DOBRO MOTIVACIJSKO PISMO SADRŽI:
pozdrav, uvodni odlomak, tijelo poruke i zaključak

Pozdrav:
Primjer:
Poštovano izborno povjerenstvo, Dragi gospodine Horvat…

Uvodni odlomak: kratko predstavljanje
Primjer:
Zovem se Ivan Horvat, živim u Zadru, idem u 3. razred, smjer web dizajner.

Tijelo poruke: istaknuti svoje vještine, kvalifikacije, znanje i interese koji su primjenjivi za natječaj
na koji se prijavljujete, objasniti na koji će vam način sudjelovanje u projektu koristiti u budućnosti
Primjer 1:
Strukovnu školu upisao sam zbog toga što mi omogućuje obrazovanje u struci koja me zanima i
kojom se već bavim (napravio sam web stranicu tati za firmu), vidim se u tome poslu u budućnosti i
želim napredovati u svojoj struci. Primjena novih tehnologija u dizajnu web stranica osobito me
zanima. Smatram da će ovo putovanje pomoći u ostvarenju postavljenih ciljeva budući da mi je velika
želja naučiti izrađivati dizajn wordpress platforme. Također, mislim da će mi to znanje uvelike pomoći
u radu u vlastitoj firmi u budućnosti.
Primjer 2:
Oduvijek sam voljela ekologiju i kemiju i zanima me sve vezano uz to, zbog toga sam upisala ovu školu
i u budućnosti se vidim u tome poslu. Na ovaj projekt se prijavljujem jer mislim da ću nakon
provedene praktične nastave u inozemstvu biti bogatija za nova znanja i iskustva iz područja analize
plinova i otpadnih voda. Očekujem da ću poboljšati znanje engleskoga jezika i svoje samopouzdanje
te da će mi to biti korisno u daljnjem školovanju.

Zaključak: potvrdite ključne točke uvodnog paragrafa odnosno da ste zainteresirani za natječaj i da
vjerujete kako biste se dobro uklopili
Primjer:
Kao učenik ove škole koji je željan novih znanja i iskustava u struci, smatram sa sam ja idealan
kandidat za posjet Španjolskoj i da ću nakon ovog putovanja i odrađene praktične nastave biti bogatiji
za nova znanja i iskustva koja ću prenijeti ostalim kolegama.
KORISTAN SAVJET:
Prilikom pisanja motivacijskog pisma, razmislite o svemu što vas zanima u vašoj struci, u čemu ste
dobri i što bi voljeli vidjeti u inozemstvu (način na koji drugi učenici rade, poboljšati strani jezik, steći
nova prijateljstva). Budite usredotočeni na temu projekta i s time se vodite u cijelom pismu. I izabrat
ćemo upravo vas!
Sretno!

