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 اخالق حرفه ای



 چیستی اخالق حرفه ای در تربیت:  1حوزه 

 اخالق حرفه ای 

 تعریف اخالق حرفه ای 

 ابعاد اخالق حرفه ای تربیت 

 )شناسایی ابعاد اخالق حرفه ای )فردی و سازمانی 

  )درک نسبت ابعاد اخالق حرفه ای )فردی و سازمانی 

 دو گانه اخالقی حق / مسیولیت 

 شناخت دوگانه اخالقی حق و مسیولیت و تاثیر آن در عمل تربیتی معلم 

  

 حقوق و تکلیف( معلمیاخالق ):  2حوزه 

  تدریس و آمادگی برای آن 

 شناسایی اصول اخالق تدریس و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی 

 کالس داری و نظم 

 شناسایی اصول اخالق کالس داری و نظم  و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی 

  ارزشیابی دانش آموزان 

 آموزان و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی شناسایی اصول اخالق ارزشیابی دانش 

 رابطه با همکاران 

 شناسایی اصول اخالق رابطه با همکاران و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی 

  رابطه با والدین 

 شناسایی اصول اخالق رابطه با والدین و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی 

 رابطه با جامعه محلی 

 اخالق رابطه با جامعه محلی و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی شناسایی اصول 

 

 

 

 



 اخالق ) حقوق و تکلیف( سازمان تربیتی :  3حوزه 

 در مقابل معلم و کارکنان 

 شناسایی اصول اخالق معلم و کارکنان و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضی 

  در مقابل دانش آموزان 

  با دانش آموزان و تشخیص موارد نقض در موقعیت های فرضیشناسایی اصول اخالق رابطه 

  در مقابل والدین دانش آموزان 

  شناسایی اصول اخالق رابطه با والدین دانش آموزان و تشخیص موارد نقض در موقعیت های

 فرضی

  در مقابل جامعه محلی و سلزمان های هم جوار 

  موارد نقض در موقعیت های فرضیشناسایی اصول اخالق رابطه با جامعه محلی  و تشخیص 

 در مقابل سطوح باالتر مدیریت 

  شناسایی اصول اخالق رابطه با سطوح باالتر مدیریت و تشخیص موارد نقض در موقعیت های

 فرضی

 

 : مسایل اخالق حرفه ای در تربیت 4حوزه 

 تعارضات اخالقی در موقعیت های تربیتی 

 ای تربیتیشناسایی انواع تعارضات اخالقی در موقعیت ه 

 مفهوم تعارضات اخالقی در موقعیت های تربیتی 

 مصادیق تعارضات اخالقی 

 شناسایی تعارضات اخالقی موجود در موقعیت  های فرضی تربیتی 

 شیوه های مواجهه با تعارضات اخالقی در موقعیت های تربیتی 

 تشخیص راه حل مناسب برای حل تعارضات در موقعیت های فرضی تربیتی 


