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MÔ TẢ CÔNG VIỆC 

Vị trí: Giáo viên phụ trách Ngoại khóa – Giáo dục Trải nghiệm 

Cấp bậc: A2 

Báo cáo: 
Vị trí Giáo viên phụ trách Ngoại khóa – Giáo dục Trải nghiệm báo cáo cho Hiệu Trưởng từng cơ sở. 

Mô tả chung: 

Giáo viên phụ trách Ngoại khóa – Giáo dục Trải nghiệm là giáo viên cung cấp chương trình học tập môn 
Giáo dục trải nghiệm theo chương trình MOET phù hợp với khuôn khổ của trường EMASI, đồng thời 
thúc đẩy chương trình Ngoại khóa và Giáo dục hướng nghiệp của nhà trường một cách bài bản có hệ 
thống. 
 
Trách nhiệm:  

• Giảng dạy môn Giáo dục trải nghiệm cho khối Trung học và tổ chức nội dung môn Giáo dục trải 
nghiệm của khối Tiểu học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

• Tổ chức hoạt động của Hội đồng học sinh nhà trường. 

• Phối hợp các lực lượng sư phạm trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt chương trình Giáo dục 
trải nghiệm trong nhà trường. 

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám hiệu. 
 
Yêu cầu: 
Trình độ: 

• Tốt nghiệp Cử nhân Đại học Sư phạm. 

• Ưu tiên các ứng viên có thể giao tiếp tốt tiếng Anh, thông thạo tin học văn phòng, có bằng Thạc sỹ 
hoặc tốt nghiệp loại Giỏi trở lên. 

 
Kinh nghiệm: 
Có kinh nghiệm công tác với thanh/thiếu niên, công tác xã hội và các hoạt động phong trào tập thể. 
 
Kỹ năng: 

• Kỹ năng quản lý công việc. 

• Kỹ năng giải quyết vấn đề. 

• Kỹ năng làm việc nhóm. 
 

Tính cách: 

• Phẩm chất đạo đức tốt. 

• Tinh thần trách nhiệm, cầu tiến và yêu thương học sinh. 
 
Yêu cầu khác: 

• Không áp dụng 

Chữ ký Nhân viên:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý trực tiếp:  Ngày:  

Chữ ký Quản lý HCNS 
Cấp cao trực thuộc Tập 
đoàn:  Ngày:  

 


