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מטרות הקורס  /תוצרי הלמידה*:

מטרות על
להקנות ידע בתחום האתיקה המיקצועית עם דגש יישומי ,במטרה להקנות
כלים להתמודדות עצמאית של אנשי המקצוע עם דילמות אתיות .הקורס
ישתלב בתהליך ההתפתחות של הסטודנט לאיש מקצוע בעל זהות
מקצועית אתית וערכית.
מטרות ספציפיות
היכרות עם הרקע של האתיקה המקצועית ,הקודים האתיים ,המושגים
והעקרונות האתיים.
התמצאות בסוגיות המרכזיות בשיח האתי כיום.
רכישת מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות.
היכרות עם נושאים נוספים שמשפיעים על ההתנהלות האתית :העמדות
הערכיות של איש המקצוע ,רב -תרבותיות ,ניהול דיאלוג ,ועוד.

תאור הקורס:

אתיקה מקצועית מהפן התיאורטי ,הפילוסופי ,עם דגש יישומי .היכרות עם
הקודים האתיים הרלוונטים ,מושגים ועקרונות אתיים ,סוגיות המרכזיות
בשיח האתי כיום .הזיקה בין השיח האתי ,לחוק ,ולנתינת השירות
המקצועי .בהמשך יילמדו מיומנויות להתמודדות מעשית עם דילמות אתיות.
נושאים נוספים שילוו את הקורס הם העמדות הערכיות של איש המקצוע,
רב -תרבותיות ,ניהול דיאלוג ,וכן המימד המחקרי.

דרישות קדם:

הרצאות פרונטאליות
סדנה התנסותית :הצגות מקרים ומשחקי תפקידים להמחשת
והפיכת הלמידה למשמעותית
קריאה בעיתונות וניתוח אתי לאירועים רלוונטים עדכניים מהארץ

ומהעולם ,לשם חידוד הרגישות לנושאים אתיים
התיחסות לפסקי דין עדכניים
סרטים רלוונטים בליווי ניתוח ודיון אתיים

חובות  /דרישות  /מטלות**:

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.
תרגיל ,פרזנטציה ועבודת גמר )פרטים יוסברו בקורס(.

מרכיבי הציון הסופי:

נוכחות והשתתפות פעילה בכתה10% :
תרגיל10% :
פרזנטציה40% :
עבודת גמר40% :
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:שם הקורס באנגלית
-( הן הצהרות המציינות במפורשlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
 תוצרי הלמידה.מה הלומדים צפויים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,מוגדרים במונחים של הישגי ידע
.שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס
. לפרטים נוספים לחץ כאן
 לקריאה לחץ כאן. איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות:** המדריך
.

