ករពិពណ៌នាក
ព័ត៌មានទូេ
តួនាី     
ទ

: ្រគ�បេ្រង�នសិល្បៈរួប ម ��ូល(េ្រ�េមា)

ទីកែន�ង     

: ្រ�េទសកម�ុ

េធ�របាយកា
រ ណ៍  
ើ

: សហនាយិក

ែកស្រម�លចុងេ្រក  ែខកក�ដា២០១៧

ទិដ�ភាពទូេ
ភារកិច�េ�ក�ុងវគ�សិល្បៈរួមប��ូលគា� នឹង្រត�វដាក់ប��ូលការសរេសរែផនការ 

្រ� ចាំស��ហ៍ េដើម្បីេធ�ើការថ�ឹងែថ�ងអំ ពីលទ�ផលៃនវគ�។ មានផ�ល់ការេធ�ើ, េធ�ការ
ើ

បា៉ន់្រ�មាណេ�េលើសមត�ភាពរបស់សិស្ស និងវាយតែម� 
តួនាទី និងករទទួលខុស្រ

•

េធ��ផនការ 
ើ
និងផ�ល់វគ�សិកា�សាលាអំពីសិល្បៈែដលេមើលេឃើញ ែដលជាែផ�ក
វគ�សិល្បៈរួមប��ូលគា� េដាយេយាងេ�េលើេសៀវេ�វគ�សិល្បៈរួមប��ូលគា�

ទស្សនៈរបស់េអពិកអាតែ
•
•

ើ
រក្សោែផនការលម�ិតៗេដាយអា�ស័យេ�លេ កម�វ�ធីបេ(កាលវ�ភាគបេ្រ)

េធ�ការេដាយមានតមា�ភាព និង្រ�កបេដាយការេគារពជាមួយនឹងអ�កបកែ
ើ
ជួយេ�េលើការទំនាក់ទំនងរួមប��ូល

•

្រត�វរក្សោ ទីតាំងែដលអ�កេធ�ើការបេ្រង�នេនាះមានសុវត�ភាព
 និង មា

•

្រត�វបំេពញេគាលេ� និង របាយការណ៍្រ�ចាំវគ� េ�េលើការបា៉ន់្
ស�� ហ៍ស្រមាប់សិស ្សទាំងអស់ ឲ្យបា

•

ចូលរួម េ�េលើការផ�ល់ពានរង�ា ន់�ផ�កសិល្បៈស្រមាប់កំណត់គុណភាពរបស
នីមួយៗ

•
•

េ្រ��្រស់ កាលវ�ភាគ
�

ជី ខាល់ ផា�ល់ខ�ួន របស់េអពិកអា

េធ�ការយា៉ងជិតស�ិតជាមួយនឹងបុគ�លិក និង ្រ
គ�ស�័្រគចិត� សិល្បៈរួមប��ូលគា
ើ
េទៀត  េដម្បីផ�ល់កម�វ�ធី�ដលមានគុណភាពខ�ស់េ
�ដល់ស
ើ

•

្រត�វឲ្យមានការដាក់រួមប��ូលគា�នូវស កម�ភាពទាំងអស់ និង ក�ុង្រគប់េមា
្រត�វេចះេធ�ើការសែម�ង អំពីការររួប ម ��ូលគា� ជាលក�ណៈការទូត ក�ុងការ

ដល់សិស្ស និងបុគ�លិក េ�េអពិកអាត
២.ករងរេផ្
•

្រត�វេធ�ើការេផា�តអារ, លក�ណៈអាជីព និងការេគារព ្រគប់េពលេវលា ្រ
ការេលើកទឹកចិត� េលើកកម� ស់ ឲ្យមានការចូលរួម្រគប់េមេរៀនទ

•
•
•
•
•

្រត�វអនុវត�ការងារេដាយផ្សោរភា�ប់េ�នឹងេគាលនេយាបាយរបស់េអពិ
្រត�វ្រ�កាន់ភា�ប់នូវេសចក�ី្រ�កាស និង គុណតៃម�របស់េ

្រត�វមានការជួយគាំ្រទេ�ដល់គេ្រមាងេផ្សងៗេ�េអពិកអាត ែដ

្រត�វអនុវត�ខ�ួនក�ុងនាមេអពិក

អនុវត�នូវរាល់ការងារេផ្សងៗែដលេអពិកអាតបានផ�ល់ឲ្យ តាមរយៈ
ែដលជាែផ�កមួយ ៃនការងារេ្រ�េមា៉ង ែដលបានែចងក�ុងកិច

JOB DESCRIPTION

General Information
Position title:
Report to:
Place:
Last revised:

Inclusive Art Teacher (Part Time)
Co-Director
Cambodia
July 2017

Position overview
Your role within the Inclusive Arts Course will include writing weekly lesson plans
to meet course outcomes, delivering workshops, assessing and evaluating
students.

Roles and Responsibilities
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan and deliver Visual Arts as part of the Inclusive Arts Course according
to the IAC Handbook and Epic Arts philosophy
Keep detailed planning according to the curriculum
Work equally and respectfully with translators to aid inclusive
communication
Keep your teaching area safe and tidy
Complete targets and termly reports for all students as well as holding a
termly assessment week
Contribute to the Arts Award Qualification for each student
Regularly use and maintain personal Epic Arts G-Cal
Work closely with other Inclusive Arts Course staff and interns to deliver a
high quality programme
Be inclusive in all activities and at all times and act as an inclusive
ambassador to the students and staff at Epic Arts

2. Other Areas
•
•
•
•
•
•

Be focused, professional and respectful at all times ensuring prompt
attendance for all sessions
Adhere to Epic Arts Policy at all times
Up hold the Epic Arts Manifesto and Epic Arts Values
Support any projects at Epic Arts as required
Act as a representative of Epic Arts
Any other duties as required by the Co-Directors part of part time
contract

