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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 ,הבנהקוגניטיבית ,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 וארגומנטציה
ב .ידיעה נרטיבית
 .5האפיסטמולוגיה בחיפוש באינטרנט והערכה של מקורות ידע

* דרישות והרכב ציון הקורס
** משקל בציון הסופי
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