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Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 12-14

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Διάρκεια
Εργασίες 1, 2, 3: περίπου 2 ώρες συνολικά (χωρίς να συνυπολογίζεται η
απόσταση προς και από το έδαφος προς παρατήρηση)
Εργασία 4: 1 ώρα
Εργασία 5 και 6: συνολικά 3 έως 4 ώρες ανάλογα με την κλίμακα του
ξενοδοχείου εντόμων.
Εργασία 7 και προετοιμασία της εργασίας 8: 1 ώρα
Εργασία 8: τουλάχιστον 1 ώρα
Εργασία 9: 30 λεπτά

Τεχνικές/ μέθοδοι παιχνιδοποίησης
Εδώ η προσέγγιση της «μάθησης στην πράξη» θα εφαρμοστεί πλήρως, καθώς
αυτή η δραστηριότητα θα αφορά κυρίως τη δημιουργία ενός οικοδομήματος.
Επίσης, οι μαθητές θα κληθούν να εξερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να
μετρήσουν, να υπολογίσουν και να σχεδιάσουν εμπλουτίζοντας τις δεξιότητες τους
σχεδόν σε όλα τα στάδια διεκπαιρέωσης μιας έρευνας. Τέλος, μπορεί να γίνει ένας
διαγωνισμός για την περαιτέρω ενθάρρυνση των μαθητών.

Ημερολόγιο
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του
χρόνου, αλλά θα σας συνιστούσαμε να την κάνετε κατά τη διάρκεια της
φθινοπωρινής περιόδου για να προσφέρετε καταφύγιο σε έντομα πριν από το
χειμώνα και πριν την αρχή της λειτουργίας του κήπου της περμακουλτούρας.
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Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
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Εισαγωγή
Τα έντομα παίζουν βασικό ρόλο σε ένα οικοσύστημα. Είναι οι μικροί εργάτες που
τρέφουν το έδαφος, επικονιάζουν τα φυτά, ανακυκλώνουν τα απόβλητα, αερίζουν
το έδαφος κ. ά. Φυσικά, μερικά από αυτά μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα,
αλλά τα περισσότερα είναι απαραίτητα για την καλή υγεία ενός κήπου
περμακουλτούρας. Για να τα προσκαλέσετε να μείνουν, μπορείτε να φτιάξετε ένα
ξενοδοχείο εντόμων με τους μαθητές. Θα πρέπει να μετρήσουν τα υλικά, να
υπολογίσουν το κόστος, να κατασκευάσουν και να εγκαταστήσουν το ξενοδοχείο
για να καταλήξουν στον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό.



Προετοιμασία
Ένα πρώτο βήμα θα είναι να κάνετε την έρευνα σχετικά με τα είδη των εντόμων
που ευελπιστείτε να προσελκύσετε στον κήπο της περμακουλτούρας σας ανάλογα
με τα ενδημικά είδη του τόπου σας.
Είναι καλύτερο να συλλέξετε ξύλο και οργανικά απόβλητα από διαφορετικά μέρη,
κατά προτίμηση προς ανακύκλωση. Για τα πιο μεγάλα και βαριά αντικείμενα που
θα χρειαστείτε, θα πρέπει να τα συλλέξετε εκ των προτέρων. Ίσως θα μπορούσατε
να πάτε στα τοπικά σούπερ μάρκετ και να αναζητήσετε ξύλινες σανίδες, παλέτες
και κουτιά.
Κλαδιά, κουκουνάρια, άχυρο, βρύα, θρύμματα ξύλου, παλιές γλάστρες από
τερακότα, κούτσουρα, φλοιό, κούφια στελέχη, οποιαδήποτε φυσικά υλικά μπορείτε
να βρείτε, είναι επίσης χρήσιμα. Μπορείτε να ετοιμάσετε μερικά από αυτά και
μπορείτε να κάνετε τους μαθητές να μαζέψουν τα υπόλοιπα σε ένα πάρκο ή στο
δάσος.
Όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την κατασκευή του ξενοδοχείου εντόμων πρέπει
επίσης να ανευρεθούν εκ των προτέρων:
Πριόνια, καρφιά, κόλλα ξύλου, σφυριά, μεζούρα, πάγκοι εργασίας κλπ.
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Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση της κύριας εργασίας
Οι κύριες προκλήσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν κατά την εκτέλεση των
εργασιών θα είναι να συγκεντρωθούν αρκετά εργαλεία για να μπορεί κάθε
μαθητής να συμμετέχει. Εάν έχετε πολλούς μαθητές ταυτοχρόνως, μπορείτε να
φτιάξετε αρκετά μικρότερα ξενοδοχεία εντόμων ανά ομάδα, αλλά κάθε ομάδα
καλό είναι να επιβλέπεται από έναν ενήλικα όταν χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Μια
άλλη πρόκληση θα είναι η συλλογή δεδομένων για τα ενδημικά είδη εντόμων του
τόπου σας. Συνιστούμε να προσπαθήσετε να επικοινωνήσετε με ένα τοπικό
αγρόκτημα περμακουλτούρας ή έναν έμπειρο κηπουρό πέρα από την έρευνα στο
Διαδίκτυο. 
Μια άλλη πρόκληση μπορεί να είναι να βρείτε τις πρώτες ύλες για την κατασκευή
του ξενοδοχείου. Το ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι δεν χρειάζεται να ξοδέψετε
χρήματα καθώς το ξενοδοχείο εντόμων μπορεί να κατασκευαστεί από
ανακυκλωμένα υλικά και απόβλητα της φύσης. Μπορείτε να πάτε με τους μαθητές
σε μια καταπράσινη περιοχή ή να τους ζητήσετε να συλλέξουν ανακυκλωμένα
στοιχεία από το σπίτι, εάν είναι πραγματικά απαραίτητο.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Ενημέρωση / Επιθυμητά
αποτελέσματα & ικανότητες

