SAMTALSUNDERLAG
Samtal mellan praktikantsökande och rekommenderande församling.
Instruktioner
•

Syftet med samtalet är att få till en reflektion som förberedelse inför praktikanttiden och handlar mer
om att hjälpa oss och er som församling skapa en god bild av praktikantens förmågor och potential.

•

Inga anteckningar skall skickas in till Pingst Praktikant. Samtalet sker mellan er och den sökande.

1. Personliga frågor
•

Vem är du?

•

Vem/vad tror du på?

•

Hur ser du på din kallelse? Personliga förväntningar och målsättningar

•

Vilka är dina förväntningar på praktiktiden?

•

På vilket sätt tror du att den kommer bidra till din personliga mognad? Är det något i din karaktär
som du önskar förändra/fördjupa? Några gåvor som du vill utveckla/växa i?

•

Vad vill du ska hända med din tro under praktiktiden? Hur vill du att ditt andaktsliv ska fungera när
du är utomlands?

•

Vilka är det största utmaningarna för dig inför och under en sådan här utlandsvistelse?

2. Kulturförståelse
•

Vad skulle du säga är typiskt svenskt?

•

På vilket sätt är du präglad av svensk kultur och svenska förhållningssätt?

•

Vad tror du kommer bli svårt för dig i mötet med den nya kulturen?

•

Vad tror du att människorna i värdlandet kommer uppleva som märkligt när det gäller dina kulturella
särdrag (värderingar, beteendemönster etc.)?

3. Internationellt
• Hur ser du på utveckling?
• Vad skulle du vilja lära dig om utveckling under praktikperioden?
• Vad skulle du vilja lära dig om entreprenörskap?
• Vad skulle du vilja lära dig om missionsarbete?

4. Personlig utveckling.
1. Vad får dig att le (aktiviteter, hobbys, människor, projekt etc.)
3. Vilka aktiviteter får tiden att bara flyga fram för dig?
4. Vad får dig att må bra? När är det?
5. Vem/vilka inspirerar dig mest? Det kan vara någon du känner eller inte känner.
6. Vad är du särskilt bra på?
7. Vad brukar andra be dig om hjälp med?
8. Om du skulle undervisa om något – vad skulle det vara?

