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Beszámoló 

 

Tevékenység / 

Ülés 

Időpont Tevékenység pontos 

leírása/ 

Megjegyzések 

Együttműködő 

személyek 

Óraszám 

Seniorok éves 

beszámolójának 

összegyűjtése, 

átolvasása, 

elemzése 

2022. 

január 

02. 

Minden senior készített 

számomra egy pár oldalas 

beszámolót, mely során 

megosztották velem az 

egész éves tapasztalataikat, 

élményeiket, gondolataikat 

a seniori munkával 

kapcsolatosan. Mindegyik 

beszámolót alaposan 

átolvastam, igyekeztem 

levonni belőle tanulságokat, 

valamint jegyzeteket, 

kérdéseket is írtam az egyes 

beszámolókhoz.  

- 3 

„Gólyakérdőív” 

válaszainak 

elemzése 

2022. 

január 

03.  

Lezártam a színes 

csoportokban decemberben 

közzétett „Gólyakérdőívet”, 

átolvastam és összegeztem a 

válaszokat, igyekeztem 

levonni belőle a 

tanulságokat a jövőre nézve.  
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Seniorokkal való 

évértékelő 

beszélgetések 

szervezése 

2022. 

január 

11.  

Tájékoztattam a seniorokat 

arról, hogyan fognak 

megvalósulni az évértékelő 

beszélgetések, valamint 

megadtam lehetséges 

időpontokat a beszélgetés 

megvalósulására, amelyekre 

mindenki egyesével tudott 

jelentkezni.  

seniorok 1 

Évértékelő 

beszélgetések 

2022. 

január 

14-20.  

Január 14-20. között minden 

seniorral egyesével 

tartottam egy online 

évértékelő beszélgetést. A 

beszélgetés során szó volt az 

elsőéves hallgatók által 

küldött visszajelzésekről, 

reflektáltam a seniorok 

beszámolóira és az egész 

éves munkájukra, 

kérdéseket tettem fel 

számukra, valamint a 

tapasztalatokat, élményeket 

összegezve lezártuk a közös 

munkát.  

seniorok 6-7  

Seniorkoordinátori 

Google Drive fiók 

szerkesztése 

2022. 

január 

22. 

Feltöltöttem a 

seniorkoordinátori Google 

Drive fiókra azokat az 

elmúlt év során általam 

készített dokumentumokat, 
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amelyeket hasznosnak 

ítéltem meg, annak 

érdekében, hogy segítsem az 

utódom munkáját 

Hallgatói 

Önkormányzat 

online elnökségi 

ülésén való 

részvétel 

2022. 

január 

24.  

- Hallgatói 

Önkormányzat 

tisztségviselői 
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