BEMUTATKOZÁS, MOTIVÁCIÓ

Sziasztok, Strobl Orsolya I. éves ÁTMA hallgató vagyok. Szeretnék kicsit magamról beszélni és
szemléltetni, hogy miért is a HÖK esett választásomul, miért is ide szeretnék csatlakozni.
Budapesten nevelkedtem viszont a falusi élet sem esik messzire tőlem mivel apukám Tolnai,
illetve van Dömsödön van egy nyaralónk, ahol gyerekként minden szabad percemet töltöttem.
A gimnáziumban sajnos nem volt lehetőségem a Diák Önkormányzat tagjaként jeleskedni
mivel egy nagyon aktív osztály részese voltam. Viszont külsősként is rengeteget tettem, hogy
a programok tökéletesen megvalósuljanak. Nagyon szeretek szervezni és mindenféle
újdonságot kipróbálni. Sokoldalúságomat talán egy egyszerű múltbeli történéssel tudnám
szemléltetni, amikor is egyszerre néptáncoltam és fociztam. A kettő között bizony óriási a
különbség mégis mindkettőre ugyanakkora érdeklődéssel és figyelemmel jártam. Sajnos
sportsérülésem miatt abba kellett hagyjam az igazolt sportolást, de azóta is a sport az életem
része.
Mivel nagyon szeretem a sportokat nyilván levehető rólam, hogy egy kis izgő-mozgó vagyok,
aki addig megy, amíg meg nem valósítja a célját. Ha valamibe belekezdek azt be is fejezem, a
fél munka nálam nem munka. Bármi is legyen én megpróbálom a megoldást rá megkeresni és
addig megyek, amíg meg nem oldom.
Véleményem szerint jó hallgatóság vagyok és tanácsokkal is igyekszem ellátni a felém
fordulókat, akik a javaslataimra kíváncsiak. Viszont, hogy ne csak a jó dolgokat soroljam fel és
mutassam meg ki is vagyok az egyik rossz/jó szokásomat is elmondanám, ez nem más, mint az
őszinteség. Sokszor jól jön, hisz nem hazudtolom meg magam, viszont ezt mások nem mindig
fogadják jól elsőre.
Remélem elegendő információt adtam magamról, amivel úgy gondolom kicsivel közelebb
érezhetitek magatokat hozzám és bizalommal fordultok majd személyemhez bármi kérdés is
fogalmazódik meg bennetek.
Most pedig jöjjenek a terveim, amivel meg szeretném szépíteni napjaitokat.
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PROGRAMTERV 2021 HÖK VÁLASZTÁS
Az elmúlt időszak nem volt túl könnyű, végzős szemmel végképp nem, de az egyetemi első év
kimaradását is biztos nagyon sokan rosszul viseltétek. Ezeknek a szép egyetemi éveknek nem
online térben kellene zajlaniuk.
Programommal szeretném az egész kar összehozását serkenteni, rengeteg vetélkedővel és
beszélgetős estekkel. Ha a covid mégis közbeszólna online felületen fantasztikus kvízekkel
készülnék, jó kis Kahoot partikat szerveznék, hogy a társasági életből senki se zökkenjen ki.
Minél több emberi kapcsolatot tudunk fenntartani - akár veszélyhelyzet alatt csak online annál kevesebb az esély, hogy magunkba forduljunk.
Kicsit komolyabbra véve a szót én nem csak a” buli, haverok, fanta” vidám részére szeretnék
koncentrálni, hanem azokra a hallgatókra, akiknek ezekben az időkben főleg a nagy bezárkózás
miatt nehezebb megnyílniuk és egy szakemberrel szeretnének beszélni a nehézségeiket.
Szeretném megvalósítani a kari pszichológus lehetőségét, akihez bármilyen problémával lehet
fordulni és szakmai tanácsokat kérni. Nekem az iskolai éveim alatt nagyon jó lehetőség volt,
hogy ha olyan problémám adódott amire társaim, barátaim vagy családom nem tudott
válaszolni vagy éppenséggel nem szerettem volna megosztani velük, akkor volt egy olyan
szakember, akihez gond nélkül el tudtam menni és ha csak pár percet is beszélni vele, és
rengeteg fantasztikus tanáccsal kijönni az ajtaján.
Ezt a lehetőséget nektek is meg akarom teremteni, hogy mindenki mosolyogva gondoljon
vissza ezekre az évekre ne pedig arra, hogy milyen stresszesek és nehezek voltak.
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