παρατηρήσουν και να αναγνωρίσουν στοιχεία σε ένα οικοσύστημα,
εξηγήσουν το οικοσύστημα σε άλλους,
αναγνωρίσουν τα ενδημικά έντομα και τους κινδύνους / χρησιμότητά τους,
εργαστούν σε μια ομάδα και με ιδεόγραμμα,
σχεδιάσουν, μετρήσουν και χτίσουν μια ξύλινη κατασκευή με γνώμονα, έναν
σκοπό.

Όλοι οι μαθητές θα είναι σε θέση να

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Η καλή προετοιμασία είναι το κλειδί σε αυτήν τη δραστηριότητα. Πρέπει να
υπάρχει μια γενική ιδέα για τη δομή του ξενοδοχείου εντόμων, δηλαδή το μέγεθός
του, ο τόπος όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, ο τύπος του εντόμου που θέλετε να
προσελκύσετε με αυτό. Επίσης εργαλεία, υλικά και χώρος για την ασφαλή
κατασκευή του είναι απαραίτητα.
Κάθε βήμα οδηγεί στο επόμενο βήμα, ωστόσο, ορισμένα μπορούν να
προσπεραστούν εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος  για να πραγματοποιηθούν.
Για παράδειγμα θα μπορούσατε να μην πραγματώσετε τον διαγωνισμό
ονοματοθεσίας, το σχέδιο και τα εγκαίνια.

Συζήτηση / σημαντικότητα της
επίσημης εκπαίδευσης 
Η ιδεοθύελλα των παρατηρήσεων στον πράσινο χώρο και των συμπερασμάτων
κάθε μαθητή μπορεί να καταλήξει σε διάλογο. Η ερώτηση «πιστεύετε ότι τα έντομα
είναι χρήσιμα και γιατί;» μπορεί επίσης να τεθεί εκ των προτέρων.



Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 12-14
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Σχετική θεωρία STE(A)M
Γεωμετρία, μαθηματικά, επιστήμη, βιολογία, οικοσύστημα
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Λέξεις κλειδία
Οικοσύστημα, ξυλογλυπτική, έντομα, ξενοδοχείο εντόμων, περμακουλτούρα,
επικονίαση

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Γενικός σκοπός
Ο σκοπός της δραστηριότητας είναι να ανακαλύψετε τον κρυμμένο κόσμο των
εντόμων και να κατανοήσετε πώς συμβάλλουν στο οικοσύστημα και πώς
αποτελούν βασικό παράγοντα της παραγωγής και της γονιμότητας του εδάφους,
καθώς και της επικονίασης. Στη συνέχεια, ο σκοπός είναι να σχεδιάσετε το δικό
σας ξενοδοχείο εντόμων για να προσκαλέσετε σημαντικά έντομα στο δικό σας
κήπο περμακουλτούρας .
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Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Η κατασκευή του κτηρίου πρέπει να εκτελεστεί σε μια στεγασμένη περιοχή, αλλά
με αρκετό χώρο και θρανία/ πάγκους για να είναι εφικτό να χτιστεί το ξενοδοχείο.
Το δεύτερο μέρος που πρέπει να τεθεί αφορά την τοποθέτηση του ξενοδοχείου
κατά προτίμηση φιλόξενος και για τη συντήρηση του.
Παραλλαγή: θα μπορούσατε να φτιάξετε μικρά ξενοδοχεία εντόμων τα οποία θα να
μεταφέρετε στο σπίτι σας.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

να σχεδιάσετε το δικό σας ξενοδοχείο εντόμων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και
τον υπολογισμό των υλικών που απαιτούνται, το μήκος τους και πώς θα
συναρμολογηθούν,
να κατανοήσετε τη διασυνδετικότητα ενός οικοσυστήματος,
να κατανοήσετε τον κύκλο της ζωής, του θανάτου και της ανανέωσης,
να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η εργασία με έντομα μπορεί να
οδηγήσει σε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρήση,
φυτοφαρμάκων και τη δηλητηρίαση του εδάφους και των τροφίμων,
να μπορέσετε να σχεδιάσετε ένα αντικείμενο, να υπολογίσετε την ποσότητα και
τις διαστάσεις των υλικών που χρειάζεστε και να το κατασκευάσετε.

