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Abstract: The modern school must off er not only knowledge but opportuni  es, which help students 
build and develop their personal quali  es and skills, as well as their social behaviour and responsibility.

Therefore, my good prac  ce, building “A Hotel for Insects” in the courtyard of our school is a modern edu-
ca  onal decision that allows students to communicate with the nature and represents an interac  ve method of 
educa  on through experiences and adventures, which makes it an ideal addi  on to the Life Science’s curricu-
lum. It results in crea  ng key components, enhancing the students’ mo  va  on and makes the educa  onal pro-
cess in the fi eld of environmental and biodiversity conserva  on up to date. It puts emphasis on the decreasing 
popula  on of the pollina  ng insects and indicates ways for their conserva  on, regardless of the pollu  on and 
other eco nega  ves in the big ci  es.

The students can do a lot of prac  cal exercises such as observa  on and determining the biodiversity of the 
insects in the school’s courtyard, researching and analysing informa  on of the founded species, naming and 
classifi ca  on of the founded species, building of the hotel and crea  ng a book for the guests of the hotel. These 
prac  cal exercises lead to the achievement of the desired objec  ve: conserva  on and familiarisa  on with the 
insects’ biodiversity around us through engaging the students as “builders” of “The Hotel for Insects”, turning 
the tradi  onal way of educa  on into an educa  on at any  me and any place.
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Живеейки в град Бургас и община, чиято територия е част от общоевропейска мрежа за защитени те-
ритории Натура 2000, от първостепенно значение за мен като учител е да изградя у моите ученици еколо-
гична култура и отговорно отношение към проблемите, свързани с опазването на околната среда.

Изграждането на „Хотел за насекоми” в училищния двор е добра образователна практика, фокусира-
на върху местен проблем, който е част от глобален екологичен проблем, свързан с упадъка на пчелите1 - 
тенденция от края на XX век. Освен тях са заплашени и много други видове насекоми. Основни причини за 
изчезването им са безконтролното използване на пестициди и инсектициди в промишленото земеделие, 
множество сателити, електронни устройства и антени, чиито вълни объркват насекомите, промяната в кли-
мата, замърсяването, липсата на храна, вода, местообитания и други негативи на съвременния свят.

Учениците първоначално са увлечени от естественото си любопитство към околния свят и имат въз-
можност за множество практически дейности.

  Дейност 1: Наблюдение и установяване на биологичното разнообразие от насекоми в училищния 
двор.

Предизвикателна интелектуано-стимулираща дейност, в която учениците са разделени на групи при 
огледа на училищния двор. Първоначално записват установените видове, съставяйки списък, снимат ги. 
С помощта на учителя развиват по- сложни техники за наблюдение: разглеждане на участък трева и поч-
ва отблизо с лупа, залагане на „падащи” капани [1] за видовете, които пълзят и се крият при огледа. Ка-
паните се залагат, като се издълбава малка дупка в земята и в нея се поставя пластмасова чашка с листа 
на дъното. Дупката се покрива с парче кора от дърво, поставена върху камъчета от двете страни, за да се 
предпазят уловените животни от евентуален дъжд. Капаните трябва да се проверяват всеки ден и след 
наблюдение всички животни да се пускат невредими на свобода. Учениците установяват, че използване-
то на допълнителни методи на проучване води до увеличаване на списъка с видове. Важно е да се обър-
не внимание на учениците да не безпокоят излишно животните, които наблюдават и винаги да ги връщат 
в естествената им среда. Учениците могат да се насочат към обсъждане на факта, че разнообразието на 
местообитания води до видово разнообразие и затова е много важно да опазваме и съхраняваме приро-
дата – дом на много видове организми.

Като краен резултат учениците натрупват знания и опит, използвайки свободното си време по нов на-
чин. Това им помага да започват да усещат по-добре стойността на биоразнообразието. Учителят е „от-
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ворил” очите им към красотата и богатството на заобикалящия ги свят, провокирайки тяхното естестве-
но любопитство. Всяка от дейностите по време на наблюденията стимулира децата да експериментират, 
да задават въпроси, да намират собствени отговори и по този начин да се чувстват сътрудници, изследо-
ватели и откриватели.

  Дейност 2: Търсене и проучване на информация за установените насекоми в интернет, с цел назо-

ваване и класифициране на откритите видове.
Търсят информация, като използват съвременните информационни средства за придобиване на но-

ви знания. Учениците анализират събраната информация, обобщават я и с помощта на учителя правилно 
назовават и класифицират установените от тях насекоми. За поколението Z, в което децата имат мобил-
ни устройства от най-ранна възраст, предаването на знания и информация чрез новите съвременни тех-
нологии е задължително.

Тази дейност създава умения за самостоятелно учене и допринася за изграждане на понятието био-
логично разнообразие.

Фигура 1. Ученици търсят и проучват информация в интернет

  Дейност 3: Построяване на „Хотел за насекоми”.
Учителят заедно с учениците разпределя ролите, необходими за изграждането и функционирането 

на хотела: „архитекти”, „строители”, „дизайнери”, „кетъринг служители”, „камериерки” и „мениджъри ре-
клама”.

