ה"מייקטק" -הגדרת תפקיד מנהל הפעילות

מרכז פעילות מקומי
תפקידו של המרכז המקומי הוא להבטיח את ההתנהלות התקינה של ה"מייקטק" -הן בשעות הפעילות
והן בתפעול השוטף וניהול לוגיסטיקת המקום לאורך השבוע.
מנהל המייקטק עובר הכשרה מעמיקה במעבדה לחדשנות במדיה כדי להבין לעומק את ערכי המייקטק,
והוא נמצא בקשר קבוע עם הנהלת המייקטק הארצית כדי ללמוד איך להתמודד עם אתגרי ניהול.

אחריותו של המנהל המקומי מתפרסת על שלושה תחומים מרכזיים -מנטורים ,לוגיסטיקה וספקים
ופעילות מקצועית.
מנטורים:


●

מנהל המייקטק אחראי על "רוח המייקטק" -הוא מוודא כל הזמן שהמנטורים מבינים לעומק את ערכי
המנטור וערכי המייקטק ,שהפעילות מתנהלת ברמה נאותה וערכית.
המנהל המקומי יידרש לדאוג לכל הליך גיוס המנטורים מהתיכונים האזוריים -וכן לתיאום
הכשרתם אל מול הצוות המקצועי בבינתחומי.
○ בין החודשים ספטמבר-אוקטובר מרכז הפעילות צריך להגיע לימי המוקד למחויבות אישית
בבתי הספר.

○ ארגון מפגש ראשוני עם מתעניינים וסינון.
○ גיוס סופי ותיאום ימי הכשרה במרכז הבינתחומי
○ סידור המשמרות הראשוני ומעקב ביצוע שעות מחויבות
●

באחריות המנהל המקומי לדאוג באופן אישי למנטורים ,לנהל שיחות חתך ,ולבנות ציר פיתוח
אישי

●

יש לעמוד על קשר עם אחראיות המחויבות אישית בבתי הספר ,ולהתאים את שעות הפעילות
וההכשרה

●

על המרכז לדאוג להכשרות תקופתיות והעשרה של המנטורים

לוגיסטיקה:
●

יש לבצע מעקב שוטף על הציוד ב"מייקטק" -והצפת פערים וחסרים דחופים בזמן ( בירוקרטית
ההזמנות לוקחת זמן)

●

אחת לחודש ( לערך -בהתאם לכמות המבקרים) יש לדאוג להזמנה נרחבת של ציוד – יצירה
וטכנולוגיה.

●

תיעוד ציוד ובלאי.

הפעילות עצמה:
●

תפקידו של המרכז המקומי הוא להיות נוכח וזמין לאורך כל הפעילות ,להכווין את המנטורים כך
שיבצעו הם את ההדרכות השונות ,ולהיות הסמכות אליה פונים במשמרת .

היקף השעות של המשרה-
●

ניהול מעקבים ודוחות -שעה-שעתיים ביום

●

העברת סדנה חודשית לילדים המגיעים לרמה הבינונית והמתקדמת ( שעתיים פעם בחודש -יכול
להשתנות בהתאם לכמות הילדים)

●

בניית תכני העשרה למנטורים – אחראי גם על תוכן הסדנא וגם על העברתה.

** גאנט השעות הוא הצעה ליום ממוצע של מרכז מייקטק מקומי במשך שנת הלימודים -השעות
עצמן גמישות ותלויות במשימות השונות.
** בקיץ היקף שעות עבודה עולה משמעותית -הנוכחות בספרייה היא בין השעות  19-11וכל
אופרציית הציוד והדוחות הופכת תכופה ודחופה יותר.

כישורים נדרשים:
●

זיקה לתחום החינוך\ הדרכת ילדים ונוער -רצוי עם ניסיון

●

זיקה לעולם הטכנולוגיה

●

רקע עיצובי\ אומנותי

●

ניסיון ניהולי ויכולות סנכרון בין גורמים ומשימות מרובות -יתרון

● יכולת למידה עצמית
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