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CÂTEVA CUVINTE DESPRE MINE
Pot spune că sunt o persoană organizată, responsabilă, eficientă
și productivă. Un alt lucru care mă descrie este buna abilitate de a
comunica cu ceilalți. Consider că interacțiunea bazată pe o comunicare
eficientă constituie un factor decisiv pentru buna relaționare cu ceilalți. În
general, îmi place să dau mereu tot ce am mai bun pentru a face lucrurile
cât mai bine cu putință. Mă aflu într-un continuu proces de învățare și îmi
doresc să schimb lucrurile în bine, respectiv mai bine.

EXPERIENȚA MEA
În prezent sunt studentă în anul al treilea an, la Facultatea de
Comunicare și Relații Publice, în cadrul Școlii Naționale de Științe
Politice și Administrative din București. Pe lângă activitatea de student,
m-am implicat și continui să mă implic în diverse activități de
voluntariat sau/și internship. Consider că acest tip de activități sunt cele
care mă ajută să cunosc mai bine variate lucruri din aria profesionalăși
nu numai, săînvăț, să mă perfecționez și să mă dezvolt pe toate
planurile. Astfel, încerc să ajung la cea mai bună „versiune” a mea.
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DE CE ÎMI PLACE SĂ CĂLĂTORESC
Călătoritul reprezintă una din cele mai mari pasiuni ale mele
datorită multiplelor sale beneficii. După fiecare călătorie întreprinsă până
acum pot spune că m-am întors acasă mai „bogată”. Călătoriile îți oferă
prilejul de a descoperi noi culturi, de a vedea noi locuri și de a cunoaște
persoane noi.
Călătorind am avut ocazia să evadez, să admir peisaje care mi-au
tăiat respirația, să ascult povești magice, să observ obiceiurile, tradițiile și
stilurile de viață specifice altor culturi. Toate aceste lucruri au constituit
un factor major în creșterea mea spirituală și în dezvoltarea mea de până
acum. De aceea pot spune că iubesc să călătoresc pentru că fiecare
călătorie îți poate oferi o comoară pe care nu o poți dobândi altfel.

