
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

              Tájékoztatásul küldöm a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola online tanítási  ütemterv 

ismertetőjét. 

1. Munkánkat heti ütemterv szerint végezzük minden osztályra vonatkozóan, külön-külön, 

amit mindig péntek estig juttatunk el az e-Ügyintézés, üzenet menüben a szülőknek, 

gyerekeknek, de az iskola honlapján is megtekinthető lesz. 

2. Az ütemterv az osztályok e-KRÉTA órarendjét követi, azokkal a kiegészítésekkel, 

amilyen módszert alkalmaz a pedagógus a tananyag feldolgozására.  A konkrét tananyag 

és házi feladat az e-Kréta felületen is feltöltésre kerül minden osztálynál. Az alsó 

tagozaton pénteki teljesítési és számonkérési határidővel. A felső tagozaton a szaktanár 

által meghatározott teljesítési határidők az irányadók. 

3. A heti ütemterv előzetes megküldésének célja, hogy tervezhető legyen családi szinten a 

következő hét tanulmányi követelményeinek teljesítése, mivel a gyerekek szülői 

segítséget igényelnek. Az élő videó chat óra időpontjáról is időben tájékozódjanak a 

tanulók, legyen idejük az Office 365 Teams bejelentkezésekre, messenger chat 

beszélgetésekre 

4. Az online tanítással kapcsolatban heti szinten 2 időpontban tartanak pedagógusaink, 

vezetők, online fogadóórát. Hétfő 14-15 óra között, csütörtök 14-15 óra között. Ebben 

az időszakban a pedagógusoknak kérdéseket tehetnek fel - a tanulócsoportok, osztályok 

szóvivői, a felsős osztályoknál a tanulók, szülők az alsós osztályok képviseletében - 

emailben, összegyűjtve a héten felmerülő kérdéseket, problémákat. Megértésüket 

kérjük, mert nem tudunk folyamatosan a rendelkezésükre állni.  

(Pedagógus email cím lista mellékletben.)  

5. Az intézményi online tanulási folyamatunk felületei: e-Kréta (üzenetek, kérdőív 

funkció), Office365 Outlook, Office365 Teams, egyéb oktatási platformok (Mozaweb, 

Youtube, Videótanár, Redmenta, M5 tv csatorna, stb…) 

 

Megkaptam visszajelzéseiket, igyekszünk a gyerekek és az Önök terhelhetőségét szem előtt 

tartva tervezni az online oktatást. Ezt az új helyzetet együtt tanuljuk, vannak még és lesznek 

is hibák, de alakítjuk a kereteket és a tartalmat szükségletek szerint.  

Minden fontos információt megosztunk az iskola honlapján is, ha a másik két felület 

esetlegesen nem biztosít hozzáférést technikai okok miatt. 

Köszönöm együttműködésüket, felajánlott segítségüket, tapasztalataikat, amivel a 

munkánkat segítették. 

 

Üdvözlettel: Gombár Erzsébet 

                    intézményvezető 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2020.03.20. 



  

Melléklet 

Pedagógus email cím lista 

 

