana jest jako ma³o dokuczliwa, podobnie
rozgrzewka. Ogólne zachowanie siê dzieci na lekcji, czyli
rozmowy / krzyki zosta³y ocenione jako œrednio dokuczliwe.
Dla wiêkszoœci osób gwizdek sportowy u¿ywany w trakcie zajêæ na sali gimnastycznej jest ma³o dokuczliwy (40%),
œrednio dokuczliwy dla (29%), bardzo (11%) i skrajnie dokuczliwy (7%). W sumie 87% osób odczuwa dokuczliwoœæ
gwizdka sportowego (por. ryc. 13).

Ryc. 12. Ocena dokuczliwoœci ha³asu wystêpuj¹cego na sali gimnastycznej przez nauczycieli w poszczególnych typach aktywnoœci
dzieci w trakcie zajêæ. Aktywnoœæ: 1 – rozmowy/krzyki; 2 – gry z 1
pi³k¹; 3 – æwiczenia z pi³kami; 4 – gimnastyka; 5 – rozgrzewka
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Ich zdaniem dzieci zwracaj¹ siê do nich mówi¹c normalnie g³oœno (54%) lub g³oœno (37%) (por. ryc. 16).

Ryc. 13. Ocena dokuczliwoœci gwizdka sportowego u¿ywanego na
zajêciach przez nauczycieli
Ryc. 16. Okreœlenie g³oœnoœci zadawanych przez dzieci pytañ

Ocena g³oœnoœci i zrozumia³oœci mowy na sali gimnastycznej
Œrednio wyraŸnie rozumie pytania zadawane przez
dzieci 43% ankietowanych nauczycieli, ma³o i bardzo ma³o
wyraŸnie odpowiednio 24% i 6%. Spora grupa, bo 21 osób
(25%) okreœli³a zrozumia³oœæ mowy dzieci jako wyraŸn¹ (por.
ryc. 14).

Wystêpowanie problemów zdrowotnych
Praca na sali gimnastycznej staje siê Ÿród³em problemów ze s³uchem oraz ze strunami g³osowymi i krtani¹ (por.
ryc. 17).

Ryc. 17. Nauczyciele maj¹cy problem ze s³uchem i nie maj¹cy problemów

Ryc. 14. Okreœlenie zrozumia³oœci pytañ zadawanych przez dzieci
w trakcie zajêæ przez nauczycielic

Problemy ze s³uchem ma niewielka liczba osób, bo tylko
9%, w tym tylko 44% ma stwierdzony ubytek s³uchu (por.
ryc. 18).

Nauczyciele twierdz¹, ¿e zwykle musz¹ wydawaæ
dzieciom polecenia g³oœno (56%) (por. ryc. 15).

Rys. 18. Procent stwierdzonych ubytków s³uchu wœród badanych
Ryc. 15. Okreœlenie g³oœnoœci wydawanych poleceñ przez nauczycieli

Stanowi to zaledwie 6% z przebadanej grupy (por.
ryc. 19).
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Ryc. 19. Procent stwierdzonych ubytków s³uchu u osób maj¹cych
problemy ze s³uchem

Inaczej wygl¹da sytuacja z gard³em i krtani¹. Prawie
po³owa spoœród wszystkich przebadanych osób (35 na 85
nauczycieli – 47%) odczuwa ból w obrêbie krtani/strun
g³osowych bezpoœrednio po zajêciach (por. ryc. 20).

Ryc. 20. Nauczyciele odczuwaj¹cy ból w obrêbie krtani/strun g³osowych bezpoœrednio po zajêciach

U osób pracuj¹cych na sali i maj¹cych problemy z g³osem w 38% przypadków (30 na 85 badanych) stwierdzono
uszkodzenie krtani (por. ryc. 21).

