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"Młodzi obywatele Europey - blaski i cienie mobilności zawodowej" wokół takiego hasła - tezy ogniskowala debata oksfordzka zorganizowana
przez PIE Europe Direct Piotrków Trybunalski w III Liceum
Ogólnokształcącym w Piotrkowie Trybunalskim. Po przeciwnych stronach
sali zasiedli w "propozycji" uczniowie III L.O. z Piotrkowa
Trybunalskiego i "opozycji" uczniowie II L.O. z Piotrkowa
Trybunalskiego.

Jedna strona ma nas przekonać do słuszności tak sformułowanej tezy,
druga strona ma ją podważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron
zabierają głos na przemian. Zależnie od ustaleń przed rozpoczęciem
debaty każdy z nich ma na to pięć do dziesięciu minut. Jako pierwszy
występuje mówca broniący tezy. Potem do głosu dochodzi opozycja,
następnie zaś przemawia kolejny zwolennik proponowanej “uchwały”. W
ten sposób debata toczy się aż do wyczerpania listy chętnych do
zabrania głosu albo do momentu przekroczenia limitu czasowego
przeznaczonego na dyskusję. Debatę kończy mówca atakujący tezę.

Praca
za
granicą
to
nie
tylko
możliwość
zdobycia
ciekawego
doświadczenia,
nawiązania
nowych
kontaktów,
ale
przede
dużo
większe wynagrodzenie niż w Polsce. Pierwszym argumentem „za” pracą za
granicą
jest
wyższe
wynagrodzenie,
drugim
zdobycie
cennego
doświadczenia, które sprawi, że CV wzbogaci się o cenną pozycję,
a umiejętności znacznie się poszerzą. Jedyny warunek jaki musi
zostać spełniony aby podjąć pracę za granicą to znajomość języka
angielskiego. Należy przy tym pamiętać, że znajomość języka dla
zagranicznego
pracodawcy
to
nie
tylko
nasze
certyfikaty
i
zaświadczenia po odbytych kursach, ale głównie praktyczne posługiwanie
się językiem obcym.

Przed
podjęciem
decyzji
o
podjęciu pracy
za
granicą
warto
przeanalizować naszą sytuację. Przede wszystkim - nie każdemu
odpowiada życie na emigracji, nie każdy jest w stanie przestawić się
na nowe wzorce kulturowe i inny tryb życia. Nie każdy też dobrze znosi
rozłąkę z najbliższymi i brak dotychczasowego kręgu przyjaciół i
znajomych. Do tego dochodzą jeszcze dylematy – czy firma, w której
zamierzamy podjąć pracę daje nam możliwości awansu i jak proponowane
zarobki mają się do kosztów utrzymania. Warto pamiętać, że wynajęcie
średniej wielkości umeblowanego mieszkania w drugiej strefie w
Londynie to wydatek 200 funtów tygodniowo, a „życie” z zachowaniem
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pewnych standardów – jest bardzo drogie.

A oto uczestnicy naszej Debaty Oksfordzkiej - uczniowie II LO: Jakub
Palus, Artur Wojtysiak, Mateusz Ptak, Kinga Bardzińska wraz z
opiekunami Panią Blanką Ciechanowską i Panią Beatą Wolską

Przedstawiciele III LO: Magdalena Żarnecka, Karina Wochyń, Patrycja
Skupińska, Sławomir Siciński wraz z opiekunem Panią Elzbietą
Wardyńską.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w debacie i
zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych
przez
PIE Europe Direct Piotrków Trybunalski.
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