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הצעת עבודה
למועצה אזורית שומרון דרוש/ה

מ"מ רכז השכלה (בתוכנית היל"ה)
תיאור
התפקיד:












דרישות
התפקיד:

ניהול והפעלת מערכת למידה בלתי פורמאלית במסגרת היחידה לקידום
נוער ברשות המקומית.
למידה מכוונת להשלמת השכלה פורמאלית ולהעשרה לבני נוער הנמצאים
מחוץ למסגרת חינוכית פורמאלית.
איתור וריכוז נתונים על נערים הזקוקים להשלמת השכלת יסוד בתיאום
עם מנהל היחידה לקידום נוער ברשות המקומית .אבחון הנערים ומיונם על
פי הרמות הלימודיות ,קליטתם ושילובם בתוכנית היל"ה .והתאמת
המסגרת הלימודית ולקביעת מקום הלימוד.
איתור וגיוס מורים מתאימים לאוכלוסיית הנערים .הנחייתם בנושא
התכנים והשיטות הלימודיות .אחריות ותכנון ,ארגון וביצוע השתלמויות
למורים .פיקוח על עבודתם ואישור דיווחם .מעקב אחר ההישגים
הלימודיים.
אחראי בפני מנהל היחידה לקידום נוער להפעלה נכונה של המשאבים
העומדים לרשותו.
אחראי לקשר עם המנחים להשכלה במשרד החינוך והקבלן הפדגוגי.
לימוד בני נוער באופן ישיר  2ש"ש בחצי משרה ו 3-ש"ש במשרה מלאה.
שיתוף פעולה עם הממונים עליו ברשות ובהתאם להנחיותיהם ,ועל פי
מדיניות אגף א' לחינוך ילדים ובני נוער בסיכון ,במשרד החינוך.

 השכלה:
 .1תואר ראשון באחד מהתחומים הבאים :מדעי החברה ,חינוך (מינהל
חינוכי  /ייעוץ חינוכי  /חינוך מיוחד).
 .2תעודת הוראה.
 הכשרה:
השתלמות בהנחיית מורים ו/או השתלמות בתוכנית לימודים לחינוך
מיוחד וטעוני טיפוח.
 ניסיון מקצועי:
 5שנות ניסיון בתחומים הבאים :הוראה ,הוראה בחינוך מיוחד ,הוראה
בהיל"ה.
בעלי ניסיון בהדרכה בקידום נוער – יתרון.
מורים שהועסקו בתוכנית היל"ה – יתרון.
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דרישות
התפקיד:

 כישורים אישיים:
יכולת ניהול ,ארגון והפעלת צוות ,יכולת ליצירת קשר ושיתוף פעולה,
יכולת להנחות מורים ,הכרת תכניות לימודים ,יכולת ביטוי בכתב ועל פה,
יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות.

היקף
משרה:

100%

כפיפות:

מנהל אגף חינוך

המעוניינים והעונים על דרישות המשרה ,מתבקשים להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים
הנדרשים לאגף משאבי אנוש במייל ortalr@shomron.org.il :או בפקס03-9757622 :
ולציין" :מ"מ רכז השכלה (בתוכנית הי''ה)"
בקשות יתקבלו עד לתאריך  26/6/18בשעה .16:00
בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור לא תובאנה בחשבון.
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף ,יראו את המועמד כמי
שלא עמד בתנאי הסף.
רק פניות מתאימות תענינה.
הבהרה מגדרית :המשרה נכתבה בלשון זכר ,אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

