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 . הפסיכולוגיה של המוסרהקורס מציע סקירה סלקטיבית של מחקר עכשווי בתחום של 
שרדותיים, הבחירה יבמהלך הקורס נסקור היבטים שונים: תינוקות, קופים ובעלי חיים אחרים, נוירולוגיה, היבטים ה

ת של המוסר והבחירה החופשית. נתבונן בכל אלה כדי להעמיק במושג המושג והאופן בו משמש החופשית ותאוריות נאיביו
 אותנו.

 
 * הקורסוהרכב ציון  דרישות

 
בקבוצת דיון יש לפרסם  השיעור. לפניאת השיעור  יםהמלווו/או לצפות בסרטונים לקרוא את המאמר  חובה

 .(20:00-ב ראשוןום לפני השיעור )עד ימחשבות/הערות/ביקורות על המאמר 
 

הרלבנטיים או מאמרים  אחד מהנושאים הנלמדים. אותו סטודנט יקרא מאמרכל סטודנט יהיה אחראי להוביל דיון על 
 לנושא עליו הוא אחראי. 

 
  .לקחת חלק פעיל בדיון הכיתתימכל הסטודנטים נדרש 

 
 עביר אותו למספר משתתפים וישתתפוו לההסטודנטים גם ישתתפו באופן פעיל בפיתוח שאלון משותף לכל הקורס  ידאג

 בדיונים בכיתה לניתוח התוצאות.
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 משקל בציון הסופי **

  X       חובה __       0 %  -    נוכחות 

 20%        תרומה לדיון

 15 %  תגובה על מאמרים 

  40%  - הצגה בכיתה

 25%השתתפות במחקר 

 100% -  סה"כ
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