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עצמית ( )self-determined learningהמלווה בבחירה של הלומדים בתכנים ,בדרכי למידה,
בשיתוף הידע שנצבר ובהערכת תהליך הלמידה ותוצריו .סמסטר א נושא מרכז :קשב ,תפיסה,
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חשיבה ביקורתית ומיומנויות טיעון
למידה מכוונת עצמית ()heutagogy: self- determined learning
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יקבעו בתחילת הקורס ולכל המאוחר בשבועיים הראשונים של הסמסטר ולפני תום תקופת השינויים.
אין לשנות את מרכיבי הציון הסופי במהלך הסמסטר.
על המורה להודיע מראש על סוג הבחנים ומועדם.
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