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בינתחומיות
?מהו האתגר



?מהי בינתחומיות

-( Multi disciplinary)רב תחומיות 

,  שילוב השקפות דיסציפלינאריות שונות
,  אולם תוך אינטראקציות מינימליות בינהן

כך שכל דיסציפלינה שומרת על זהותה  
.ועל מבני הידע שלה

-( Interdisciplinary)בינתחומיות 

יצירת ידע אינטגרטיבי המבוסס על  
תוך  , אינטראקציות בין דיסציפלינות שונות

חקר סוגיות שאינן ייחודיות לדיסציפלינה  
.מסוימת

(Thompson - Klein, 2010)



הצורך בבינתחומיות

,  שינויי אקלים)המרכזיות של העולם הבעיות •
לא ( 'וכו, טרור, זכויות אדם, התפרצות העוני, הגירה

יכולות לקבל מענה מתחום אחד ומהמשך צבירה של  
היחסים בין  ידע תחומי אלא מהבנה טובה יותר של 

(R. Frodeman, 2010. )שדות ידע אלו

מצריכים אנשים השינויים בשוק העבודה הגלובלי •
ליישם  , בעיות חדשותשיכולים להתמודד עם 
ולתקשר ביעילות  , בדרך גמישהחשיבה של מומחים

ביחס לאותו השקפות שונות עם אנשים אחרים בעלי 
.נושא



דוגמא-משימה בינתחומית 

100אופייני בחיי משפחתכם בעוד לתאר יום עליכם •
. שנים

:בתיאורכם שלבו רעיונות משלושת התחומים הבאים•
ביולוגייםושימושים שינויים -הנדסה גנטית •

העולםעם זיהום התמודדות •

.עם חוסר באנרגיההתמודדות •

.מועצה אזורית משגב, "אסיף"ס "בי, צוות הפיתוח: קרדיט



דוגמא-משימה בינתחומית 

כיצד תגרמו לאובייקט סטטי לנוע מבלי להפעיל עליו  
?כוח משיכה או דחיפה

השתמשו ברעיונות מדעיים אודות אנרגיה ובתהליך  
הפיתוח ההנדסי כדי לבנות

.כלי רכב שכזה



דוגמא-משימה בינתחומית 

למידה  "כתבו מאמר סינתיזה בנושא 
המשלבת התייחסות תוך " בחברת המידע

:את שלשת המחקרים
.  מיעוטתפקיד המדיה בהקשר של קבוצות •

(תקשורת)

טכנולוגיות שיתופיות לצמצום פערים  •
(מדעי הבריאות. )בחברה

Gamificationומשחוק  משחקים רציניים •
(ניהול ידע)

הגדירו בעצמכם את שאלת המחקר 
.הספציפית בה תתמקדו



?מה דעתכם

?מה מאפיין משימות שכאלו•

?מה הן דורשות מהתלמידים•

מה הן דורשות ממפתחי המשימות או •
?אותןמורים המעבירים מאותם 

?כיצד מעריכים תוצרים כאלו•



?בחזרה לבינתחומיות

Little science, Big science. (Price, 1963). 

•“Invisible colleges” :  קבוצות קטנות של חובבי מדע
.עם תחומי עניין מגוונים ושונים

• The culture of doing science was perceived as 
becoming knowledgeable in several fields of 
science (Weingart, 2010). 

Kidron, A. (2017). Interdisciplinary learning in a networked society - Introduction (Doctoral dissertation, 
University of Haifa).



K-12מגמות בחינוך לבינתחומיות 

NGSS- אחד מהם  -שלשה מימדים בהתייחסות לסטנדרטים
.של קונספטים רוחביים בין תחומי המדעים השונים

(:  2016)בחינוך היסודי קוריקולריתרפורמה 
אוריינות דיגיטלית  , ללמוד כיצד ללמוד)מיומנויות רוחב 

.ומודולת למידה בינתחומית אחת לפחות בשנה, (ועוד



מגמות במחקר על בינתחומיות

ICLS 2018 symposium: Life-long life-wide 
learning and beyond the disciplines

?"המדע הקטן"של לפרקטיקותהאם אנו חוזרים •

אין מספיק מחקר על ההתפתחות של חשיבה והבנה  •
".טירונים"בפרט בקרב , בינתחומית

ICLS 2020 – “The Interdisciplinarity of the Learning 
Sciences”

Tabak, I., Radinsky, J., Suthers, D., Polman, J. L., Lund, K., Rupert Herrenkhol, L., & Kidron, A. (2018). 
Life-long life-wide learning and beyond the disciplines. Rethinking learning in the digital age: The 
International Conference of the Learning Sciences (ICLS) Conference 2018. London, GB: The 
International Society of the Learning Sciences.



