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FAGLÆRER TIL «SPILLBASERT KVALIFISERING FOR UNGE
VOKSNE»
ikt-huset as er et ledende kurs- og kompetansesenter, spesialisert på opplæring for voksne. Vår største kunde er NAV Oslo hvor vi pr i dag leverer to
kursløsninger, «Data for arbeids- og hverdagsliv» og «Spillbasert kvalifisering for unge voksne».
ikt-huset har jobbet med spill og spillbasert læring siden våren 2015. Vi har opparbeidet gode erfaringer og resultater gjennom bruk av spill i
undervisning. I hovedsak har dette vært fag som går inn under 23/5 regelen, og som gir deltakerne studiekompetanse på enkleste og raskeste måte.
Fagene som inngår i 23/5 regelen er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, historie og samfunnsfag, og da konkrete fagkoder og timeantall i de ulike
fagene.
I alle kursoppleggene på «Spillbasert kvalifisering» er det lagt opp til en dag, eller 6 timer, med spilling pr deltaker pr fag pr uke. Dette er obligatorisk
undervisning på lik linje med alle andre former for undervisning, og er selve grunnstammen i opplæringen. De øvrige dagene er deltakerne på lesesal
med undervisning av faglærer i de ulike fagene.
Arbeidsoppgaver
Klasseromsundervisning, både med og uten bruk av spill
Én – til – én undervisning
Tilrettelegge og tilpasse undervisning etter gitt plan
Følge opp enkelte deltakere, samt hele grupper
Administrative oppgaver, inkludert rapportskriving
Vi kan tilby
Spennende og variert hverdag
Mulighet til å jobbe med undervisning og bruke dataspill på en annerledes måte
Mulighet for å gjøre en forskjell i livene til unge voksne
Krav
Undervisningsrett for videregåendeskole i flere av følgende fag; norsk, samfunnsfag, engelsk, matematikk, historie og naturfag (andre fag er
ikke aktuelle).
Pedagogisk utdanning
Ønsket kvalifikasjoner
Erfaring fra privatundervisning / én – til – én undervisning er ønskelig
God kjennskap til Office-pakken, og høye generelle dataferdigheter
Kjennskap og erfaring med dataspill og positiv holdning til bruk av dataspill i undervisning
Kjennskap til grunnleggende programmering
Egenskaper
Evne til å være tydelig og tørre å sette grenser
Utpreget omsorgsevne og evne til å se den enkelte deltaker
Nøyaktig og tidseffektiv
Kunne se læring i dataspill
Fokus på deltakere og interessert i at de skal lykkes
Opptatt av å gjøre en forskjell for våre deltakere

Periode: august 2022 – desember 2022.
Fast arbeidstid mellom kl. 08 – 16, med undervisningstid 09 – 15. Ingen anledning for fleksitid eller overtid. Alle stillinger er innleieavtaler via JKS
Norge AS.
Benytt «søk» - funksjonen og legg ved søknad, CV og relevant dokumentasjoner.
Aktuelle kandidater kontaktes fortløpende.
Spørsmål angående stillingen rettes til ikt-huset v/Vegard Osa Lie, tlf: 94 20 59 11 eller Trude Jesting, tlf: 93 02 18 42.
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