CONFIDENȚIAL
Școlile Județului Buncombe
Programe Academice/Intelectuale Talentate
Auto Nominalizare pentru Servicii Talentate (Clasele K-12)
Studentul

Clasa __________

Școala
_________________________

Anul Școlar

Data Nașterii ______________________________________
_____________________

Numărul Studentului

Numele Părintelui/Tutorelui

Numărul de tel.

Instrucțiuni: Vă rugăm să vă evaluați de la unu la cinci. (Unu mă determină cel mai puțin; cinci mă
determină cel mai mult.) Asigurați-vă că puneți un singur scor pentru fiecare articol și nu lăsați niciun
gol.
Eu…

□ sunt curios despre multe lucruri.

□ mă simt incomod sau mi-e frică să particip în clasă.

□ completez misiunilor înainte de timp.

□ sunt sigur de sine și am un concept pozitiv de sine.

□ mă plictisesc o mare parte din timp cu sarcini

□ stabilesc obiective pe termen scurt și pe termen

obișnuite în clasă.

lung pentru mine.

□ pun sub întrebare autoritatea și sistemul.

□ sunt riscant.

□ îmi ascund abilitățile și inteligențele.

□ am o memorie bună și îmi reamintesc ușor

□ mulțumesc profesorii.
□ sunt elev independent, auto dirijat.
□ sunt extrem de creativ în gândire și în acțiune.

informațiile.

□ am dificultăți în a explica altora procesul de gândire.
□ mă simt frustrat atunci când lucrurile nu mi se
primesc.

□ am multe interese sau pasiuni în afara școlii.

□ mă simt nerăbdător cu ceilalți atunci când lucrez în

□ am abilități, dar nu și dorința de a-mi termina

□ sunt responsabil.

munca.

grup.

□ sunt organizat.
Revizuit 09/2019
AIG – 1d

Pagina 1 din 2

CONFIDENȚAL

□ îmi fac griji pentru problemele sociale și globale.

□ prefer compania adulților.

□ sunt considerat un bun ascultător de prietenii mei.

□ sunt extrem de autocritic.

□ am idei sălbatice și prostești.
Marcați zonele în care credeți că aveți abilități sau talente speciale. Pentru orice domeniu pe care îl
marcați, utilizați zona de comentarii pentru a explica de ce credeți că aveți abilități sau talente
speciale în aceste domenii.

______ Lingvistic: sensibilitatea la limbajul vorbit și scris, capacitatea de a învăța limbi și
capacitatea de a utiliza limba pentru a îndeplini anumite obiective.
______ Logic/Matematic: sensibilitatea la modele și relații logice, enunțuri și propoziții (dacă,
atunci, cauză-efect) și sensul numerelor.
______ Musical: sensibilitate la ritmul, tonul sau melodia și timbrul sau culoarea tonului unei
piese muzicale.
______ Corporal/Kinestetic: expertiză în utilizarea întregului corp pentru a exprima idei și
sentimente și facilitate în folosirea mâinilor pentru a produce sau transforma lucruri.
______ Spațial/Vizual: sensibilitatea la culoare, linie, formă, formă, spațiu și relațiile care există
între aceste elemente; include și capacitatea de vizualizare.
______ Naturalist: expertiză în recunoașterea și clasificarea numeroaselor specii din mediul
unui individ.
______ Existențial: sensibilitatea la întrebările filozofice cu privire la existența umană și la
întrebările mai mari ale vieții.
Comentarii:
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Semnătura studentului care completează acest formular:
Data:

Numai Pentru Specialistul AIG
Date Received:
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AIG Specialist’s Signature:
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