„Архитектите” планират стаите на хотела, така че да са съобразени с естествените местообитания на 
насекомите, предоставяйки им удобно и сигурно място за размножаване и презимуване. За пеперудите 
са резервирани горните етажи от хотела със сухи „стаи” от сено, слама и дървесна кора. Калинките пред-
почитат удобството на кухи пръчки, дивите пчели обичат „стаи” само с един изход. Земните пчели са по- 
непретенциозни от медоносните и могат да отседнат и в керамична саксия обърната и заровена в пръс-
тта на защитено от дъжд място.

„Дизайнерите” изработват надписа на хотела, гравирайки го с пирограф върху парче дърво.

Фигура 3. Готовият „Хотел за насекоми” Фигура 4. Книга за гости на хотела
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Фигура 2. „Дизайнерите” изработват надпис на хотела

„Кетъринг служителите“ проучват хранителните навици и вида на храната на различните насекоми, 
„гости на хотела“. За тяхно удобство поставят купичка с подсладена вода на входа на хотела.

„Камериерките“ поддържат хигиената в хотела, като сменят сухата трева, мъха и сламата веднъж го-
дишно.

„Строителите“ изграждат новия дом на насекомите в по-тихия край на училищния двор, огрян от су-
трешното слънце. „Мебелират“ отделните „стаи“ с различни естествени материали: сламки, парчета дър-
во, пръчки, шишарки, дървесна кора, мъх, сухи листа, тухли, камъни, пръст. Целта е хотелът да е приго-
ден за най-често срещаните насекоми в района, така че да се превърне в естествена част от тяхното мес-
тообитание.

„Мениджърите реклама“ популяризират хотела за насекоми, като изработват „Книга за гости на хоте-
ла“, която информира всички останали ученици за обитателите на хотела, техния начин на живот и ползи-
те от техния престой. В нея са описани калинките, земните пчели, оси, божа кравички, бръмбари и пепе-
руди. Отпечатана и ламинирана, книгата за гости на хотела е поставена на „Хотела за насекоми”.

Изработването на хотела за насекоми на практика запознава учениците с основните принципи на 
функциониране на екосистемите и ролята на насекомите за поддържане на баланса им.

Участието на учениците в целия процес на проучване, планиране и реализиране на „Хотела за насе-
коми”, формира у тях позитивно отношение към заобикалящия ги свят, лично и обществено съзнание за 
опазване на околната среда и работа в екип. Приобщава ги към реални и актуални екологични пробле-
ми и ги ангажира към идеята за възприемане на околната среда като ценно условие за здраве и добър 
живот.

„Хотел за насекоми” е добра практика в областта на образованието за устойчива околна среда, защо-
то стимулира учениците да усвояват непринудено нови екологични знания, да познават и пазят природа-
та, да полагат грижи за нея и да изпитват удоволствие от труда си, да уважават и оценяват труда на съуче-
ниците си, да показват най- добрите си страни, да добият увереност, че са полезни за обществото.

Това е иновативен подход за учене и преподаване сред природата, съчетаващ знания, преживявания 
и действия, които активно насърчават учениците да решават актуални проблеми за общността чрез дей-
ности извън училище.
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Фигура 5. Книга за гости на хотела – стр.1 - 6

Въздействаща е, защото спонтанно, лично и бързо вменява на учениците дълготрайни задължения, 
развива екологичното им мислене и отговорност към опазване на околната среда.

Като добра практика „Хотелът за насекоми” развива значителни умения за подкрепа на устойчиво 
развитие, за наблюдение, описание, класификация и самостоятелно учене. Формира компетентности в 
областта на българския език и математиката. Социални и граждански компетентности се реализират чрез 
умения за общуване при работа в екип. Вземайки индивидуални и групови решения за организиране и 
управление на познавателната дейност при осъществяване на практическите задачи, учениците развиват 
инициативност и предприемчивост. Културни компетентности и умения за изразяване чрез творчество се 
осъществяват чрез целия процес на планиране и изграждане на „Хотела за насекоми”. Изработването на 
„Книга за гости на хотела”, търсенето и обобщаването на необходимата информация в интернет подпо-
мага развитието на дигитални компетентности.

„Хотел за насекоми” е образователна практика, която е лесна за адаптация и използване. Единствена-
та препоръка към колегите, проявили интерес към нея е ентусиазъм и желание за работа.

References:
1. Syuzan Barkar, Pol Eliat, „Priklyuchenia v ekologichnoto obrazovanie: ot klasnata staya do karsta”, 

Balgarska fondatsia bioraznoobrazie, 2005, ISBN: 9549054012

Notes:
1. http://www.greenpeace.org/bulgaria/Global/bulgaria/Campaigns/Agriculture%20and%20bees/Bees-in-decline/

pcheli/Bees-in-Decline-Report-BG.pdf Reyes Tirado, Gergely Simon, Paul Johnston, „Упадъкът на пчелите. Пре-
глед на факторите, които поставят опрашителите и земеделието в Европа в опасност.”, лаборатория за из-
следвания на Грийнпийс, Университет Екзетър, Обединено кралство, 01/2013 


