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Υπάρχει μόνο ένας πλανήτης Γη,
ωστόσο έως το 2050 οι άνθρωποι θα
καταναλώνουν για τρεις πλανήτες!
Σχεδόν το 1/3 όλων των φαγώσιμων που
παράγονται παγκοσμίως καταλήγουν ως
απορρίμματα με συνολικό κόστος ένα
τρισεκατομμύριο δολάρια!

Οι πιο πάνω διαπιστώσεις του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελούν τους
κυριότερους παράγοντες οι οποίοι πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την υιοθέτηση πιο
υπεύθυνης πολιτικής στην παραγωγή και την
κατανάλωση πρώτων υλών εκ μέρους όλων
των κρατών παγκοσμίως.
Υιοθετώντας αυτή την υπεύθυνη πολιτική, η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) δρομολόγησε,
μέσω της Πράσινης Συμφωνίας (2019),
συντονισμένη στρατηγική για μια κλιματικά
ουδέτερη και αποδοτικότερη από πλευράς
πόρων και ταυτόχρονα, ανταγωνιστική
οικονομία. Φιλοδοξία της ΕΕ είναι η
αναβάθμιση της «Κυκλικής Οικονομίας»,
ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού
μοντέλου ανάπτυξης που επιτρέπει τη χρήση
των υλικών για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα ελαχιστοποιώντας τη χρήση
φυσικών πόρων και ενέργειας. Οι δράσεις
αυτές θα συμβάλουν θετικά στην κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050 και στη βιώσιμη
ανάπτυξη του πλανήτη.
Για να εκπληρωθεί αυτή η φιλοδοξία, η ΕΕ
πρέπει να επισπεύσει τη μετάβαση σε ένα
μοντέλο ανατροφοδοτικής ανάπτυξης το
οποίο θα επιστρέφει στον πλανήτη
περισσότερα από όσα του αφαιρεί. Έτσι,

θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση
διατήρησης της κατανάλωσης πόρων εντός
των πλανητικών ορίων και, ως εκ τούτου, θα
καταβάλει προσπάθειες για να μειώσει το
αποτύπωμα της κατανάλωσης
διπλασιάζοντας το ποσοστό χρήσης
κυκλικών υλικών κατά την επόμενη δεκαετία.
Ακολουθώντας τους σχεδιασμούς και τις
δράσεις της ΕΕ για μια πιο καθαρή και πιο
ανταγωνιστική Ευρώπη, η Σχολή μας
συντονίζει και συμμετέχει στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα ‘Living Opportunities for Our
Planet’ (LOOP).
Το πρόγραμμα στοχεύει στη μετάδοση
γνώσεων και στην καλλιέργεια ικανοτήτων
για αντιμετώπιση των προκλήσεων της
κυκλικότητας εμπλέκοντας ευρωπαίους
μαθητές/τριες στην επιστημονική έρευνα
αναφορικά με την Κυκλική Οικονομία και την
Αειφόρο Ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, θα
τους βοηθήσει στην ανάπτυξη υπεύθυνης
στάσης απέναντι στο περιβάλλον και τον
πλανήτη κοινοποιώντας περαιτέρω τις ιδέες
και τα οφέλη της κυκλικής οικονομίας.
Εκατόν πενήντα μαθητές/τριες από τρεις
χώρες (Κύπρος, Ιταλία και Κροατία) και
εκπαιδευτές από ειδικευμένους οργανισμούς
θα καθοδηγήσουν εκπαιδευτικούς και
μαθητές/τριες στην επίτευξη των στόχων του
προγράμματος.
Εμείς, ως Σχολή Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης οφείλουμε να
εφοδιάσουμε τους μαθητές/τριές μας με τις
κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ώστε να
συμβάλουν σημαντικά ως μελλοντικοί
πολίτες στην επιβίωση της Γης και του
Ανθρώπου σε ένα κόσμο ταχύτατα
εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο.

