אורות ישראל

מכללה אקדמית לחינוך

מייסודן של מכללות מורשת יעקב ואורות ישראל (ע"ר)

קמפוס אלקנה

מכרז פומבי מס' 01/2022
רכז/ת מערכות  Moodleולמידה דיגיטלית
למכללת אורות ישראל – קמפוס אלקנה ,דרוש/ה רכז/ת מערכות  Moodleולמידה דיגיטלית.
תיאור התפקיד:












אחריות כוללת על מערכת  Moodleבקמפוס אלקנה.
מענה טלפוני ,פרונטלי (פיזי) ,סינכרוני (מרחוק) לסגל ההוראה במערכת ה Moodle-לניהול הלמידה (.)LMS
מתן מענה ובקרה על טיפול בפניות מרצים וסטודנטיות וכל משתמשי הארגון במערכת ה ,Moodle-הכלים הדיגיטליים,
פורטל הסטודנט ואתר המכללה.
אחריות על תפעול שילוב והטמעה של הלמידה הדיגיטלית בקמפוס אלקנה
פיתוח מערכי הדרכה פרונטליים ומקוונים ,למערכות ההוראה הדיגיטליות והלמידה מרחוק ( Zoom ,Moodleוכיו"ב).
ביצוע הדרכות ,סדנאות ,האקתונים וכו' בדגמי הוראה דיגיטליים לסגל ההוראה בשילוב צוותי התמיכה והפדגוגיה
הדיגיטלית .וכן יצירת מרחב א-סינכרוני באתרי ה Moodle-ו/או באתר המכללה.
פתרון בעיות תפעול ,סנכרון ושימוש במערכות ניהול הלמידה.
סיוע למרצים בהכנת תכנים דיגיטליים לשילוב בהוראה ולהוראה א-סינכרונית (כלים דיגיטליים ,סרטונים,
בחינות/בחנים ,שאלונים ,אנימציות וכד').
תמיכה בניהול ותפעול למידה מרחוק ,שיעורים סינכרוניים ואירועים מכללתיים מקוונים.
תפעול וידאו ,צילום ועריכה בסיסית של וידאו לטובת צילומי הדרכה ועוד.
עבודה במחשבה משותפת ובשיתוף פעולה עם העובדים המקבילים בקמפוס רחובות.
דרישות סף:









תואר ראשון בחינוך  /בטכנולוגיה  /במקצוע רלוונטי לתפקיד .תעודת הוראה – יתרון; תואר בטכנולוגיה בחינוך – יתרון.
בעל אישיות תורנית ובעל השכלה ממוסדות לימוד דתיים .לימודים על-תיכוניים בישיבה/מדרשה – יתרון.
ידע וניסיון מקצועי מוכח של לפחות  3שנים עם מערכת  ,Moodleעיצוב סביבות למידה והיכרות עם מערכת  LMSולמידה
סינכרונית וא-סינכרונית.
שליטה בדגמי הוראה בשילוב כלים דיגיטליים וביישומי מחשב בחינוך.
התאמה לאופייה המיוחד של המכללה ,לערכיה ולמטרותיה.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור ,תיפסל מועמדותו על הסף.
כישורים נוספים:









יכולת למידה עצמית ,חשיבה מערכתית ,עבודה בצוות ותודעת שירות גבוהה.
נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
עבודה והיכרות עם מוסדות להשכלה גבוהה – יתרון.
תודעת שירות גבוהה ויכולת עבודה בצוות.
כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
אנגלית ברמה גבוהה מאוד.
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
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כפיפות :ראש ביה"ס לתואר ראשון ו/או ראש ביה"ס לתואר שני ו/או למנהל היחידה לקידום ההוראה.
היקף המשרה.80% :
הערות נוספות:
פניות יש להגיש למשאבי אנוש ,לא יאוחר מתאריך  31.5.2022בדוא"ל  ,batyabx@orot.ac.ilבציון מכרז מספר .01/2022
רק פניות מתאימות תיענינה .המודעה מכוונת לגברים ולנשים כאחד .מובהר כי המכללה תהא רשאית ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ,לבטל את המכרז בכל עת ומכל סיבה שהיא .כמו כן ,המכללה תהא רשאית לעדכן ,לשנות ,לתקן ,להוסיף ,לגרוע,
לסייג ,לבטל או להבהיר כל תנאי ,הוראה ,דרישה או מועד הכלולים במכרז זה.
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