
Școala Internațională de Ucenicie și Misiune, Tineri Pentru Misiune Craiova

EVALUARE  CONFIDENȚIALĂ 

Aplicantul(a) a solicitat participarea la Școala Internațională de Ucenicie și Misiune (DTS), un
program  acreditat  la  Universitatea  Națiunilor.  TPM  (YWAM)  este  o  mișcare  creștină  misionară
internațională și interdenominațională cu peste 50 de ani vechime. Vom lua în considerare cu multă
seriozitate răspunsurile dvs, de aceea vă rugăm să completați acest formular cu atenție și sinceritate.
Toate evaluările sunt confidențiale și nu vor fi arătate aplicantului(ei). Vă rugăm, dacă este necesar, să
scrieți răspunsurile pe o foaie separată de hârtie. Mulțumim pentru ajutorul acordat.

Care este relația d-vs cu aplicantul(a)? __________________________________________

Cât  de bine îl/o cunoașteti? ____________________ De cât  timp? ______  ani ______ luni

Vă rugăm bifați răspunsul care  considerați că  este  cel  mai  potrivit  și comentați dacă  este  necesar:
Maxim Mediu Sub mediu Minim

Abilitate de a accepta corectie    
Incredere în sine    
Capacitate de a lua decizii    
Echilibru social    
Grija pentru alții    
Abilitate de a-i  asculta pe alții    
Capacitate de a  conduce    
Dorința de a sluji    
Stabilitate emoțională    
Cooperativitate    
Sănătate    
Aspect exterior    
Abilitate de a învăța pe altii    
Comentarii: ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Abilitate mintală
Hărnicie
Caracter
Responsabil
Muncă în echipă
Flexibilitate
Dispoziție
Punctualitate
Responsabilitate financiară

 Ințelege repede
 Lucrează din greu
 Puternic
 Indeplinește obligațiile
 Lucrează bine cu alții
 Deschis pt. schimbare
  Vesel
 Punctual
 Onorează obligațiile

 Mediu
 Mediu
 Mediu
 Mediu 
 Mediu
 Mediu 
  Mediu 
 Mediu
 Mediu

 Incet
 Deloc
 Slab
 Neglijează obligațiile
 Evită activitățile de grup
   Inflexibil

    Pesimist
   Intârzie des
   Neglijent

1.  Care din următoarele descrie cel mai bine experiența creștină a aplicantului(ei)?

  -Matur      -Entuziast         -Sincer și în creștere        - Prea emoțional             - Superficial

Comentarii: _______________________________________________________________________

2. În ce privește lucrarea creștină considerați că aplicantul(a) este:

     - Dedicat      -  Mediu            - Sporadic

Comentarii:________________________________________________________________
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3.  Manifestă standarde morale înalte?   Da            Nu (vă rugăm explicați) 

__________________________________________________________________________

4.  Are prejudecăți cu privire la alte rase sau naționalități?   Da (explicați)             Nu
      
__________________________________________________________________________

5. Din ce motive credeți că aplicantul(a) se înscrie la această școală? ________________________      

6.  Explicați puțin situația familiala a aplicantului(ei) (dacă o cunoașteți):

__________________________________________________________________________

7. Care considerați că sunt punctele tari ale aplicantului(ei)? (inclusiv abilități speciale) 
 __________________________________________________________________________

8. Care considerați că sunt punctele slabe ale aplicantului(ei)? El/ea le cunoaște?

__________________________________________________________________________

9.   Vă rugăm să adăugați alte remarci utile (ex. medicale, psihologice, dependențe de droguri, alcool, 
etc.): __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Ce ar putea face TPM pentru a ajuta la dezvoltarea personală a aplicantului(ei)?_______

__________________________________________________________________________

11. (Pentru pastori numai) Biserica d-vs îl(o) susține în rugăciune și financiar pe aplicant(ă)?

__________________________________________________________________________

12. Care credeți că ar fi chemarea/direcția pe termen lung a  aplicantului(ei)?

__________________________________________________________________________

13. Ați recomanda ca aplicantul(a) să fie acceptat(a) în acest program? 

 Da            Da, cu rezerve (vă rugăm explicați)             Nu (vă rugăm explicați)__________

Numele ______________________________________________________________

Adresa _______________________________________________________________

Orașul _____________________ Țara______________________________________

Tel. / Fax___________________________ E-mail _____________________________

Semnătura _______________________ Data ________________________________

Vă rugăm trimiteți formularul completat la adresa Str. Brestei 122, Craiova, România. 

Vă mulțumim!


