-∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΗ λίµνη Ορόκλινης εντάσσεται στα αναλυτικό πρόγραµµα της δηµοτικής εκπαίδευσης
Χάριν στην εκπαιδευτική βαλίτσα «Η λίμνη της Ορόκλινης» που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του
χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση έργου LIFE [1] για την αποκατάσταση και διαχείριση
της λίμνης Ορόκλινης οι μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης της Κύπρου θα έχουν την ευκαιρία να
γνωρίσουν έναν από τους λίγους φυσικούς υγροτόπους του τόπου και να ενεργοποιηθούν σε θέματα
προστασίας του.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια
της εκπαιδευτικής ημερίδας με θέμα «Ο υδροβιότοπος της Λίμνης Ορόκλινης» που πραγματοποιήθηκε
στο Κοινοτικό Μέγαρο Βορόκληνης, την Παρασκευή 11 Απριλίου με τη συμμετοχή περισσότερων από
70 εκπαιδευτικών ενώ την ημερίδα χαιρέτησε ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής με
ομιλία για τη Βιοποικιλότητα και τη σημασία της για την Κύπρο.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα ετοιμάστηκε από τη Μονάδα Διατήρησης της Φύσης του Πανεπιστημίου
Frederick σε στενή συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και τους φορείς υλοποίησης του έργου LIFE Oroklini.
Η εκπαιδευτική βαλίτσα περιλαμβάνει ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία που αφορούν την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για τη λίμνη Ορόκλινης, ως σημαντικού υγροτόπου του
τόπου μας, ενώ όλο το υλικό της εκπαιδευτικής βαλίτσας, δομείται στα πλαίσια της θεματικής ενότητας
Βιοποικιλότητα, του Αναλυτικού Προγράμματος για τη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως επίσης και στα μαθησιακά αποτελέσματα των διασυνδεομένων με αυτήν
ενοτήτων του προγράμματος σπουδών όπως δάσος, νερό, πολιτισμός, αστική ανάπτυξη κτλ.
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην εκπαιδευτική βαλίτσα είναι διαθέσιμο στην
ιστοσελίδα του έργου LIFE Oroklini www.orokliniproject.org ενώ σύντομα θα αναρτηθεί και στην
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης κος Χρυσόστομος Παρπούνας ανέφερε: ‘Το
εκπαιδευτικό πακέτο αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού για τη σημασία της λίμνης Ορόκλινης ενώ μπορεί να δράσει συνδυαστικά με τις υποδομές
για τους επισκέπτες που έχουν δημιουργηθεί στη λίμνη στα πλαίσια του έργου LIFE Oroklini.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Frederick, το Τμήμα Περιβάλλοντος, και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο Κύπρου για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του εκπαιδευτικού πακέτου όπου θα
λειτουργήσει ως ένα σημαντικό εργαλείο για τη περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών. Καλούμε
όλα τα σχολεία της Κύπρου, μικρούς και μεγάλους να επισκεφθούν τη λίμνη Ορόκλινης για μια
βιωματική εμπειρία μάθησης!’
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με:
• Τη Λειτουργό Περιπτέρου Ενημέρωσης κα Μαργαρίτα Αγαθοκλέους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
voroarm1@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 97819636 & 24644744 ή με

•

Tον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, κα Μέλπω Αποστολίδου, Συντονίστρια του έργου LIFE
Ορόκλινη στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy

Χρήσιμες πληροφορίες
[1] Το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση και Διαχείριση της Λίμνης Ορόκλινης» συγχρηματοδοτείται από το
πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2012 για την αποκατάσταση και
προστασία του σημαντικού υγροτόπου της λίμνης Ορόκλινης, η οποία είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας
(ΖΕΠ) και Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Το έργο είναι τριετούς διάρκειας ενώ οι δικαιούχοι του
έργου είναι η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, το Τμήμα
Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Βορόκληνης. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στις €797.070.
Αναμένεται ότι με το τέλος του έργου η λίμνη Ορόκλινης θα αποτελεί πόλο έλξης για πολλούς
επισκέπτες, αλλά και σημείο αναφοράς για την κοινότητα.
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη στήριξη έργων προστασίας του
περιβάλλοντος σε όλη την ΕΕ, αλλά και σε κάποιες υποψήφιες προς ένταξη, προσχωρούσες και
γειτονικές χώρες. Από το 1992, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 3.506 έργα,
συμβάλλοντας περίπου με € 2,5 δισεκατομμύρια στην προστασία του περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο LIFE Ορόκλινη μπορείτε να βρείτε εδώ
www.orokliniproject.org.

English Summary
PRESS RELEASE - Oroklini Lake enters the educational system
Thanks to the Oroklini Lake education pack primary school pupils will have the opportunity to get to
know one of the few natural wetlands of the island and get involved in efforts to protect Oroklini Lake.
The education pack was prepared as part of the EU funded LIFE project 'Restoration and Management of
Oroklini Lake" [1] by members of Frederick University Conservation Unit in collaboration with the Cyprus
Pedagogical Institute and the LIFE Oroklini project partners.
The education pack was presented to school teachers during a workshop on Friday, 11 April 2014, at the
Voroklini Community Council building. The aim of the workshop was to present and provide guidelines
to educators on how to use the education pack produced as part of the LIFE Oroklini project. The
workshop also presented the Natura 2000 network and its importance for biodiversity. The Minister of
Education and Culture Costas Cadis attended the workshop and gave a talk on Biodiversity and its
importance for Cyprus.
The education pack "Education material for Oroklini Lake" is aimed at primary school pupils (6 - 12 year
old) to raise awareness on the importance of Oroklini Lake as well as other conservation issues. The
material included in the education pack (story, games, worksheets) are linked with the Curriculum of
Environmental Education for Sustainable Development which officially applies in primary education and
can also be applied in natural environments like Oroklini Lake.
The President of the Voroklini Community Council Chrisostomos Parpounas said: 'This education pack is
one of the most important awareness raising actions on the significance of Oroklini Lake as it can also be
combined with site visits where the public can use the infrastructure created as part of the project. We
would like to thank Frederick University, the Environment Department and the Cyprus Pedagogical
Institute for doing such a great job in creating this education pack. The educational material is a great
tool for environmental education of young children. We invite all the schools of Cyprus to visit Oroklini
Lake for a living learning experience!

Notes to editor:
[1] This pioneering project, which began in January 2012, is entitled «Restoration and Management of
Oroklini Lake», is co-funded by EU's LIFE program and aims to protect Oroklini Lake, which is a Special
Protection Area (SPA) and a Site of Community Importance (SCI). The 3-year project's beneficiaries are
the Game and Fauna Service, BirdLife Cyprus, the Environment Department, the Department of Forests
and the Voroklini Community Council. The project's budget is ?797.070.
LIFE is the EU's financial instrument for the environment, which supports environmental and nature
conservation projects throughout the EU, as well as in some candidate, acceding and neighbouring
countries. Since 1992, LIFE has co-financed some 3506 projects, contributing approximately ?2.5 billion
to the protection of the environment.
More information on the LIFE Oroklini project can be found here www.orokliniproject.org

For more information please contact:
• Voroklini Community Council. Mrs Margarta Agathocleous, on email voroarm1@cytanet.com.cy or
on 97819636 & 24644744 or,

• BirdLife Cyprus, Mrs Melpo Apostolidou, LIFE Oroklini project coordinator on email
melpo.apostolidou@birdlifecyprus.org.cy.

