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  אביבה עזר/  תעודת הצטיינות
  פעילות לסכום השנה

 
  

  :מטרות

באמצעות משוב מפרג� , הזדמנות לסקור ולזכור את הצלחותינו בשנה החולפת �

  .של חברינו לעבודה

  

  :חומרי�

  דג� תעודת הצטיינות כמספר המשתתפי� �

  דפי טיוטה �

  כלי כתיבה לכל המשתתפי� �

  

  :מהל� הפעילות

לכל משתת� תעודה ריקה . משתתפי� לקראת הפעילות יש להכי� תעודות כמספר ה

  .ששמו רשו� בראשה) נספח' ר(

נכנס את כל המשתתפי� ונספר לה� שאנו עומדי� להעניק לכל אחד ואחד מה�  -

יש בידינו תעודה . תעודת הצטיינות על הישגיה� האישיי� בשנה שחלפה

נעשה . הנושאת את שמו של כל משתת� א! עלינו עדיי� למלא את כל פרטיה

 .צעות ראיונות שייערכו ע� שותפיה� לעבודהזאת באמ

, את התעודות נחלק באופ� אקראי כ! שכל משתת� יקבל תעודה של חבר אחר -

עליו יהיה לגשת לחבריו לצוות של האד� עליו הוא עור! . ד� טיוטה וכלי כתיבה

, את התעודה בכדי לראיי� אות� ולקבל את כל הפרטי� באשר להצלחותיו

נית� לאסו� פרטי� . ינות בה� ניח� או התבלט השנההישגיו ותחומי ההצטי

יוזמות , יצירתיות, יחסי� בי� אישיי�, הקשורי� לאיכויות בתחו� המקצועי

  . מיוחדות ועוד

  .בצורה נאה ומסודרת  לגו� התעודה, יועתק המידע שנאס�, לסיו� התהלי! -

 .נאסו� את התעודות המוכנות -

חק משחק נוס� שיתרו� לאווירה לפני שנחלק את התעודות לבעליה� נית� לש -

:                                                                                                                                     הטובה והמפרגנת

מבלי לציי� , כל הדברי� הטובי� שרשומי� בה, נקרא את תוכנה של כל תעודה

לאחר . למי שייכת תעודה זו, הצוות ינסה לנחש. את ש� האד� שלו היא שייכת

  .שהצוות ינחש נגיש את התעודה למשתת� לקול מחיאות הכפיי� של חבריו

  דהלקראת פרי
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  י� הבאי� בה� התבלטתעל התחומ
 :בעשיית� בשנה זו
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