
 

MOTIVACIJSKO PISMO – KAJ JE TO?  

Motivacijsko pismo ni povzetek CV-ja, zato ne dolgočasi bralca s ponavljanjem informacij od tam. 

Predvsem poskrbi, da ga napišeš sam, saj bi s kopiranjem sošolcev naredil izredno slab vtis, pa še 

za prakso v tujini ne bi mogel kandidirati, ker je prepisovanje oblika goljufanja. Sicer pa to verjetno 

že veš . S tem, ko ga napišeš sam, tudi pokažeš svoje znanje angleščine, tako da ga ne daj komu v 

'predelavo' preden ga oddaš. 

Pomembno je, da v pismu napišeš, zakaj želiš delati v podjetju v tujini, kaj od te izkušnje pričakuješ 

in kakšne kvalitete imaš (navedi nekaj osebnostnih lastnosti). Ne piši o slabostih, pač pa poudari 

pozitivne vidike. Zapiši tudi svoje videnje prihodnosti, kaj želiš postati, kje želiš delati, itd. Napiši, 

kakšne uspehe si že dosegel in na kaj si pri sebi ponosen. Skratka, prepričaj bralca tvojega 

motivacijskega pisma, da ti bo želel ponuditi prakso v svojem podjetju. 

Ko ga zaključiš, datoteko shrani kot ML_Ime_Priimek.docx (npr. ML_Brin_Jernejčič.docx) in jo 

skupaj s CV-jem pošlji koordinatorki projekta na lucka.bacic@gmail.com. 

Če boš v dvomih ali še kaj ne bo jasno, se obrni na svojega učitelja angleščine in/ali odgovore na 

vprašanja poišči pri koordinatorki projekta. 

Vzemi si čas in dobro razmisli, kaj želiš zapisati za svojega bodočega delodajalca. Veliko uspeha pri 

ustvarjanju! Evropa te pričakuje . 

 

NAVODILO ZA IZDELAVO MOTIVACIJSKEGA PISMA 
 

Napišite besedilo, v katerem: 

• se boste predstavili; 

• boste opisali svoje dosedanje izkušnje z PUD-a (PUD – praktično usposabljanje pri 

delodajalcu) in svoje pričakovanje v zvezi z mobilnostjo v tujini; 

• boste opisali svoje komunikacijske sposobnosti; 

• boste predstavili svoj pogled, mnenje in izkušnje s timskim delom (kako se znajdete pri delu 

v timu, kakšna je vaša vloga, kako lahko vi pripomorete k večji učinkovitosti dela)  

•  navedli, pri katerih šolskih in izven šolskih aktivnostih, tekmovanjih  ste  sodelovali; 

• boste predstavili svoje pričakovanje, o znanju in veščinah, pridobljenih v tujini; 

• boste opisali načine in možnosti posredovanja svojih izkušenj z mobilnosti  v tujini naprej 

(kje, kako, komu, kdaj). 

 

Vaše besedilo naj obsega najmanj 250 besed. Na koncu oblikujte še povzetek besedila v angleščini.  


