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Június 

 

2021. június 01. 

Egész napos képzést tartottam a senioroknak a Margitszigeten. A képzés legfontosabb célja a 

csapatépítés és a játéktanulás volt.  

2021. június 03.  

Részt vettem a 2021-es gólyatábor főszervezői megbeszélésén, online.  

2021. június 08. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat online elnökségi ülésén.  

2021. június 17.  

Egész napos képzést tartottam a senioroknak a Margitszigeten. A képzés során a csapatépítés 

és a játéktanulás mellett, a senioroknak is kellett készülniük játékokkal, melyeket ők vezettek 

le.  

2021. június 18. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor főszervezői megbeszélésén, online.  

2021. június 20. 

A Hallgató Önkormányzat tagjai számára elküldtem a frissítendő Seniorkisokos online 

változatát, személyenként kijelölve a tisztségre vonatkozó oldalakat. 

2021. június 22. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzat online elnökségi ülésén.  
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2021. június 23. 

Átnéztem a Gólyakalauz azon részeit, melyek az én tisztségemhez tartoznak és továbbítottam 

a kommunikációs bizottsági elnöknek a változtatásokat. 

2021. június 24. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor szervezői megbeszélésén, online.  

2021. június 29. 

Bemutatkozást írtam a Bárczi HÖK honlapjára.  

2021. június 30. 

Összegyűjtöttem a seniorok bemutatkozását a Bárczi HÖK honlapjára és továbbítottam a 

kommunikációs bizottsági elnöknek. 

 

Július 

 

2021. július 12. 

A Hallgatói Önkormányzat tagjainak javaslatai alapján egységesítettem és befejeztem a 

Seniorkisokos tartalmának aktualizálást.  

A végleges kisokost továbbítottam az elnöknek, aki jóváhagyta a változtatásokat.  

2021. július 15. 

Online „párosítós kérdőívet” készítettem, mely kitöltésével a seniorok hozzászólhattak az idei 

seniorpárok kialakításához.  

2021. július 17. 

Egész napos képzést tartottam a senioroknak a Margitszigeten. A képzés során a csapatépítés 

és a játéktanulás mellett, a senioroknak is kellett készülniük játékokkal, melyeket ők vezettek 

le.  
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Megosztottam a seniorokkal az elkészült Seniorkisokost.  

2021. július 18. 

Megosztottam a seniorokkal a „párosítós kérdőívet”.  

2021. július 24. 

Kiértékeltem a „párosítós kérdőíveket” és megalkottam a seniorpárokat.  

2021. július 26.  

Képzést tartottam a senioroknak a Margitszigeten, mely során játékos formában kiderültek az 

idei év seniorpárjai is.  

2021. július 28. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor főszervezői megbeszélésén és a Hallgatói Önkormányzat 

elnökségi ülésén, online. 

Egyeztettem a seniorokkal arról, hogy melyik páros melyik hétre készítse el a bemutatkozó 

videóját, a gólyatábor promóciójához.  

 

 

Augusztus 

 

2021. augusztus 03. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor online szervezői megbeszélésén. 

2021. augusztus 11. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor szervezői megbeszélésén, online. 

2021. augusztus 15. 

Összeállítottam az idei Seniorvizsgát. 
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Tájékoztattam a seniorokat a vizsga(nap) menetéről.  

2021. augusztus 17. 

Személyes találkozó keretein belül megírták a seniorok a Seniorvizsgát.  

2021. augusztus 18. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor online szervezői megbeszélésén.  

2021. augusztus 21. 

Kijavítottam a vizsgákat és ismertettem a seniorokkal az eredményeket. 

2021. augusztus 22. 

Kitaláltam a gólyatábor idei gólyatáncát. 

2021. augusztus 24. 

Begyűjtöttem a senioroktól a csapatépítési terveiket a gólyatáborra. 

2021. augusztus 25. 

Online szóbeli vizsgát tartottam azoknak a senioroknak, akiknek nem sikerült a Seniorvizsga. 

Megosztottam a seniorokkal a gólyák színbeosztását és megalakult minden szín külön facebook 

csoportja is.  

2021. augusztus 26. 

Átnéztem a seniorok csapatépítési terveit és visszajelzést küldtem minden párosnak a 

munkájáról. 

2021. augusztus 27. 

Visszanéztem az augusztus 25-i online szervezői megbeszélést. 

2021. augusztus 30. 

Részt vettem a 2021-es gólyatábor utolsó főszervezői megbeszélésén, online. 

2021. augusztus 31.  
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Segítettem az egyetemen a beiratkozás lebonyolításában.   

Budapest, 2021. szeptember 12.                                    Bagyinszki Dalma 

ELTE BGGYK HÖK 

Seniorkoordinátor 


