
להכיר תודה לעובדי
ההוראה שלנו - 
בחמישה צעדים

יום המורה יתקיים
השנה בתאריך כ”ג

בכסלו
 09.12.2020

זהו יום הוקרה והערכה
למורות ולמורים, לגננות
ולגננים על עבודתם בחינוך
דור העתיד והצדעה לכל
העוסקים והעוסקות במלאכת

ההוראה.

יום המורה במחוז חיפה
 רעיונות והצעות

12/2020 תודה!תודה!תודה!



צעד ראשון - שכולם ידעו

save the date 9/12/2020

צעד שני -גיוסים

רתמו את הנהגת ההורים
ומועצת התלמידים לקחת

חלק משמעותי בחגיגות היום
ובהכרת התודה...

הכניסו את "יום המורה"
ללו"ז הישיבות ולקטו מהם

רעיונות משלהם...

הוסיפו ללוחות הכיתתיים
והבית ספריים את התאריך של

יום המורה 9/12/2020 וגם
ביומני התלמידים...

שאף אחד לא יגיד  "לא ידעתי"...



הציבו במקום מרכזי בבית הספר
תיבות מכתבים עם עמדת כלי
כתיבה ויצירה.. התלמידים יכינו

אגרות עם הקדשות אישיות
למורים האהובים ולדמויות

המשמעותיות להם בבית הספר.

צעד רביעי- יש  לי יום יום חג!

צרו אוירה חגיגית - 
תלמידים ותלמידות שיתנדבו, יגיעו
בבוקר 9/12/2020 מוקדם ויקשטו

את חללי בית הספר, הכניסה
וחדר המורים לכבוד יום המורה
באמצעים ויזואליים שונים. הדגש
הוא על המילה "תודה !"  בכל

דרך.

צעד שלישי - תודה!

תיבות הכרת תודה



- צלמו הרבה תמונות וסרטונים. תעדו את ההכנות לקראת
יום המורה ובמהלך כל יום המורה. שקפו את ההתרגשות של

"מאחורי הקלעים " של היוזמות וכמובן, ביום עצמו עקבו
אחר המפגשים של המורים עם המחוות השונות.

 - גייסו מורה "אחראי מיתוג" ליום המורה.שירכז את החומרים
ויעלה לאתר בית הספר, לפייסבוק הבית ספרי וישלח

לפרסום בפייסבוק המחוזי. כן גם לאינסטגרם של מועצות
התלמידים (בחטיבות העליונות.). 

אחראי המיתוג יכול לבחור תלמידים "חובבי צילום" שיעזרו לו
לצלם את היום.

..

צעד חמישי- והכי חשוב!!

רשתות חברתיות



- צרו תמונות מבויימות - תלמיד ומורה על רקע מיוחד או
בתוך מסגרת שהוכנה ליום המורה..

- סטורי של תלמידים - סרטונים של תלמידים בסגנון וידוי , בו
הם מספרים על מורה אהוב שסייע להם בזמן הסגר,

תלמידים שמודים למורים שהשקיעו בשיעורים מקוונים, ועוד..

- הפיקו סרטון בסגנון "משאל רחוב" - ספר לי על המורה
שאתה רוצה לומר לו תודה ושאתה מעריך אותו. לעבור

מתלמיד לתלמיד.

- ולנועזים - צלמו וערכו קליפים של מורה עם תלמידים 
 בריקוד או בשיר ברקע.


