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Szanowni Państwo
Zwracam się z pro bą o uznanie mojej kandydatury na wyjazd na praktyki
zagraniczne w ramach programu Erasmus. Swoją pro bę motywuje poniższymi
słowami.

Głównym powodem, dla którego chciałbym uczestniczyć w programie, jest
to że w anglojęzycznym kraju język, którym posługują się ludzie, jest inny
niż ten którego się uczymy w szkole. Mam na my li fakt, że język potoczny
ma dla mnie większe znaczenie, ponieważ w szkole uczymy się gramatyki,
suchych słówek czy konstrukcji zdań. Chciałbym wynie c z tych praktyk
umiejętno c dogagania się z ludzmi w języku angielskim, a wedlug mnie
najwazniejsze w nauce języków jest mozliwosc porozumiewania się z ludzmi
z danego kraju.
Kolejnym aspektem, który chcialbym poruszyc jest lepszy start w
przyszło ć. Uważam że możliwo ć uczestnictwa w praktykach za granicą jest
dla mnie ułatwieniem, ponieważ opcja pochwalenia się wyjazdem za granice,
w celu ksztalcenia się, podczas starania się o prace w zawodzie zwiazanym
z drukowaniem. Również szansa na poznanie zakładów pracy, czy roznych
technologi drukowania jest dla mnie ważna.
Co wniesie mój pobyt w Irlandii w moje życie i Gospodarzy? Moim zdaniem,
Projekt Erasmus jest szansą dla młodych ludzi na liznięcie swiata zawodu
od zupełnie innej strony. Dla mnie jest to jedyna możliwo ć na wyjazd za
granice i chciałbym móc z niej skorzystac. Co odemnie, dla Irlandczyków?
Napewno chciałbym przedstawić Polskę w innym swietle, w wietle cieplego
i sympatycznego społeczeństwa. Poza tym strasznie interesuje mnie życie
w UE, z poziomu innych państw, inna waluta, inne poglądy i inny sposób
patrzenia na wiat.
Podsumowując, Erasmus pozwala na poszerzenie horyzontów. Mam na uwadze
to że nie spełniam wszystkich wymagań, ale mimo wszystko możliwo ć wyjazdu
na miesieczne praktyki byłaby dla mnie czym wyjątkowym i chciałbym się
dostać do nielicznej grupy ludzi którym umożliwiono odbycie praktyki.

Pozdrawiam, Konrad

