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יעדי ההוראה:
קורס זה עוסק באפיסטמולוגיה אישית :כיצד אנו מבינים מהו ידע ומהם התהליכים ליצירת ידע.
לסוג זה של הבנה אפיסטמולוגית השלכה על הדרך בה אנשים לומדים ,מעלים טיעונים ,מנמקים
ומסיקים מסקנות .בקורס יבחנו התיאוריה של הילד על תודעה ( )ToMומספר פרספקטיבות על
אפיסטמולוגיה אישית .יהיה דגש על תהליכי הלמידה בבית הספר כמקום בו מתרחשת צבירת
והבניית הידע .הנושאים כוללים :התיאוריה של הילד על תודעה ,התפתחות אפיסטמולוגית ,מדדים
להבנה אפיסטמולוגית ,מיהו " מומחה" ,מהו ידע על פי דיסציפלינות שונות בבית הספר ובהקשר של
חיי היומיום .יהיו שתי משימות שטח :בראשון בוחן את תיאוריה של התודעה בין ילדים והשני בוחן
אפיסטמולוגיה בן ילדים ,מתבגרים או מבוגרים.
פרשיות לימודים:
 .1אפיסטמולוגיה -תורת הידע -בהיבט פילוסופי:
מהו ידע? היבטים שונים על הדרך בה אנו צוברים ידע ,יחסי גומלין בין תפיסת הידע לבין
המציאות וכיצד עמדות אפיסטמולוגיות שונות משפיעות על חקר והבנת תהליכים?
 .2תיאוריה של הילד על תודעה ()ToM
א .מחקר על התיאוריה של הילד על תודעה
ב .תרבות והתיאוריה של הילד על תודעה ואינטראקציה חברתית כמקור של התיאוריה
של הילד על תודעה
ג .הסקה והתיאוריה של הילד על תודעה
 .3גישות פסיכולוגיות באפיסטמולוגיה אישית
א .אפיסטמולוגיה והבניית ידע בדיספלינות אקדמיות
 מבנה ,מטרות ,מעמדו של "מומחה" הידע בדיספלינות שונותב .התפתחות אפיסטמולוגית
 כיצד התפתחות אפיסטמולוגית משתלבת עם תיאוריות בהתפתחות קוגניטיבית היבטים שונים על מהות הידע והידיעה .האם מקור הידע באמונות ,תיאוריות ,הבנהקוגנטיבית ,הקשר? האם ידע וידיעה תלויים זה בזה ,האם הם מתפתחים עם הזמן,
וכיצד הם מאופיינים?
 מתודות מדידה ג'נדר ותרבות .4חשיבה יודיע  -יכולת הסקה והנמקה
א .אפיסטמולוגיה וארגיומנטציה
ב .ידיעה נרטיבית
 .5סמכות אפיסטמית

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
__ בחירה

_חובהX_

__5___ % -

נוכחות

______ % -

*** בחנים

_95__ % -

עבודות

______ % -

מבחנים

______ % -

סיורים

100% -
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Goals:
The course concerns personal epistemology: how people understand the nature of knowledge and
how knowledge is created and justified. Such understanding may influence how people reason and
learn. The course will examine children's Theory of Mind and different perspectives on personal
epistemology. There will be a focus on school where the acquisition, use, and construction of
knowledge lie at the center of school activity. Topics will include Theory of Mind, epistemological
development, the assessment of epistemological understanding, expertise, and the nature of
knowledge in school disciplines and everyday contexts. There will be two field assignments: The
first will examine Theory of Mind among children and the second will check Personal Epistemology
among children, adolescents, or adults.
Course Chapters:
1. Epistemology – philosophical perspective
What is knowledge? Different perspectives on the way we accumulate knowledge,
interactions between conceptions of knowledge and reality, and how different
epistemological positions influence how we explore and understand processes of knowing.
2. Theory of Mind
a. Research on children's Theory of Mind
b. Cultural and Theory of Mind and the source of Theory of Mind in social interaction
c. Theory of Mind and inference
3. Psychological approaches to Personal Epistemology
Epistemology and knowledge construction in academic disciplines
- structure, goals, expert status, and disciplinary knowledge
Epistemological Development
- How is it characterized, and how does epistemological development fit in with theories of
cognitive development?
Different perspectives on the nature of knowledge and knowing.
- Is basis of epistemological outlook beliefs, theories, cognitive understandings, context?
- Are understandings of what knowledge is and the process of knowing dependent on each
other, do they develop over time, and how are they characterized?
- Methods and measurement
- Gender and culture
5. Reasoning ability and knowledge justification
a. epistemology and argumentation

b. narrative knowing
6. Conceptions of epistemic authority
Course requirements:
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