Załącznik 5 a
FORMULARZ OCENY OPIEKUNA I
Formularz oceny opiekuna I stosuje się przy rekrutacji do projektu.
FORMULARZ OCENY OPIEKUNA I
Kompetencje społeczne,
przy rekrutacji
do projektu, na wejściu

Opisz dlaczego Twój podopieczny uważa daną kompetencję za bardzo
ważną lub ważną i podaj przykład jak potrafi ją zastosować w praktyce,
o ile w Kwestionariuszu Samooceny I zaznaczył w dużym stopniu lub
całkowicie. Pomiń te, które zaznaczył, jako mało lub w ogóle nie ważne.

1. Doradzać innym
2. Pracować w zespole
3. Posługiwać się mową ciała
4. Instruować inne osoby
5. Przewodzić innym osobom
6. Kompetencje
międzykulturowe
7. Wypracowywać kompromis
8. Motywować innych
9. Wspierać
współpracowników
10. Stosować techniki
zadawania pytań
11. Przekazywać informacje o
faktach
12. Zwracać się do słuchaczy
13. Przyjmować
konstruktywną krytykę
14. Wchodzić w interakcję z
innymi osobami
15. Przekonywać inne osoby
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FORMULARZ OCENY OPIEKUNA I
Ocena opiekuna I

Oceń na skali (1 - 6), 15 kompetencji społecznych, które Twoim zdaniem,
Twój podopieczny posiada przy rekrutacji do projektu, na wejściu.
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Nie
posiada

Posiada
w
bardzo
małym
stopniu

Posiada
w
małym
stopniu

Posiada
w
dużym
stopniu

Posiada
w
bardzo
dużym
stopniu

Całkowicie
posiada

1. Doradzać innym
2. Pracować w zespole
3. Posługiwać się mową
ciała
4. Instruować inne osoby
5. Przewodzić innym
osobom
6. Kompetencje
międzykulturowe
7.
Wypracowywać
kompromis
8. Motywować innych
9. Wspierać
współpracowników
10. Stosować techniki
zadawania pytań
11. Przekazywać
informacje o faktach
12. Zwracać się do
słuchaczy
13. Przyjmować
konstruktywną krytykę
14. Wchodzić w
interakcję z innymi
osobami
15. Przekonywać inne
osoby
Napisz dlaczego dana osoba kwalifikuje się lub nie, do projektu

Podsumowanie I

Imię i nazwisko

Data i podpis:

opiekuna:
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