
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Εκπαιδευτικός τεχνολόγος (Πλήρους Απασχόλησης) 
 

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος προκηρύσσει μια θέση Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου 

πλήρους απασχόλησης με έδρα την Πάφο.  

Περίληψη εργασίας 
Ο Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος θα υποστηρίζει τους σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

, τους διδάσκοντες και την φοιτητική κοινότητα του Πανεπιστημίου στη δημιουργία 

αποτελεσματικών διαδικτυακών υβριδικών μαθημάτων υποδεικνύοντας αποτελεσματικές 

πρακτικές σχεδιασμού με τη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή 

διαδικασία.  Η θέση αυτή απαιτεί από ένα άτομο να εργάζεται με υψηλό επίπεδο 

ανεξαρτησίας, να διαθέτει ισχυρές δεξιότητες διαχείρισης έργων, επικοινωνίας και 

συνεργασίας, προθυμία για παροχή ανώτερης εξυπηρέτησης πελατών και πάθος για τη 

δημιουργία και υποστήριξη καινοτόμων εκπαιδευτικών λύσεων για τους φοιτητές και το 

διδακτικό προσωπικό. 

 

Βασικά καθήκοντα/αρμοδιότητες 
 

• Ανάπτυξη Syllabus για τα προγράμματα που προσφέρονται με συμβατικό τρόπο και 

Οδηγών Μελέτης για τα προγράμματα που προσφέρονται με την εξ αποστάσεως 

μέθοδο, σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου και τα 

στελέχη της Μονάδας Παιδαγωγικού Σχεδιασμού και Μαθησιακής Διαδικασίας, με 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την ενσωμάτωση διαδραστικών και 

φοιτητοκεντρικών εργαλείων μάθησης και εκπαίδευσης  

• Παροχή υποστήριξης και τεχνικής βοήθειας σε διδάσκοντες που είναι υπεύθυνοι για 

τη δημιουργία πλήρως διαδικτυακών, υβριδικών και συμβατικών μαθημάτων  στο 

Μοοdle . 

• Παροχή υποστήριξης στη διαχείριση του Moodle κάθε εξάμηνο για να διασφαλιστεί 

η σωστή ρύθμιση μαθημάτων για υβριδικά και δια ζώσης μαθήματα. 

• Παροχή τεχνικής βοήθειας σε διδάσκοντες στη χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης (π.χ., Turnitin, Η5P κ.α..). 

• Διασφάλιση ποιότητας των νέων μαθημάτων στο Μοodle και σύσταση αλλαγών προς 

το διδακτικό προσωπικό. 

• Κινηματογράφηση και επεξεργασία βίντεο κλιπ και αρχείων ήχου για την 

ενσωμάτωση σε διαδικτυακά μαθήματα.  Προσδιορισμός και επεξεργασία γραφικών 

για χρήση σε εκπαιδευτικό υλικό. 

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ηλεκτρονική μάθηση σε φοιτητές, διδάσκοντες 

και προσωπικό. 

Άλλα καθήκοντα θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
• Επικοινωνία με το τμήμα ΙΤ του Πανεπιστημίου για την επίλυση 

επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. 



• Διαχείριση και ολοκλήρωση έργων εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, με 

ταυτόχρονη ιεράρχηση προτεραιοτήτων και εργασία σε πολλαπλά έργα. 

• Να επικοινωνεί με σαφήνεια και συντομία, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. 

• Διευκόλυνση της χρήσης νέων μαθησιακών, διδακτικών τεχνικών και διδακτικών 

τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων τεχνολογιών, με 

δημιουργικούς και συνεργατικούς τρόπους. 

• Σεμινάρια στο διδακτικό προσωπικό για τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

• Εκτέλεση άλλων καθηκόντων που ανατίθενται. 

Εκπαίδευση και εμπειρία 
• Πτυχίο στην τεχνολογία υπολογιστών, την επιστήμη της πληροφορικής, την 

εκπαιδευτική τεχνολογία ή σε συναφές πεδίο. 

• Εμπειρία 1-3 ετών στη χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη 

μαθησιακή διαδικασία με έμφαση στην ανάπτυξη on line προγράμμτων. 

• H εμπειρία στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι πλεονέκτημα. 

Απαιτούμενες δεξιότητες 
• Γνώση των σουιτών Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

Excel, Word και PowerPoint. 

• Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής μάθησης και σύγχρονες 

εκπαιδευτικές τεχνολογίες. 

• Γνώση χρήσης εργαλείων συγγραφής περιεχομένου (π.χ. Αrticulate, Storyline) 

• Απαιτούνται άριστες δεξιότητες διαχείρισης του χρόνου. 

• Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών. 

• Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με άλλους και ορθή επαγγελματική κρίση. 

• Ικανότητα ανεξάρτητης εργασίας. 

• Αποδεδειγμένη ικανότητα παροχής τεχνολογικής υποστήριξης από απόσταση. 

• Προσανατολισμός στη λεπτομέρεια με στοιχεία δημιουργικότητας, προσοχή στη 

λεπτομέρεια και συνεργατικές προσεγγίσεις στην εργασία. 

• Εμπειρία στον σχεδιασμό γραφικών και στην επεξεργασία ήχου/βίντεο είναι 

πλεονέκτημα. 

• Αποδεδειγμένη ικανότητα να εργάζεται τόσο ανεξάρτητα όσο και ως μέρος ενός 

συνεργατικού/ομαδικού περιβάλλοντος, λειτουργώντας ως ενθουσιώδες και 

ευέλικτο μέλος της ομάδας. 

 

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης με έδρα την Πάφο.  

Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 20/12/2022.  

Έναρξη εργασίας μέχρι 15/1/2023.   


