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ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το έντυπο αυτό, οι πληροφορίες του οποίου θεωρούνται ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ, έχει σχεδιαστεί ώστε να
αντικαταστήσει την παραδοσιακή Συστατική Επιστολή και να διευκολύνει την αντικειμενική και ουσιαστική
αξιολόγηση των υποψηφίων για την υποτροφία του «Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου» (ΕΒΣ). Παρακαλούμε να
συμπληρωθεί με σαφήνεια και να αποσταλεί ολόκληρο το έντυπο, σε σφραγισμένο φάκελο, στη Γραμματεία
η
του ΕΒΣ (Δ/νση: Λεβίδου 77, 145 63 , Κηφισιά, τηλ.: 210-8013504), το αργότερο μέχρι την 29 Φεβρουαρίου
2016. Παρακαλείται ο υποψήφιος να παραδώσει στο γνωμοδότη φάκελο με τη Δ/νση της Γραμματείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
(Συμπληρώνονται από τον υποψήφιο πριν δοθεί το έντυπο στον γνωμοδότη)
Συνιστάται να ζητηθεί επιστολή από τον Ποιμένα, Πρεσβύτερο ή Διάκονο της Εκκλησίας σου, υπεύθυνο διακονίας της
ευρύτερης Ευαγγελικής Κοινότητας οι οποίοι σε γνωρίζουν επαρκώς και θα μπορούν να τεκμηριώσουν τη γνώμη τους.
Απαιτούνται δύο (2) επιστολές κατ’ ελάχιστο. Συνιστάται ο υποψήφιος να δώσει σε κάθε γνωμοδότη: (1) Αντίγραφο
αίτησης υποψηφιότητας, όπου θα φαίνονται σαφώς τα ενδιαφέροντά του, (2) Αντίγραφο βαθμολογίας, (3) Βιογραφικό
σημείωμα

Ονοματεπώνυμο: ____________________________________________________________________________________
ΠΤΥΧΙΟ Α.Ε.Ι./ Τ.Ε.Ι. /ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ: ______________________________________________________________________
Έτος αποφοίτησης: ______________________________

Επάγγελμα: ______________________________________

Αποδέχομαι, ότι αυτή η συστατική επιστολή είναι εμπιστευτική και ως εκ τούτου δεν θα ζητήσω την εξέταση
του περιεχομένου.

Υπογραφή Υποψηφίου:

Ημερομηνία:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗ
Ονοματεπώνυμο: ___________________________________________________________________________________
Διεύθυνση: ________________________________________________________________________________________
Τηλ.: ________________________________

FAX: ____________________

Εmail: _____________________

Ιδιότητα: ____________________________________________________

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Α. Γνωρίζω τον υποψήφιο περίπου _______ (μήνες - χρόνια). Η σχέση μου με τον υποψήφιο ήταν: (Επιλέξτε όσα ισχύουν)
1.

Τον γνωρίζω ως Ποιμένας
του / της
4.

2.

Τον γνωρίζω ως Πρεσβύτερός
του /της

3.

Τον γνωρίζω ως συνεργάτης
του / της

Άλλο (Περιγράψτε)

Γνωρίζω τον υποψήφιο
Πάρα πολύ καλά

Πολύ καλά

Αρκετά καλά

Ελάχιστα

Β. Αξιολογήστε τον υποψήφιο στα ακόλουθα χαρακτηριστικά, εφόσον έχετε άμεσα γνώση, χρησιμοποιώντας την κλίμακα 1-5
ως εξής:
1: Δεν διαθέτει το χαρακτηριστικό
2: Διαθέτει το χαρακτηριστικό με πολλές ελλείψεις
3: Διαθέτει το χαρακτηριστικό με την ελάχιστη επάρκεια
4: Διαθέτει το χαρακτηριστικό με πολλή επάρκεια (διακρίνεται γι’ αυτό)
5: Διαθέτει το χαρακτηριστικό στον υπέρτατο βαθμό που έχω συναντήσει
ΔΓ: Η γνωριμία μου με τον υποψήφιο δεν μου επιτρέπει να εκφράσω τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό

Χαρακτηριστικά υποψηφίου

Αξιολόγηση

Ευφυία και αντίληψη
Αποτελεσματικότητα στις προσπάθειές του
Ικανότητα επικοινωνίας (γραπτά και προφορικά)
Κριτική σκέψη
Αυτοδυναμία και Ανεξαρτησία
Συνεργασιμότητα
Ωριμότητα και Υπευθυνότητα
Συνεπής Πνευματική Ζωή
Αγάπη Υπηρεσίας
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Δ. Παρακαλούμε, δώστε τη συνολική αξιολόγηση του υποψηφίου για την υποτροφία του «Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου».
Συνιστώ ανεπιφύλακτα
Συνιστώ
Συνιστώ με επιφυλάξεις
Δε συνιστώ
Ε. Σημειώστε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή σχόλιο, που κρίνετε απαραίτητο για την αξιολόγηση του
υποψηφίου τονίζοντας ιδιαίτερα και με σαφήνεια εκείνα τα στοιχεία (παραδείγματα, συμβάντα) που σας οδηγούν
στην παραπάνω αξιολόγηση του υποψηφίου εκ μέρους σας. Ας αποφευχθούν γενικόλογοι χαρακτηρισμοί.
Αναφέρετε ιδιαίτερες δυνατότητες, επιδόσεις ή αδυναμίες του υποψηφίου που δεν περιλαμβάνονται στα
ανωτέρω.

Ημερομηνία συμπλήρωσης εντύπου:

Υπογραφή:

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας
Για τυχόν διευκρινίσεις απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ελληνικού Βιβλικού Συνδέσμου (τηλ.: 210-8013504).
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