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.
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