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BESZÁMOLÓ 

SENIORKOORDINÁTOR 

2021. január 

 

2021. január 2. 

Elolvastam, rendszereztem a beérkezett éves Seniorbeszámolókat. 

2021. január 4. 

Rendszereztem a Seniorkoordinátori Google Drive fiókot, feltöltöttem rá minden általam 

készített, hasznosnak ítélt dokumentumot, hogy az utódom számára minél inkább 

továbbadhatóvá tegyem az éves munkámat. 

2021. január 5. 

Elkezdtem szervezni az évértékelő beszélgetéseket a Seniorokkal. 

2021. január 8. 

Továbbítottam a Senioroknak az Educatio kiállítás részvételi lehetőségét és tudnivalóit, illetve 

magam is jelentkeztem az eseményre. 

2021. január 9. 

Konzultáltam Hajdu Zsófiával, az Ellenőrző Bizottság elnökével a lemondásom menetéről. 

2021. január 11. 

Beadtam a lemondásom. 

2021. január 14. 

Részt vettem az online elnökségi ülésen a Microsoft Teams alkalmazásban, bejelentettem a 

lemondásomat és elköszöntem mindenkitől. 

Ezen a napon négy Seniorommal tartottam külön-külön személyes évértékelő beszélgetést, 

reflektáltam az éves beszámolójukra, a munkájukra, illetve a tapasztalatokat összegezve 

lezártuk az évadot. 

2021. január 15. 

Ezen a napon három Seniorommal tartottam külön-külön személyes évértékelő beszélgetést, 

reflektáltam az éves beszámolójukra, a munkájukra, illetve a tapasztalatokat összegezve 

lezártuk az évadot. 
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2021. január. 17. 

Ezen a napon az utolsó Seniorommal tartottam személyes évértékelő beszélgetést, 

reflektáltam az éves beszámolójára, a munkájára, illetve a tapasztalatokat összegezve lezártuk 

az évadot. 

2021. január 18. 

Listát készítettem azokról a dolgokról, amelyek a Seniorkoordinátori Driveban nem 

szerepelnek, de szüksége lesz rá az utódomnak. 

2021. január 19. 

Részt vettem mint vendég a Küldöttgyűlés ülésén online a Microsoft Teams alkalmazásban, 

ahol megválasztották az utódomat, Bagyinszki Dalmát. 

Este videóhívásban igyekeztem mindent átadni és elmondani neki amikre szüksége lehet, 

mielőtt belekezd a következő évadba. 

2021. január 22. 

Részt vettem az Educatio kiállításon a kar népszerűsítésében. 

 

Budapest, 2021. január 31.                               Marton Réka 

ELTE BGGYK HÖK 

Seniorkoordinátor 


