-------------------------------------------------------Имена на ученика

Формуляр Ф – Поверителна характеристика от учител
YFU Ви благодари за предоставеното мнение за качествата на този ученик. Тази
характеристика ще помогне да му бъде намерено подходящо семейство и училище, в с
случай, че бъде одобрен за една учебна година в чужбина. Моля, попълнете формуляра
по възможност с черен химикал.
След като го попълните, моля да запечатате формуляра в плик и да го подпечатате с
печат на училището. Този формуляр няма да бъде показван на ученика.
Социални умения, таланти и интереси
Как се държи ученикът в класната стая, съгласно своята

Отлично

Добре

Задоволително

Слабо

Способност да комуникира с
преподаватели
Способност да комуникира със съученици
Участие в час
Мотивация за участие в групова работа
Мотивация за индивидуална работа в
училище
Коментар:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Какви таланти, интереси и способности притежава ученикът, с които подпомага другите:
В училище:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В общността:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Личностни качества
Изследвания показват, че факторите, представени по-долу, са важна част от
адаптацията в междукултурна среда. Моля, преценете силните и слабите страни на
ученика с оглед на тези качества. Ако е възможно, представете конкретни примери:
Силно

Средно

Слабо

Любознателност
Самомотивация
Чувство за хумор
Непредубеденост
Способност да приема провал
Способност да комуникира
Толерантност към различия
Адаптивност
Гъвкавост
Позитивно отношение към другите
Силно усещане за себе си
Позитивни и реалистични очаквания

Моля, дайте няколко примера, които показват вашата преценка:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Представяне в училище
Ученикът:

Силно

Средно

Слабо

Активно участва в час
Работи добре в група
Спазва правилата в класа и в училище
Завършва поставените задачи в срок
Полага сериозни усилия за изпълнение на
задачите
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Познания по английски език
Отлично

Добро

Задоволително

Слабо

Четене
Писане
Говорене
Слушане с разбиране
Цялостно представяне

Вашето взаимоотношение с ученика

Аз съм преподавателят по ________________________________________ на този ученик от __________години.
Също така преподавам/преподавал/а съм на ученика по следните предмети: ___________________________

____________________________________________
Подпис на учителя

Дата

____________________________________________
Име на учителя

____________________________________________
Телефон за контакт

Благодарим Ви за помощта!
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