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és értékelés~t A.ta,nárok etikai alapelveinek célja, hogy láthatóvá és tudatossá váljon: a tanári munkának mindig is része volt az etika.

A tanárok etikai alapelvei mögötti értékek
Emberi értékek
Az etikai alapelvek kiindulópontja a humanista felfogás és az ember tisztelete. Az
emberi értékeketnemtől, kortól, vallástól, eredettől, nézetektől és képessegektől
függetlenül tisztelni kell.
Hűség

a valósághoz

A valósághűségfontos .érték az alapvető tanári feladatok ellátásában, amely során
a tanár a valósággal való szembenézésre készít fel. A dolgokat kutató megközelítési
módszer nyílt párbeszédet és az igazság keresését feltételezi. Az önm.agunkkal
szembeni őszinteség és kapcsolataink őszintesége a tanári munka alapvető eleme.
Igazságosság
Az egyes tanulókkal és a tanulócsoporttal való találkozásban, valamint a munkatársi közösség tevékenységében fontos az igazságosság megvalósulása. Az igazságosság fogalmábakülönösen az egyenlő jogok tartoznak, valamint az elnyomás és a
kivételezés kerülése. Az igazságosság kérdése mindig szerepel a tanár által készített
értékelésben.
Szabadság

A tanárnak joga van saját értékrendszeréhez. A tanári munka során azonban a tanár szabadsága összefügg alapvető feladatával és az azt meghatározó normarendszerrel, például.törvényekkel és tantervekkel. Munkája ellátása során a tanárok
kénytelenek korlátokat állítani. Mindenfajta érintkezés kiindulópontja mindazonáltal az emberi értékekhez kapcsolódó szabadság tisztelete.

A tanárok etikai alapelvei
Tanár és tanítvány

A tanár tanítványát egyedülálló személyiségként fogadja el és igyekszik figyelembe venni. A tanár tiszteletben tartja a tanítvány jogait, humánusan és igazságosan.
viszonyul hozzá.
A tanár törekszik a tanítvány kiindulópontjainak, gondolkodásának és nézeteinek
megértésére, tapintatosan kezeli a tanítvány személyiségére és magánéletére vonat. kozó dolgokat.
A tanár különleges figyelemben részesíti a gondoskodásra és védelemre szoruló
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tanulókat, és másik ember kihasználását semmilyen formában nem fogadja el.
A tanár annál nagyobb felelősséggel tartozik tanítványával 'kapcsolatbán, minél
fiatalabb tanulókkal foglalkozik. A tanár együttműködik a gyermekek ért felelős felnőttekkel.

A tanár
A tanári munka lényege a tanár saját személyisége, amelynek fejlesztése és alakítása a tanár joga és kötelessége.
Feladata ellátása során a tanár számára biztosítani kell az igazságosság megvalósulását. A tanárnak is joga van magánéletre és a magáról való gondoskodásra.

A tanár és a munkatársak
A tanár becsben tartja munkáját és szakmájának művelőiként tiszteli kollégáit.
A tanár az erőforrások konstruktív összekapcsolására, valamint saját autonómiája:
és a munkatársi környezete közötti egyensúlyra törekszik.
A tanári közösségek a munkatársak egyéniségének tiszteletére, egymás megértésére és támogatására alapulva működnek.

A tanár viszonya munkájához
Munkája során a tanár elkötelezi magát az azt meghatározó normarendszer és
szakmai etika betartására.
A tanár felelősen végzi munkáját.
A tanár f~lleszti munkáját és értékeli saját tevékenységét. A tanár elfogadja, hogy
nem tévedhetetlen, és hajlandó nézetei felülbírálására.

A tanár viszonya a társadalomhoz
A tanári munka társadalmunk egyik legfontosabb feladata. A tanár munkavégzésének és szakmai fejlődésének lehetőségei nagy mértékben függnek a tanári munka
és képzés céljaira kijelölt erőforrásoktól.
A tanár gondoskodik szakmai fejlődéséről és együttműködik a családokkal, a közösségekkel és a társadalommal.

(Fordította Várady Eszter)

