Önéletrajz
Horváth Adél vagyok, a Garay János Gimnázium 11.B osztály tanulója. Tanulmányaimat a
Garay Gimnáziumban 2019 szeptemberében kezdtem el biológia és kémia szakon. A biológia
tantárgyat megtartottam és mellé a történelem fakultációt választottam. A német és az angol
nyelvet is nagyon kedvelem. Szabadidőmben szeretek a barátaimmal és a családommal lenni,
kutyát sétáltatni, túrázni vagy olvasni.
Másodikos korom óta vagyok tagja a Diákönkormányzatnak. Általános iskola utolsó évében én
voltam a DÖK elnök a Babits Mihály Általános Iskolában. Szerettem oda járni, sok programon
és versenyen vettem részt, a közösségi élet aktív tagja voltam, ballagáskor külön jutalomban
részesítettek, elismerve tevékenységemet. Rengeteg féle élményben és kudarcban volt részem,
így nagyon sok tapasztalatot szereztem, széleskörű kapcsolatrendszert építettem.
A szellemi és fizikai kihívások közül mindig azok álltak hozzám közel, ahol csapatban,
összetartva kellett a közös célt elérni. Ilyenkor csapattagként mindig felelősségteljesen állok a
feladataimhoz, kiveszem a részem a munkából, de megoldom, ha vezetőként társaim munkáját
kell szerveznem, segítenem, irányítanom.
Kilencedikbe folytattam közösségi munkámat, és titkárként tagja lettem a Garay János
Gimnázium Diáktanácsának is. Tudok szervezni, jól kommunikálok és mindig nyitott vagyok
az új ötletekre. A tavalyi tanévben az előző DÖK elnök segítségével megírtuk a 2020. január
31-től érvényes Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatot. Titkárként minden
gyűlésen részt vettem és azokról jegyzőkönyvet készítettem. A rendezvények lebonyolításában
is segítettem. Ilyen volt például a gólyatábor, a Garay bál, diákigazgató választás, a kisfilm
elkészítése, a karácsonyi és Valentin napi üzenetek összegyűjtése és kiosztása.
Nyár elején megválasztottak az új DÖK elnöknek a gimnáziumban, amely nagyon sok
izgalmas, ugyanakkor felelősségteljes munkával jár. Első feladatom DÖK elnökként az
augusztusban megrendezett Gólyatábor szervezése volt, amely visszajelzések és saját
tapasztalataim alapján pozitívan zárult. Jelenleg a Gólyaheti programokon dolgozunk a DÖK
társaimmal együtt.
Izgatottan várom az idei tanévet és az új megméretettéseket. Nagyon fontosnak tartom az
összetartást, a csapatmunkát, a kreativitást, valamint a személyes kommunikációt, ezért
remélem, hogy idén a pandémia nem fog tetőzni és nem lesz online oktatás.
Szekszárd, 2021. 09. 23.
Horváth Adél
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