Η δραστηριότητα θα σας επιτρέψει:

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Μέσα και πηγές
Εκπαιδευτικό υλικό στα αγγλικά:
https://www.fix.com/blog/guide-to-making-your-own-insect-hotels/
https://www.rspb.org.uk/get-involved/activities/give-nature-a-home-in-your-
garden/garden-activities/build-a-bug-hotel/
http://ecoevolution.ie/blog/building-insect-hotel-winter-hibernation/
https://www.permaculturenews.org/2013/10/08/building-insect-hotel/

Εκπαιδευτικό υλικό στα γαλλικά:
https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά
Εργαλεία για την κατασκευή του ξενοδοχείου: δίχτυ, πριόνια, καρφιά, σφυριά,
σπάγγοι, σανίδες από ξύλο, μεζούρα, κόλλα ξύλου, προστατευτικά γάντια και
γυαλιά,…Υλικά για την πλήρωση των δωματίων του ξενοδοχείου όπως προτείνεται
στο σημείο «προετοιμασία». Για το σχέδιο και τις παρουσιάσεις: Χαρτόνι και χαρτί,
στυλό



Εργασίες

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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2 Ο πίνακας εντόμων
Μόλις επιστρέψετε στην τάξη, με το δάσκαλο, παρουσιάστε τα ευρήματά
σας και ανταλλάξτε απόψεις με τους υπόλοιπους μαθητές. Προσπαθήστε
να αναγνωρίσετε όλα τα έντομα που φαίνονται και να προσδιορίσετε την
πιθανή χρησιμότητά τους. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα γράψει όλα τα
είδη εντόμων σε ένα χαρτόνι και θα εξηγήσει τη χρησιμότητά τους σε έναν
κήπο ή μπορεί να αναθέσει στους μαθητές να ερευνήσουν τα έντομα ανά
ομάδες. Αυτά τα έντομα θα είναι οι «μελλοντικοί επισκέπτες» του
ξενοδοχείου σας. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος θα εξηγήσει τη χρησιμότητα
του ξενοδοχείου εντόμων σε έναν κήπο περμακουλτούρας (μπορούν
επίσης να προσκαλέσουν έναν ομιλητή περμακουλτούρας) και να
εξηγήσουν τα μελλοντικά βήματα του οικοδομήματος του ξενοδοχείου.

3 Το κυνήγι θησαυρού
Πηγαίνετε σε έναν καταπράσινο χώρο και συλλέξτε (με την άδεια των
υπευθύνων του τόπου) όλα τα χρήσιμα υλικά για το ξενοδοχείο εντόμων
και επιστρέψτε τα πάντα στο «εργαστήριο» (χώρος που επιλέγηκε για την
κατασκευή του ξενοδοχείου εντόμων). Σας συμβουλεύουμε να βρείτε έναν
χώρο που είναι ξηρός και προστατευμένος από τα στοιχεία με ηλεκτρική
ισχύ και τρεχούμενο νερό τουλάχιστον).

1 Οι περιπέτειες
Η παρατήρηση είναι το κλειδί στην περμακουλτούρα. Η πρώτη
εργασία εδώ θα είναι να πάτε σε ένα αγρόκτημα περμακουλτούρας ή
τουλάχιστον σε έναν καταπράσινο χώρο όπως ένας λαχανόκηπος,
ένα πάρκο κ.λπ. να παρατηρήσετε και να σημειώσετε όλα τα έντομα
και τα ζώα που θα βρείτε. Μπορείτε να σημειώσετε σε ένα
σημειωματάριο, να τραβήξετε φωτογραφίες εάν επιτρέπονται τα
τηλέφωνα και ίσως να σχεδιάσετε μερικά σκίτσα.



Εργασίες

 

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
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4 Το σχέδιο
Είναι καλό να έχουμε μια γενική ιδέα για το μέγεθος και την κύρια μορφή
του ξενοδοχείου εντόμων. Θα βοηθούσε να μετρήσετε και να υπολογίσετε
τα μήκη των υλικών που χρειάζεστε. Μόλις γίνει αυτό, ο δάσκαλος μπορεί
να σας βοηθήσει στην υλοποίηση των ιδεών σας ή να σας διαθέσει έναν
χώρο ανά ομάδα , για να τον «εξοπλίσετε» όπως θέλετε. Ακολουθούν
ορισμένα παραδείγματα ξενοδοχείων εντόμων και εκπαιδευτικών υλικών
για ξενοδοχεία εντόμων (βλ. «πηγές»). Ο δάσκαλος μπορεί να τα δείξει
στους μαθητές και είτε να επιλέξει ένα ή απλά να πάρει ιδέες από αυτά.

