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הקורס יציג מגוון תחומי מחקר הקשורים לאינטליגנציה האנושית כולל הבסיס האבולוציוני 
יים יסקרו המימדים העיקריים בהקשר ההבדלים הבינאיש.  להתפתחותה וההבדלים הבינאישיים

  .הקוגניטיבי והמוחי של הבדלים אלו, וכן הדיון על הבסיס הגנטי
 נקודות בונוס לתלמידים שיבחרו 5ינתנו .  הציון בקורס יתבסס על מבחן שינתן בסוף הקורס

 PowerPoint שקפי 2-3ההצגות מוגבלות ל.  להציג בכיתה הצגות קצרות של מאמר אמפירי
אם מספר .  הזכות להצגה בכיתה היא על בסיס כל הקודם זוכה.  של הצגה דקות 5-10ו

  .התלמידים בקורס יהיה גדול ההצגות יעשו בזוגות
  :המצגות של השיעורים מבוססות על המאמרים הבאים
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