
ANAYA
I N D O N É S I E /  I N D O N E S I A

EN

I was born in Semarang, where I lived for
for most of my life (apart from some
visits abroad and a month in Guilin for
student exchange program), benefiting
from a warm and supporting family, and a
city which provided me with a great
education and opportunities for personal
growth. I’m currently taking
International Undergraduate Program of
Economics and Finance at Diponegoro
University, one of the most prestigious
university in Indonesia. 

Since my earliest school days I have been
interested in learning new languages and
cultures. I’ve learned English, German,
Arabic and Mandarin. The cultural
diversity has always been fascinating to
me. I grew up surrounded by people
speaking both English and Bahasa. When
I was in High School I joined English
Speaking Club and tutored the junior
from basic English to the complex ones.
This experience has shaped me into the
person that I am today. I now find myself
realizing the beauty of giving back to the
society through everything that I do,
especially by teaching English. I hope to
inspire others in a positive way 

PERSONAL HIGHLIGHTS

English teacher

Economics & 
Finance student

Likes learning new 
languages
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Narodila jsem se v Semarangu, kde jsem
žila téměř celý svůj život (kromě pár cest
do zahraničí a měsíce stráveného v
Guilin v rámci studentského výměnného
program), užívala jsem si podpory své
rodiny a města, které mi umožnilo dobré
vzdělání a nabídlo spoustu možností pro
osobní rozvoj. Momentálně studuji na
Univerzitě Diponegoro, jedné z
nejprestižnějších univerzit v Indonésii,
obor Ekonomie a Finance. 

Už od svých prvních školních let jsem se
zajímala o učení se jazyků a poznávání
nových kultur. Naučila jsem se
angličtinu, němčinu, arabštinu a
mandarínštinu. Vždycky mě fascinovaly
kulturní rozmanitosti. Vyrostla jsem v
okruhu lidí mluvících jak anglicky, tak i
Bahasa. Když jsem chodila na střední
školu, tak jsem se přidala k Engish
Speaking Club a vyučovala mladší žáky
angličtinu od základů až po vyšší
úroveň. Tato zkušenost ze mě vytvořila
člověka, kterým dneska jsem. Nyní si
uvědomuji krásu navracení společnosti
toho, co mi dala vším, co dělám,
především učením angličtiny. Doufám,
budu ostatní inspirovat pozitivním
způsobem.  