Przeprowadzone dotychczas badania, zarówno w kraju,
jak i za granic¹, dowodz¹ istnienia problemów zwi¹zanych
z akustyk¹ w szko³ach. Problemy te dotycz¹ g³ównie trudnoœci w nauce dzieci oraz negatywnego oddzia³ywania ha³asu
na organizm cz³owieka. Wyniki badañ nad akustyk¹ w szko³ach wskazuj¹ na ogromne nara¿enie na ha³as przebywaj¹cych w placówkach szkolnych osób. Ograniczenie ha³asu
mo¿liwe jest poprzez polepszenie jakoœci akustycznej pomieszczeñ.
Przeprowadzone badania obiektywne (pomiar czasu
pog³osu i poziomu ha³asu w salach gimnastycznych) i subiektywne (kwestionariusz ankietowy) potwierdzi³y „z³y” stan
akustyki w polskich szko³ach. Wyniki czasu pog³osu na salach gimnastycznych mieœci³y siê w zakresie 1.6–7.4 s. Tylko
dwie sale mia³y krótkie czasy pog³osu – sale z adaptacj¹
akustyczn¹. Podobnie poziom ha³asu generowany przez
dzieci w trakcie trwania zajêæ osi¹ga³ wartoœci oko³o 90 dBA.
W poszczególnych fragmentach lekcji (trwaj¹cych do 20 minut) rejestrowany poziom ha³asu mieœci³ siê w zakresie
52–90 dBA, natomiast poziom ha³asu ca³ych lekcji (trwaj¹cych oko³o 45 minut) oscylowa³ w zakresie 48–90 dBA.
Z uzyskanych danych z badañ subiektywnych wynika,
i¿ œrodowisko akustyczne na sali gimnastycznej generalnie
postrzegane jest jako g³oœne (47%), normalnie g³oœne (26%)
i nadzwyczaj g³oœne (24%) – (³¹cznie 97%; w tym 71% ankietowanych uwa¿a je za g³oœne i nadzwyczaj g³oœne). Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych (84%) uwa¿a ha³as wystêpuj¹cy na sali gimnastycznej za dokuczliwy. Osoby te oceniaj¹ œrodowisko akustyczne na sali gimnastycznej w 58% za
g³oœne, natomiast osoby, dla których ha³as na sali nie jest dokuczliwy w wiêkszoœci 72% oceniaj¹ œrodowisko akustyczne
za normalnie g³oœne.
W przypadku oceny aktywnoœci dzieci na sali gimnastycznej, za bardzo dokuczliwe i skrajnie dokuczliwe w wiêkszoœci postrzegaj¹ nauczyciele zajêcia z wieloma pi³kami,
a nastêpnie rozmowy i krzyki oraz zajêcia z jedn¹ pi³k¹. Gimnastyka zdecydowanie okreœlana jest jako ma³o dokuczliwa,
podobnie rozgrzewka, natomiast rozmowy / krzyki zosta³y
ocenione jako œrednio dokuczliwe. 87% osób odczuwa
dokuczliwoœæ gwizdka sportowego, jednak dla 40% procent
ankietowanych jest on ma³o dokuczliwy, œrednio dokuczliwy
dla 29%, bardzo dla 11% i skrajnie dokuczliwy dla 7%. Rozumienie pytañ zadawanych przez dzieci 43% nauczycieli
okreœli³a jako œrednio wyraŸnie, dodatkowo wiêkszoœæ
uwa¿a, ¿e zwykle musz¹ wydawaæ polecenia dzieciom
g³oœno (56%), a dzieci zwracaj¹ siê do nich mówi¹c normalnie g³oœno (54%) lub g³oœno (37%). Tylko 9% osób ma problemy ze s³uchem, w tym tylko 44% ma stwierdzony ubytek
s³uchu – stanowi to zaledwie 6% z ca³ej przebadanej grupy.
Prawie po³owa nauczycieli (35 na 85 nauczycieli – 47%)
odczuwa ból w obrêbie krtani/strun g³osowych bezpoœrednio
po zajêciach, a w 38% przypadków stwierdzono uszkodzenie
krtani.

Wnioski
Ryc. 21. Procent stwierdzenia uszkodzenia krtani u osób maj¹cych
problemy z g³osem

1. Praca na sali gimnastycznej jest dla nauczycieli
Ÿród³em problemów ze s³uchem oraz ze strunami g³osowymi
i krtani¹.
2. 97% przebadanych nauczycieli postrzega œrodowisko
akustyczne na sali gimnastycznej jako g³oœne.
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