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Iskolánk, a Göndöcs Benedek Középiskola 2019. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. közti
időszakban jogosult az Ökoiklolai cím és logó használatára.
Elsődleges feladatunk az Ökoiskola pályázataiban vállalt célok és programok megvalósítása.
Magyarországon

a

koronavírus-járvány

megjelenése

után,

2020.

március

11-én

veszélyhelyzetet hirdettek ki, amelyet követően különleges jogrend és számos korlátozás
lépett életbe egészen június közepéig, majd ősszel és 2021. tavaszán ismét. Az emberek
megszokott élete a kijárási korlátozások miatt megváltozott, a gazdaság egy része és számos
intézmény működése leállt.
A rendelkezéseknek megfelelően „bezárkóztunk”, jelentősen csökkent a társadalmi
mobilitásunk, az érintkezések sok esetben a telefonra korlátozódnak. Az oktatás terén is
megjelentek új kifejezések, színterek, szabályok, eszközök napi szintű használata (maszk,
távolságtartás, digitális oktatás, online színterek: skype, zoom, teams). A digitális
kapcsolattartás ismertük és gyakorlatban használtuk már eddig is, de nem kis nehézséggel,
többletmunkával járt tanároknak és diákoknak egyaránt.
A 2020. tavaszán kialakult koronavírus-járvány miatt a már megszokott programok,
vállalások menetrendje a vészhelyzet kihirdetése után megváltozott. De alkalmazkodva az új
digitális tanrendhez a munkatervben megfogalmazott célkitűzések valamilyen formában
részben megvalósultak.
A kialakult járványügyi helyzet jelentősen megváltoztatta a lehetőségeinket. A csoportos,
játékos programokat ( pl.: szakkör ) felváltotta az egyéni és kiscsoportos, illetve online,
digitális lehetőségek világa. A tanulók a digitális eszközökön keresztül, azok segítségével
sajátíthatnak el a természet- és környezetvédelemhez kapcsolódóan újabb ismeretanyagokat.
A megalakult munkacsoport tanév kezdetekor elkészítette az éves munkatervet, melybe
beterveztük a környezeti neveléshez kapcsolódó programokat, feladatokat a kialakult
járványügyi intézkedések figyelembevételével. Ezen feladatok a tanév során folyamatosan
változtak és bővültek az éppen aktuális város rendezvényekkel, a járványügyi helyzettel
összhangban.
A munkacsoport feladata, hogy segítse, koordinálja a munkaterv feladatainak megvalósulását,
dokumentációs, értékelő munkát végezzen és külső támogatókkal kapcsolatot keressen.
Intézményünk fontosnak tartja a gyerekek környezeti nevelését nemcsak a tanulók, hanem a
felnőttek körében is. További cél a környezeti nevelési tevékenységek színvonalának további
emelése.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a környezettudatos nevelésben fontos szerepet játszik a
külső szervezetekkel való kommunikáció, a szülők, a társadalmi környezet megfelelő
tájékoztatása, bevonása a fenntarthatóság tanulásában is.
A civil szervezetekkel, más oktatási intézményekkel való együttműködés fokozza az
ökoiskolai tevékenység sikerét, hatékonyságát. Ezért továbbra is a helyi civil, szakmai
szervezetekkel további együttműködések fenntartása a cél (Magyarországi Ökoiskolák
Hálózata, hírlevél, MME, Rendőrkapitányság, Független Egyesület, GYIK, Gyulai
Várszínház, Erkel Ferenc Általános Művelődési Központ, Gyulai Kistérség Egységes
Szociális és Gyermekjóléti Intézmény, stb.) Egészségfejlesztés területén a település
gyermekorvosa és a védőnők segítik a munkánkat.
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