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:שם הקורס באנגלית
ADOLESCENCE
( הן הצהרותlearning outcomes) * תוצרי הלמידה
המציינות במפורש מה הלומדים צפויים להשיג בסוף
 תוצרי הלמידה מוגדרים במונחים.תקופת הלימוד בקורס
או עמדות/ יכולות ו, כישורים, הבנה,של הישגי ידע
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית
.  לפרטים נוספים לחץ כאן.האקדמית בקורס