Abóczki Dóra aboczki.dora@mezosuli.hu 

Adonyi Jenő adonyi.jeno@mezosuli.hu 

Bakkai Melinda bakkai.melinda@mezosuli.hu 

Balogh Máté Barnabás balogh.barnabas@mezosuli.hu 

Bedi József bedi.jozsef@mezosuli.hu 

Bereczki Tibor bereczki.tibor@mezosuli.hu 

Bihari Ágnes bihari.agnes@mezosuli.hu 

Burányi Csilla Ibolya buranyi.csilla@mezosuli.hu 

Csankyné Antal Ildikó csankyne.a.ildiko@mezosuli.hu 

Csát Rita csat.rita@mezosuli.hu 

Csepregi-Kertész Angelika cs.kertesz.angelika@mezosuli.hu 

Csicsákné Kovács Edina csicsakne.k.edina@mezosuli.hu 

Csízi-Kurilla Tünde csizi.k.tunde@mezosuli.hu 

Csürke Gyöngyvér Valéria csurke.gyongyver@mezosuli.hu 

Dr. Mihályné Süle Szilvia Györgyi mihalyne.s.szilvia@mezosuli.hu 

Fehér Zsuzsanna feher.zsuzsanna@mezosuli.hu 

Filipovics Tamás Milánné filipovics.tamasne@mezosuli.hu 

Flaisz Virág flaisz.virag@mezosuli.hu 

Gombár Erzsébet gombar.erzsebet@mezosuli.hu 

Hadrik Piroska Tünde hadrik.tunde@mezosuli.hu 

Höchst Katalin hochst.katalin@mezosuli.hu 

Jónás Judit jonas.judit@mezosuli.hu 

Kerepesi-Kovács Mónika kerepesi.k.monika@mezosuli.hu 

Kissné Pintér Gizella Irén kissne.p.gizella@mezosuli.hu 

Kissné Sipeki Ágnes sipeki.agnes@mezosuli.hu 

Kohut-Szecskó Gabriella kohut.szecsko.gabriella@mezosuli.hu 

Kotz Tímea Erzsébet kotz.timea@mezosuli.hu 

Körmendi Judit kormendi.judit@mezosuli.hu 

Kurucz Sarolta kurucz.sarolta@mezosuli.hu 

Mészáros Erika meszaros.erika@mezosuli.hu 

Mihellerné Czifra Olga mihellerne.c.olga@mezosuli.hu 

Nagy Anna nagy.anna@mezosuli.hu 

Nagyné Tóth Erzsébet nagyne.t.erzsebet@mezosuli.hu 

Náray-Szujó Judit naray.sz.judit@mezosuli.hu 

Nedobáné Fendrik Éva Erzsébet nedobane.f.eva@mezosuli.hu 

Nyakóné Lakatos Ildikó nyakone.l.ildiko@mezosuli.hu 

Opauszki Norbert opauszki.norbert@mezosuli.hu 

Orosz Adrienn orosz.adrienn@mezosuli.hu 

Ottucsák Melinda Anikó ottucsak.melinda@mezosuli.hu 



Perényi-Szente Anita Jolán perenyi.sz.anita@mezosuli.hu 

Petres Margit petres.margit@mezosuli.hu 

Popp Judit popp.judit@mezosuli.hu 

Répási Andrea repasi.andrea@mezosuli.hu 

Sándor Gizella sandor.gizella@mezosuli.hu 

Schőnviszky Ágnes Éva schonviszky.agnes@mezosuli.hu 

Siklósi Zsoltné siklosi.zsoltne@mezosuli.hu 

Simon Eszter simon.eszter@mezosuli.hu 

Spongáné Bukovinszky Tünde spongane.b.tunde@mezosuli.hu 

Szabolcsné Sas Ágnes szabolcsne.s.agnes@mezosuli.hu 

Szabóné Domoszlai Judit szabone.d.judit@mezosuli.hu 

Szilvási Csaba József szilvasi.csaba@mezosuli.hu 

Szokolyi Klára Magdolna szokolyi.klara@mezosuli.hu 

Takács Mária Ágnes takacs.maria@mezosuli.hu 

Tamásné Nagy Ildikó tamasne.n.ildiko@mezosuli.hu 

Tamasóczki Bence tamasoczki.bence@mezosuli.hu 

Varga Veronika varga.veronika@mezosuli.hu 

Varga Zsanett varga.zsanett@mezosuli.hu 

Vargáné Csőke Éva vargane.cs.eva@mezosuli.hu 

Vargáné Gáspár Valéria vargane.g.valeria@mezosuli.hu 

Vécsey Timea vecsey.timea@mezosuli.hu 

Veréb Judit vereb.judit@mezosuli.hu 

Vigh Patricia vigh.patricia@mezosuli.hu 

 

 

 

 

 

 


