
 

 

 باشد.  یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

 نیا  شیرایورد و قابل وکامل  ل یفا افتیو در دیخر ی برا

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 پرسشنامه کدهای اخالقی برای معلمان 
 
 

ای رفتاار رففا ، کدهای اخالقی معلمانبوده و سوال  5پرسشنامه کدهای اخالقی برای معلمان دارای 

کمیسایون . کناد میو بعنوان راهنمای رفتاار اخالقای لما    کند میآموزگاران در ایالت جورجیا را مشخص  

دهناد  رفتاار ماورد ق او  در کلی انعکاس  طورب استانداردهایی را انتخاب نموده ک  ،  ایاستانداردهای رفف 

ان و معلمان را تاممین آموزدانشکلی رفاه  طورب ایمنی و ، سالمتی، این کدهای اخالقی.  رففة آموزشی است

ایان کادهای  . ساازدمینموده و شهفوندان ایالت جورجیا را از پاسخگویی در درون رففة آموزشای ممما ن  

دبستانی تا کاالس دوازدهای یاا از سان سا  اخالقی معلمان و مدیفان در مدارس دولتی و خصوصی از پیش

 . شودمیسالگی تا هفده سالگی را شام  

 
 

 قسمتی از سواالت:
 

 رعایت قوانین جزایی استاندارد اول:

 . نهند یایالتی و محلی و همچنین قوانین پارلمانی گفدن م، ن مدرس  ب  قوانین فدرا یمعلمان ا.  1

 ان. آموزدانشاستاندارد دوم: عدم هتاکی به 

ان های در داخا  و های در آموزدانشبا    کیای ب  دور از هتان مدرس  همیش  روابط رفف یمعلمان ا.  2

 . کنند میخارج کالس بفقفار 



 

 

 . ند ینما یم ین مدرس  از هتاکی ب  کودکان شام  تن ی  بدنی و لاطفی خودداریمعلمان ا.  3

 . ند ینما یم یررمان  و خمفناک در ق ا  کودکان خوددارس  از ارتکاب ب  الما  بین مدریمعلمان ا.  4

 . زند  یی جنسی غیفقانونی سفنمهافعالیتن مدرس  هفگزدرخواست انجام هفگون  یازمعلمان ا.  5

=============================================================================== 

ان و کودکان یا هف آموزدانشن مدرس  نقض استانداردها از سوی سایف آموزگاران و تخلف  یمعلمان ا.  14

 . نمایند  یموضوع دیگفی را در ب  موقع گزارش م

 ای. استاندارد دهم: رفتار حرفه

طور  ای دارند و از رفتارهای غیفاخالقی ک  ب  معلمان این مدرس  رفتاری م تنی بف استانداردهای رفف  .  15

،  ای در شغلش لمم  وارد کند و یا سالمت ای بفای انجام وظیفة رفف  جدی ب  توانایی دارند  مدرک رفف  

،  سفپفستی ناکارآمد ،  بفخورد فیزیکی ،  آموزان را ب  خمف بیاندازد )کالم نامناسب انض اط و روریة دانش ،  رفاه 

 . نمایند تن ی  نامناسب و غیفه( خودداری می 