Το κάτω μέρος του ξενοδοχείου γεμίζει καλύτερα με μεγαλύτερα στοιχεία,
ενώ τα δωμάτια στην κορυφή θα έχουν μικρότερα μέρη/ δωμάτια σε αυτά.

Λάβετε υπόψη ότι όλα πρέπει να είναι ασφαλή και καλά στερεωμένα στο
ξενοδοχείο. Επίσης το ξενοδοχείο χρειάζεται στέγη για να προστατεύει τα
στρώματα από τα νερά της βροχής.

Πηγή: Pixabay                                   Πηγή: Pixabay
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Εργασίες
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Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
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12

5 Ας χτίσουμε το ξενοδοχείο
Όλοι μαζί, χτίστε το κύριο πλαίσιο του ξενοδοχείου. Στη συνέχεια, ανά
ομάδες, συμπληρώστε τους διάφορους χώρους, ενώ ο δάσκαλος θα
εξηγήσει τι είδους έντομο θα προσελκύσουν με τα επιλεγμένα υλικά τους
και τον ρόλο αυτών των εντόμων στον κήπο.

6 Διαγωνισμός ονομασίας!
Κάντε ένα κουίζ για τα έντομα που περιμένετε να προσκαλέσετε στο
ξενοδοχείο. Η νικήτρια ομάδα θα επιλέξει το όνομα του ξενοδοχείου!
Πάρτε μια ξύλινη πινακίδα για να γράψετε το όνομα του ξενοδοχείου και
να την τοποθετήσετε πάνω ή δίπλα.

7 Το σχέδιο!
Στην τάξη, κάθε ομάδα μπορεί επίσης να ονομάσει μια «σουίτα»
(δωμάτιο). Σε ένα προσχέδιο του ξενοδοχείου που θα έχετε στην τάξη,
μπορείτε να βάλετε τα ονόματα των σουιτών και να κρεμάσετε το σχέδιο
του τελειωμένου ξενοδοχείου στην τάξη. Κάθε μαθητής μπορεί να
σχεδιάσει ένα έντομο που προορίζεται να πάει στη σουίτα του και να βάλει
το όνομα του εντόμου, ως υπενθύμιση της χρησιμότητας του ξενοδοχείου.



Εργασίες

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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8 Η μέρα των εγκαινίων!
Στο τέλος του πρότζεκτ, μόλις το ξενοδοχείο χτιστεί εξ ολοκλήρου και
εγκατασταθεί και το σχέδιο του ξενοδοχείου εμπλουτιστεί με τους
διαφορετικούς χώρους και τους κατοίκους που περιγράφονται, η τάξη θα
καλέσει τους γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους για «την ημέρα των
εγκαινίων» κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί το ξενοδοχείο
στους συμμετέχοντες. Θα εξηγήσετε επίσης τη χρησιμότητα του
ξενοδοχείου εντόμων, τα διάφορα έντομα που προσκαλούνται και τη
χρησιμότητά τους στον κήπο, καθώς και θα παρουσιάσετε τον τόπο όπου
θα δημιουργήσουν τον κήπο της περμακουλτούρας.

9 Επανεξέταση
6 μήνες αργότερα, επιστρέψτε στο ξενοδοχείο σας και τραβήξτε
φωτογραφίες. Συγκρίνετε με αυτές που τραβήχτηκαν μόλις
κατασκευάστηκε το ξενοδοχείο και δείτε πώς εξελίχθηκε και πόσα έντομα
ή ίχνη εντόμων μπορείτε να δείτε στο ξενοδοχείο (χωρίς να το ενοχλείτε
πάρα πολύ και φροντίζοντας να αφήσετε τις μέλισσες μόνες αν
υπάρχουν).
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Λίστα ασφάλειας και προστασίας
Καθώς οι μαθητές θα χειρίζονται εργαλεία, συνιστούμε ανεπιφύλακτα να
βεβαιωθείτε ότι ένα πλήρως εφοδιασμένο κουτί πρώτων βοηθειών είναι διαθέσιμο
στο χώρο και ότι ένα μέλος της εποπτείας έχει πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών.
Όλα τα εργαλεία που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο, θα πρέπει να
παρακολουθούνται στενά ή να χρησιμοποιούνται μόνο από ενήλικες εάν χρειαστεί.
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Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


