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Beszámoló 

Tevékenység / 

Ülés 

Időpont Tevékenység pontos 

leírása/ 

Megjegyzések 

Együttműködő 

személyek 

Óraszám 

Tagfelvétel 

meghirdetése 

2022. 

03. 03. 

Tagfelvétel 

meghirdetése a 

közösségi média 

felületeken cikkírói 

tevékenységre. 

Kommunikációs 

bizottsági elnök 

1 óra 

Igazolás 

kiállítása 

cikkírói 

tevékenységről 

2022. 

03. 04; 

06. 

Erasmus+ programra 

pályázó hallgatók 

számára főszerkesztői 

igazolás kiállítása a 

szerkesztőségben 

végzett tevékenységről. 

Pályázó 

cikkírók 

1 óra 

Elnökségi ülés 2022. 

03. 10. 

Részvétel elnökségi 

ülésen 

Az elnökség 

tagjai 

1,5 óra 

Főszerkesztői 

igazolás a 

megjelent 

cikkekről 

2022. 

03. 13. 

Főszerkesztői igazolás 

kiállítása a 02.14-03.14. 

között megjelent 

Bárcziumban megjelent 

cikkekről. 

Cikkírók 1 óra 

Jelentkezők 

próbacikkeinek 

értékelése 

2022. 

03. 03 – 

16. 

A cikkírói tevékenységi 

körre jelentkező 

hallgatók beküldött 

próbacikkeinek 

elemzése, építő jellegű 

személyes reflexió 

küldése. 

Jelentkező 

nappali 

tagozatos 

hallgatók 

2 óra 

Megbeszélés 2022. 

03. 22. 

Új tagjaink 

megismerése. 

Személyes megbeszélés 

a tevékenység 

kereteiről, szerkesztő 

program bemutatása. 

Cikkírók 1 óra 

Szerkesztőségi 

tag jelenlétének 

megszervezése 

2022. 

03. 24. 

A HÖK által szervezett 

’TBT’ eseményről való 

tudósítás szervezése. 

Bárczium 

cikkíró 

0,5 óra 

Megjelenő 

cikkek 

2022. 

március 

A hónapban készült 

cikkek felülvizsgálata, 

személyes visszajelzés 

Korrektor, 

cikkírók 

2 óra 
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felülvizsgálata, 

közzététele 

küldése a cikkírók 

számára. Az ellenőrzött 

cikkek közzététele a 

honlapon és a közösségi 

média felületeken. 

 

Egyéb tevékenységek: A Bárczium korrektorával egyeztetés történt ösztöndíjával 

kapcsolatban. Folyamatos kapcsolattartás a szerkesztőség tagjaival, aktualitásokról való 

írásbeli tájékoztatás. Egyeztetés az Instagram felületünk frissítésével kapcsolatban a 

szerkesztőség tagjaival. Funkcionális kapcsolattartás a HÖK elnökével, a programok 

egyeztetése a Rendezvényszervező bizottsági elnökkel. Nappali tagozatos hallgatók jelenlegi, 

hazai pedagógushelyzetről alkotott véleményének felmérésére szolgáló kérdőív elkészítése és 

közzététele hallgatói csoportokban. 

 

kelt.: Sopron, 2022. 03. 02. 

Horváth Angéla 

Bárczium főszerkesztő 
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