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BESZÁMOLÓ 

SENIORKOORDINÁTOR 

2020. nyár 

Június 

2020 június 5. 

A Seniorkisokos tartalmát egységesítettem a Hallgatói Önkormányzat tagjainak javaslatai 

alapján, illetve tájékozódtam a további aktualitásokról az ELTE honlapjain.  

2020 június 8. 

Elkezdtem a hó végi Seniorhétvége szervezését, lebonyolítottam a szállásfoglalást, nekiálltam 

a program kidolgozásának. 

2020. június 11. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat online elnökségi ülésén a Microsoft Teams 

alkalmazásban. 

Elkezdtük komolyabban szervezni a gólyatábort a négy fős főszervezői gárdával, folyamatos 

egyeztetés mellett. 

2020. június 12. 

Befejeztem a Seniorkisokos tartalmának aktualizálását és tovább küldtem az Elnöknek, aki 

elfogadta a változtatásokat. 

2020. június 13. 

Elkészítettem a Seniorkisokos formázását, tördelését. 

2020. június 14. 

Elvittem a nyomdába a Seniorkisokost, hogy minden Senior a kezében tarthassa majd a 

füzetet. 

2020. június 15. 

Online megbeszélést tartottunk a Seniorokkal a Zoom alkalmazásban. Átbeszéltük a 

Seniorhétvége paramétereit, illetve visszajelzéseket kaptam a félévi munkámról. 

2020. június 16. 

Online kérdőívet készítettem a Senioroknak, amelyben tematikusan visszajelzést adhattak az 

elmúlt félév képzéseiről és igényfelmérést végeztem a hétvége programjára vonatkozóan. 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

SENIORKOORDINÁTOR 
 

1097 Budapest, Ecseri út 3. • Telefon: 358-5581 • Fax: 348-3183 • e-mail: 

seniorkoordinator@barczihok.elte.hu 

www.barczihok.elte.hu 

 

2020. június 17. 

Online kérdőívet készítettem a tavalyi gólyatábor szervezői számára, hogy a szervezéskor 

építhessünk az elmúlt év tapasztalataira. 

2020. június 22. 

Elkészítettem a Seniorhétvége végleges programját és elküldtem a Senioroknak. 

2020. június 25. 

Online konzultációt tartottunk a Gólyatábor leendő főszervezőivel. Ezen a napon derült ki, 

hogy mégsem tarthatunk tábort. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat évzáró online elnökségi ülésén a Microsoft Teams 

alkalmazásban. 

2020. június 26-28. 

Seniorhétvégét tartottam a Balatonon. A hétvégén teljes létszámmal részt vettünk, a 

programok a csapatépítés, játéktanulás és tanulmányi felkészülés jegyében teltek. Videókat is 

készítettünk az orientációs napok promójához, online ötletelést tartottunk a Hallgatói 

Önkormányzat tagjaival, illetve megkapták a Seniorok a kisokosokat.  

Július 

2020. július 1. 

Elkészültek online a „párosítós kérdőívek”, amelyekben minden Senior hozzászólhat a leendő 

párok kialakításához. 

2020. július 10. 

Kiértékeltem a „párosítós kérdőíveket” és megalkottam az idei év Seniorpárjait. 

2020. július 13. 

Félig online és félig offline módon, játékos formában kiderültek a Seniorok számára is a 

párok. 

Koordináltam a gólyalevelek elkészítését. 

2020. július 20. 

Egyeztettem a Rendezvényszervező bizottsági elnökkel az orientációs napok programjával, 

eszközigényeivel kapcsolatban. 
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2020. július 21. 

Bekértem a Senioroktól a tervezett csapatépítő programjaikat az orientációs napokra, illetve 

az eszközigényeket.  

2020. július 26. 

A gólyalevelek sikeresen eljutottak az Elnökhöz. 

 Augusztus  

2020. augusztus 6. 

Online megbeszélést tartottam az Elnökkel az orientációs napokról, illetve az elmúlt félév 

munkájáról. 

2020. augusztus 7. 

Összeállítottam az idei Seniorvizsgát. 

2020. augusztus 9. 

Tájékoztattam a Seniorokat a vizsganap pontos menetéről. 

2020. augusztus 13. 

Páros programokkal és csapatépítéssel egybekötve lekoordináltam a Seniorvizsgát. 

Megbeszélést tartottunk továbbá a szeptemberi programokról, illetve végigvettük az 

orientációs nap történéseit, feladatait. 

2020. augusztus 16. 

Kijavítottam a Seniorteszteket és elküldtem online a javított verziókat. Mindenkinek 

sikerült.:) 

2020. augusztus 17. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat online elnökségi ülésén a Microsoft Teams 

alkalmazásban. 

2020. augusztus 19. 

Elkészítettem az Orientációs napok programtervezetét a Seniorok feladataira fókuszálva és 

elküldtem nekik. 

2020. augusztus 22. 

Programtervet készítettem a hóvégi HÖK-ös csapatépítésre és továbbítottam az Elnöknek. 
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2020. augusztus 23. 

Egy összefoglaló szösszenetet írtam a Seniorkoordinátori munkámról, terveimről és elküldtem 

az Elnöknek. 

2020. augusztus 27. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat online elnökségi ülésén a Microsoft Teams 

alkalmazásban. 

2020. augusztus 28. 

Megérkezett a gólyák színbeosztása a Tanulmányi Hivataltól, így elkezdhettük őket színekbe 

gyűjteni a facebookon. Ezzel párhuzamosan újra átolvastuk a járványügyi kisokost, hogy 

minden részét pontosan betartsuk és betartassuk majd. 

2020. augusztus 30. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat csapatépítő programján Agárdon, ahol az Orientációs 

napok előkészületeit végeztük, illetve kooperatív játékokat vezetttem. 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 6.                           Marton Réka 

ELTE BGGYK HÖK 

Seniorkoordinátor 


