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יעדי ההוראה:
סמינר מחקרי זה בוחן את התפתחותם של חשיבה ותפיסות של ידע וידע מילדות עד גיל ההתבגרות.
בסוף הסטודנטים המתפתחים ומבצעים פרויקטים בתחום זה .הנושאים הנלמדים בסמסטר
הראשון כוללים תיאוריה של תודעה ,חשיבה היקפית ,הסבר וראיות בחשיבה ,בהערכה ובבניית
טיעונים ,בהבנה של ילדים ומתבגרים על הידע ועל האופן שבו אנשים באים להכיר דברים ,ודרכי ידע
ספציפיות למשמעת  .בסמסטר הראשון יתקיים שילוב של הרצאות ,דיונים של כיתה שלמה ודיונים
קבוצתיים קטנים .התלמידים ישלחו שאלות על קריאות כבסיס לדיון בכיתה.
הקורס יסתיים בפרויקט מחקר של כל תלמיד שיירשם כעיתון סמינרי ויוצג בכיתה .הסמסטר השני
יכלול בעיקר מפגשי קבוצת מחקר עם המרצה שיעסוק בפיתוח שאלות מחקר ,סקירת ספרות ,תכנון
מחקר וניתוח סטטיסטי .בנוסף ,הסטודנטים יציגו מצגות רשמיות של הפרויקטים שלהם למחקר.
הציונים הסופיים יתבססו בעיקר על עבודת הסמינר הסופית .גורמים נוספים בכיתה יכללו השלמת
משימות שדה קטנות (ראיונות ,שאלונים) ,כדי לקבל מושג כיצד המחקר מתבצע בנושאים של
הקורסים ,השתתפות פעילה ,כולל שאלות על קריאות ,ויוזמה בפיתוח וביצוע פרויקט המחקר
קבוצת מחקר ומפגשים עם המרצה ,כתיבת הצעה קצרה למחקר סמינרי ,מצגת רשמית ונוכחות.
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מהו ידע ומהי ידיעה?
תיאורית התודעה של הילד ()Theory of Mind
מבוא
אינטרפרטציה לתיאורית התודעה
הסקה
תחומי ידע
אפיסטמולוגיה
תאוריות ההכרה האישית
בעל סמכות אפיסטמית
תרבות ואפיסטמולוגיה
חשיבה
ארגומנטציה
הערכה והבנייה
טעויות בארגומנטציה
הסברים ועדויות
הערכה של מקורות ידע
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Goals:
This research seminar explores the development of reasoning and conceptions of knowing and
knowledge from childhood through adolescence with the end of students developing and executing
research projects in this areas. The topics covered in the first semester include theory of mind,
inferential reasoning, explanation and evidence in reasoning, evaluation and construction of
arguments, children’s and adolescents understandings about what knowledge is and how people
come to know things, and discipline-specific ways of knowing. In the first semester, there will be a
combination of lecture, whole class discussions, and small group discussions. Students will submit
questions on readings as basis for class discussion.
The course will culminate with a research project of each student's choosing that will be
written as a seminar paper and presented in class. The second semester will primarily consist of
tutorial research group meetings with the lecturer to work on the development of research questions,
literature review, research design, and statistical analysis. In addition the students will make formal
presentations of their research projects to the class.
Final grades will be based mostly the final seminar paper. Other factors in the grade will
include completion of small field tasks (interviews, questionnaires) to get a sense of how research is
carried out in topics of the courses, active participation including questions on readings, and
initiative in developing and executing the research project as a research group and in meetings with
the lecturer, writing a short proposal for the seminar research, formal presentation, and attendance.
Course Chapters:
1. What is knowledge? What is knowing?
2. Theory of Mind
Introduction
Interpretive theory of mind
3. Inferential reasoning
4. Domain knowing
5. Epistemology
Personal (or folk) theories of knowledge
Epistemic authority
Culture and epistemology
6. Reasoning
Argument
Evaluation and Construction
Argument fallacies

Explanation and Evidence
7. Evaluation of sources of knowledge
Course requirements:
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