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ΘΔΜΑΣΙΚΗ 

ΟΜΙΛΟΤ 

‘Ήτος μέσα / Ήτος γύρω’ 

Προσεγγίσεις τοσ ήτοσ από επιστημονική,  

κοινωνική και καλλιτετνική οπτική 

  

ΣΑΞΗ Α’, Β’, Γ’ Λπθείνπ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 
11 – 20 



 

ΣΟΥΟΙ 

θνπόο ηνπ νκίινπ είλαη λα δηεπξύλεη ηελ προζωπική ανηίληψη ησλ 

καζεηώλ κε ην θαηλόκελν ηνπ ήρνπ, λα εκβαζύλεη ηελ επαθή ηνπο κε ην 

ερεηηθό πεξηβάιινλ (θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο-θνηλσληθό) θαη λα 

εκπινπηίζεη ηηο γνώζεις ηνπο γηα απηό.  

πλδπάδνληαο ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο κε ηελ ηερλνινγία, ηελ ηέρλε θαη 

δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα, ε καζεηηθή νκάδα ζα απνθηήζεη επηζηεκνληθέο 

θαη άιιεο γλώζεηο, ζα αλαδεηήζεη αμίεο θαη ζα αλαπηύμεη ζπιινγηθή 

δημιοσργική δράζη. 

 ηόρνη: 

 Δκβάζπλζε ζε έλλνηεο ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ζρεηηθώλ κε ηνλ ήρν 

θαη γλσξηκία κε ζρεηηθνύο εθαξκνζκέλνπο επηζηεκνληθνύο θιάδνπο  

 Βησκαηηθή επαθή κε ην ερεηηθό πεξηβάιινλ 

 Γηεξεύλεζε θαη αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο ζε θνηλσληθά ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ην ερεηηθό πεξηβάιινλ 

 Αλάπηπμε δξάζεο, κέζσλ επηθνηλσλίαο ή/θαη θαιιηηερληθώλ έξγσλ κε 

ζθνπό ηελ ελεκέξσζε – επαηζζεηνπνίεζε  

 Δηζαγσγηθέο γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ζηελ ερνγξάθεζε θαη ζε 

πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο ηνπ ήρνπ. 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ 

ΓΡΑΔΩΝ 

Φάζε 1ε: Έλαξμε σο ΟΚΣ 

 Δλδπλάκσζε νκάδαο θαη αλίρλεπζε ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ κε 

βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 πιινγηθή αλαδήηεζε θνηλώλ ελδηαθεξόλησλ θαη πξνγξακκαηηζκόο 

δξάζεο 

Φάζε 2ε: ΝΟΔ σο ΑΠΡ: Αλαιόγσο κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο επηινγέο ηεο 

νκάδαο: 

 Βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, πεηξάκαηα θπζηθώλ επηζηεκώλ, 

εηζεγήζεηο θαη αλαιύζεηο κε επίθεληξν ην θαηλόκελν ηνπ ήρνπ θαη κε 

ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία: 

 Αθνπζηηθή νηθνινγία  

 Βηνινγία θαη αθνή, Ψπρναθνπζηηθή, Εσνκνπζηθνινγία 

 Ζ θπζηθή ηνπ ήρνπ  

 Κηλεηηθόηεηα θαη πξνζβαζηκόηεηα ΑκΔΑ, Μνπζηθνζεξαπεία 

 Γεκηνπξγηθέο θαιιηηερληθέο - ζπλζεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελδεηθηηθά: 

 Γεκηνπξγία πεηξακαηηθώλ ερεηηθώλ ζπλζέζεσλ 

 Γηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη θαηαζθεπή κνπζηθώλ νξγάλσλ από 

απιά πιηθά 

 Αλάπηπμε κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, ελδεηθηηθά 

ζηε Γηεζλή Παγθόζκηα Ζκέξα Δπαηζζεηνπνίεζεο θαηά ηνπ 

Θνξύβνπ (International Noise Awareness Day) 30/4/2018. 



Φάζε 3ε: ΜΑΗ: Αμηνιόγεζε, παξνπζίαζε θαη δηάρπζε 

ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 (δύν) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

Ωο πεγέο αθόξκεζεο, ελεκέξσζεο, έκπλεπζεο, ππνζηήξημεο: 

 Δγρεηξίδηα Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ  

 Γεκνζηνγξαθηθά θείκελα ή δνθίκηα πνπ πξαγκαηεύνληαη 
επηζηεκνληθά ή θνηλσληθά δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα 

 Βίληεν από ην δηαδίθηπν, θαιιηηερληθά έξγα (γξαπηόο ιόγνο, εηθόλεο, 
βίληεν, κνπζηθή) 

 Tutorials, webinars γηα ηελ επεμεξγαζία ήρνπ 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Α) Αλαιόγσο κε ηηο δξάζεηο πνπ ζα επηιέμεη ε νκάδα, ελδεηθηηθά:  

 Βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα 

 Βίληεν, παξάζηαζε, ςεθηαθά ή έληππα κέζα, θαιιηηερληθά έξγα, 

εγθαηάζηαζε ή άιιεο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο 

B) Βlog ή άιιν ςεθηαθό κέζν απνηύπσζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο 

νκάδαο αιιά θαη παξάζεζεο ηνπ δηδαθηηθνύ πιηθνύ. 

Γ) Ζκεξνιόγην θαη παξνπζηνιόγην 

Γ) Έθζεζε απηναμηνιόγεζεο νκίινπ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΜΔ ΦΟΡΔΙ κλπ 

Θα αλαδεηεζεί ζπλεξγαζία κε: 

Α) Παλεπηζηεκηαθνύο θνξείο 

Β) Άιια ζρνιεία  

Γ) Δπαγγεικαηίεο ηνπ ήρνπ 

Γ) Γεκόζηνπο ή άιινπο θνξείο ζρεηηθνύο κε ην ερεηηθό πεξηβάιινλ  

Τπάξρεη πξόζεζε γηα έληαμε ζην Δζληθό Δπηζηεκνληθό Γίθηπν 

Δθπαίδεπζεο ‘Ήρνο: Πεξηβάιινλ, Άλζξσπνο, Πνιηηηζκόο’  

ΑΛΛΟ 

Επιθσμηηό είλαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο λα έρνπλ πξαγκαηηθό 

ελδηαθέξνλ γηα: Α) Σνλ ήρν σο θαηλόκελν ηνπ αλζξσπνγελνύο θαη θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, Β) Σε δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη Γ) Σηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο. 

 


