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Önéletrajz 

 

 

 

A nevem Lindmayer Bence, 16 éves vagyok és 10.B-osztály tanulója vagyok. 

Az öcsémmel és a szerető  szüleimmel élek együtt. Édesapám több mint 10 

évet dolgozott a TV-nél, édesanyám pedig mű körmösként tevékenykedik. 

 

A Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskolából nyertem felvételt ebbe az 

iskolába. Már felső s köröm óta tagja vagyok a diákönkormányzatnak és 

régóta segítem ötleteimmel az diák életet. Az idei év folyamán érzem a 

legjobban azt, hogy magamra tudnám ölteni a diákpolgármesteri címet. És 

maximális erő bedobással tudnám fejleszteni az intézménybéli diákéletet. 

Szeretek programokat szervezni, segíteni másoknak és mindig is élveztem az 

iskolám hasznos tagjaként belépni a fő bejáraton.  

 

Jól tudok bánni és kifejezetten szeretek beszélgetni más emberekkel. Ezért volt 

számomra hatalmas megtiszteltetés az elő ző  iskolámban is a 
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diákönkormányzat nevében beszédeket mondani, hogy segíthettem az alsósok 

farsangjának szervezetében és, hogy mű sorvezető ként is helytáltam. 

Többször vettem részt jótékonysági hangversenyeken a diákönkormányzat 

segítségével és hatalmas megtiszteltetés volt a Verpeléti óvodásoknak való 

ajándék átadás a tavalyi év folyamán. 

 

 

     Elképzeléseim/Ötleteim 

 

 

 

 

 Első sorban szeretném a tanár és diákok közti kapcsolatot bizonyos kereteken belül a 

lehető  legjobbra fejleszteni. 

Hiszen akár a tovább tanulás akár csak a hétköznapok még izgalmasabbá tétele érdekében 

is sokat jelentene diáktársaimnak egyes tanárral való viszony jobbá tétele. 

 

 Szeretném a szabályokat követve az iskola keretein belül a maximális mozgásteret biztosítani 

diáktársaimnak. 

 

 Szeretnék a lehető ségekhez mertem minél több iskolai programot biztosítani minden 

korosztály számára.  
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 Ki szeretném építeni az évfolyamok közötti barátságokat segítség nyújtásokat, hogy a kisebb, 

elveszettebb diákoknak is legyen merszük beszélni a velük idő sebbekkel és nagyobb 

évfolyamok pedig ne nézzek le a kisebbeket. 

 Szeretnék egy óriási elő relépést tenni az iskolán belüli digitális eszközök használatával. 

Például nagyobb hangsúly fektetése az iskola rádióra. Gyakori hírközlések, segítség kérések, 

és egy fajta „poszt” azt iskolán belül, lehetnének stúdiósok lehető leg önként jelentkezett 

gimnazista diákok akik akár az egész iskolában akár csak a felső s/gimis részlegen zenét 

játszanának a suli legelső  szünetében lehetne kívánság lista, vagy akár külön 

zenehallgatásra rendezett sulibuli a vírus helyzet után.  

 

 

 Szeretném felpezsdíteni az iskola kulturális életét akár programokkal, szakkörökkel, rádión 

keresztül leadott feladatokkal melyekért ajándékok várnak a diákokat hogy legyen 

valamimotivációjuk Pl. : nagyobb feladat teljesítése után akár szabad nap.  

 

 Szeretném ha az iskolán belül nagyobb lenne a szociális élet és nem mindenki a mobil 

eszközeiket bámulva ülne az iskola padban szünetekben vagy órákon. 

 

 Szeretnék az anyagilag nehéz helyzetbe került diákoknak otthon vagy az informatika termek 

által nem használt alkatrészekbő l esetleg számítógépet építeni. 

 

 Szeretnék közösség kovácsoló iskolán belül zajló sport rendezvényeket bármely sportágból 

melyre igen vagy.  

 

 Szeretnék mozi estéket, délutánokat tartani de sajnos ebbe is bele szól egyenlő re a járvány. 
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 Szeretnék suliújságot bevezetni pont úgy mint a suli rádiót és ezen feladatok elvállalásáért a 

gimnazista diákokat közösségi munkával lehetne jutalmazni. 

 

Rengetek ötlettel rendelkezem meg az iskolai diák élet jobbá tételével kapcsolatban amiket majd alkalmazásra 

szeretnék juttatni ha sikerült megnyernem a pályázatot. Nagyon köszönöm mindenkinek aki elolvasta idáig és ezzel 

is támogatott. 

 

2020.09.16.                                                                                                                   Lindmayer 

Bence 10.B 


