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Bemutatkozás 

Horváth Sára vagyok, másodéves nappalis hallgató, 

értelmileg akadályozottak pedagógiája és szomatopedagógia 

szakirányokon. 2020-ban kezdtem meg tanulmányaimat a karon, 

Mindig is érdekelt az érdekképviselet, ezért már 

általános, majd később középiskolában is tagja voltam a Diák 

Önkormányzatnak. Általános iskolában, mint elnök, 

gimnáziumban, mint évfolyamképviselő.  

Ezek mellett aktívan tevékenykedtem, tevékenykedem 

egyéb közösségekben is, ahol gyerekeket, fiatalokat 

táboroztatunk, ezért volt lehetőségem megtanulni, hogyan lehet 

egy száz plusz fős tábort jól megszervezni, illetve érdeket 

érvényesíteni. Szalézi animátorként sok mindenre felkészítenek, 

megtanulunk különböző pedagógiai módszereket, és mivel a 

gyakorlatban, mindennapi életben vagyok jelen ebben a 

szerepemben, így előrevisz a nap, mint nap elém kerülő 

helyzetek megoldásában is. 

Továbbá együtt dolgozom a Magyar Speciális Olimpiai 

Szövetséggel is, mint Youth Leader, ami újabb tanulási felületet 

biztosít nekem, mind idegennyelv gyakorlásba, mind 

érdekérvényesítésben. 

Mikor tavaly szeptemberben elkezdtem a Bárczin 

tanulni, nagyon megragadott a HÖK-ös élet, és az, hogy tényleg 

bele lehet szólni abba, hogy mi történik a hallgatókkal, számít 

mit gondolunk. Egyből tudtam, hogy szeretnék része lenni ennek 

a dolognak csak azt nem tudtam még pontosan, hogy hogyan is 

tegyem. Aztán az Orientációs Napok keretében bővebben is 

megismerhettem a HÖK működését, így jelentkeztem is 

küldöttgyűlési tagnak, ahol a választásnál bizalmat szavazott 

nekem az évfolyam, így elkezdődött HÖK-ös pályafutásom. 
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Később segítettem az évfolyamot érintő munkákban, 

majd rájöttem, ennél azért többet szeretnék tenni, szóval 

jelentkeztem seniornak, de másfelé sodort az élet, így én lettem 

a HÖK elnökhelyettese. Segítettem, ahol tudtam, jártam a 

különböző gyűlésekre. Nyáron az esélyegyenlőségi bizottság 

munkáját segítettem EFOTT-on, emellett pedig részt vettem a 

gólyatábor előkészítésében is, ahol végül, mint főszervező 

voltam jelen. Sokat tanultam abból az öt napból, sok új dolgot 

tanultam, és rengeteg segítséget kaptam ahhoz, hogy a jövőben 

jól tudjam majd csinálni. 

Jelenleg pedig ügyvivő elnökként vagyok jelen, és 

segítek, amiben csak tudok. 
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Program 

1. Gólyatábór, Orientációs esemény 

Programom leírását azzal kezdeném, hogy szeretném, ha 

jövőre a gólyatábor még augusztusban lemenne, majd 

szeptember első hetében, a regisztrációs héten Orientációs 

Napokat tarthatnánk, ahol a gólyák megismerhetnék a kar 

épületét, mi, hol van, illetve a környéket. Találkozhatnának az 

oktatókkal is, megismerhetnék a szakirányokat hallgatói 

szemszögből, lenne közös tárgyfelvétel, ösztöndíjak ismertetése, 

illetve bármilyen egyéb felmerülő kérdésre választ kaphatnának. 

2. Események, rendezvények 

Szeretném, ha minél változatosabb lenne az esemény paletta, 

annyi eseménnyel, amennyit az adott járványügyi korlátozások 

csak megengednek. Illetve szeretnék együttműködni más 

karokkal is, és közös eseményeket rendezni, akár, mint az Anti-

Valentin nap, vagy akár közös Halloween buli, közös karaoke 

estek, adventi korcsolyázás, illetve több szakirányos, 

évfolyamos esemény, hogy kialakulhasson a karunkon is egy 

összertartó közösség. 

 

3. Hallgatói képviselők 

Szeretném, ha összeszervezett csapatként folytathatnánk, 

az eddigiekhez hasonlóan a közös munkát, ahol partnerként 

kezeljük egymást, és segítünk a másiknak, ha kell. 

 Szeretném, ha a hallgatók tudnák, hogy ki a 

küldöttgyűlési képviselőjük, akihez fordulhatnak, illetve a 

küldöttgyűlési tagok, szólnának, ha bármi van, illetve 

kérdeznének, és Ők is aktív részesei lehetnének a működésnek.  
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Emellett minden hallgatónál szeretném elérni, hogy 

tudják kik a HÖK-ös képviselők, és hozzájuk is tudnak 

bizalommal fordulni, nem éreznék olyan távolinak a dolgot, 

hiszen igazából minden hallgató tagja a Hallgatói 

Önkormányzatnak, és mi azért dolgozunk, hogy nekik segítsünk, 

az Ő érdekeiket képviseljük. 

Továbbá szeretném, ha a tisztségviselők minél több 

küldöttgyűlésre el tudnának jönni, hogy élőben lehessen tőlük 

kérdezni 

4. Utánpótlás képzés 

Szeretnék új módzsert kidolgozni az utánpótlásképzésre, 

amivel hatékonyan lehet betanítani a leendő képviselőket, hogy 

mire tisztségbe lépnek, már egy olyan biztos tudással 

rendelkezzenek, ami segíti őket a hatékony munkavégzésben. 

Szeretném, ha a hallgatók úgy éreznék, hogy Értük és 

Velük vagyunk, azért, hogy Őket segítsük, és szívesen 

csatlakoznának a HÖK csapatához, akár bizottsági tagként, 

küldöttgyűlési tagként vagy akár tisztségviselőként. 

5. Kari vezetőséggel való 

együttműködés 
Szeretnék hatékony együttműködést kiépíteni nem csak más 

karokkal, hanem a saját karunk vezetőségével is, hiszen 

összeségében ugyanazokat az érdekeket vagyunk hivatottak 

védeni, képviselni, előre vinni, és tenni azért, hogy minél jobb 

legyen. Ezenkívül közösen több dolgot is el tudunk érni, legyen 

ez alapszabály vagy alapképzés módosítás. 
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Összegzés, lezárás 

Összességében úgy érzem az elmúlt év alatt sikerült 

felkészülnöm arra, hogy megfelelően tudjam ellátni az elnöki 

tisztséggel járó feladatokat. 

 Remélem tudtok engem támogatni abban, hogy ez 

sikerülhessen! 