The BBIL model
Boundary Breaking for 
Interdisciplinary Learning



?מהי למידה בינתחומית
תהליך שבו לומדים משלבים וממזגים

, משתי דיסציפלינות או יותר

במטרה  

לפתור בעיותאו , להסביר תופעות, לייצר תוצרים
בדרכים שלא היו אפשריות באמצעים של דיסציפלינה 

. אחת בודדת
(Boix Mansilla, 2010)

טכניקות



?מהי למידה בינתחומית

"(משקפיים)"מטרה מוכוונת •

באופן עמוק בתחומיםמעוגנת •

אינטגרטיבית•

תהליכי הליבה

יצירת קשרים בין  
רעיונות מתחומים שונים

הבנה מעמיקה של  
רעיונות תחומיים

(Boix Mansilla, 2010)



אתגרים

למידה•
מתודולוגיים ורטוריים  , צורך לתווך בין הבדלים תיאורטיים•

Boix-Mansilla.  )המובנים בתוך השיח התחומי et al., 2009  )

Barzilai)שילוב מקורות • & Zohar, 2012 )–סיכום ולא שילוב.

(Linn & Eylon, 2011)יצירת קשרים בין רעיונות •

•disciplinary egocentrism (Richter & Paretti, 2009) -
קושי לחבר בין  : מגבלות קוגניטיביות בחשיבה בינתחומית

.קושי לחבר בין התחום לבין תמה מרכזית, תחומים

הוראה ועיצוב•
ארגון מוביל לתחושה מקוטעת  , בהירות, חוסר קוהרנטיות•

(Eisen, Hall, Lee and Zupko, 2009. )של הלומדים

הערכה•

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



?ובהשכלה הגבוהה

:  פרקטיקות מסורתיות רווחות

ההוראה האקדמית  עיקר : הפרדה בין תחומים•
,  ממשיכה להיעשות מתוך הסתכלות דיסציפלינארית

והזדמנויות במקום לספק לסטודנטים כלים 
.של ידע בין תחומיםלאינטגרציה 

(Guenwald, 2014; Jawahir, Badurdeen, & Rouch, 2015; Salomon 1991; 
Webber, 2016).

בעיקר  , הוראה פרונטלית: הפרדה בין לומדים•
שלא מספיק מזמנת מיומנויות  , בלימודי תואר ראשון

חשיבה  )הנדרשות לפיתוח חשיבה בינתחומית 
 (Arum & Roska, 2011)(.  הסקת מסקנות מורכבת, ביקורתית

הזדמנויות מעטות : היררכיות מבוססות רמת ידע•
או , לצפייה בתהליכי עבודתם, לגישה ישירה למומחים

.לבניית ידע משותפת עמם



עקרונות העיצוב–BBILמודל 

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 



עקרונות העיצוב–BBILמודל 

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 

:1עקרון עיצוב 

שבירת גבולות בין תחומי הדעת
הקוריקולריתהפרספקטיבה 

קוריקולום בינתחומי
:  בינתחומיתוהן מזווית תחומיתחקר רעיונות הן מזווית 

, פעילויות להעמקה ברעיונות התחומיים
.ופעילויות להשוואה וקישור בין רעיונות מתחומים שונים

Building on notions  of
Interdisciplinarity (Boix-Mansilla, 2010) 
Knowledge integration (Linn, 2006; Linn & Eylon, 2011).



שבירת גבולות בין תחומי הדעת
:  ההקבלה בין שתי המסגרות התיאורטיות•

Linn, C. M., Eylon, B., Kidron, A., Gerard, L., et al. (2018). Knowledge integration in the digital age: Trajectories, opportunities and future 
directions. In Kay, J. and Luckin, R. (Eds.), Rethinking Learning in the Digital Age: Making the Learning Sciences Count, 13th International 
Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018, 2(1259-1266). London, UK: International Society of the Learning Sciences.



עקרונות העיצוב–BBILמודל 

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 

:2עקרון עיצוב 

לומדיםשבירת גבולות בין 
הפדגוגיתהפרספקטיבה 

קהילות למידה
טיפוח תרבות של קהילת למידה

Building on notions  of
Communities of learners (Bielaczyc, Kapur, & Collins, 2013)



קהילות למידה כאמצעי לקידום הבנה  
בינתחומית

.קונסטרוקטיביסטית-צמחה מתוך הגישה הסוציו•

גישת קהילות למידה מקצינה את הרעיון של למידה  •
-מבנתשיתופית למצב בו כל הכיתה פועלת כקהילה 

Scardamalia)ידע  & Breiter, 2006) ,  או כקהילת
Slotta)חקר  & Peters, 2008.)

של תרומות וסינתיזה, קידום ידע שיתופי: המטרה•
משמעותיות מפרטים בקהילה כאמצעי לצמיחת ידע 

(  Bielaczyc, Kapur, & Collins 2013)ולמידה אישית 



קהילות למידה כאמצעי לקידום הבנה  
בינתחומית

במקרים של למידה המערבת אינטגרציה של : טענה
כמו במקרה של למידה  , פרספקטיבות שונות

יש ערך מוסף משמעותי לגישת קהילות  , בינתחומית
-למידה מאחר והיא מקדמת 

בכך שהיא  –העמקה בתחומי הדעת 
.  מ על רעיונות אישיים"מעודדת מו

–יצירת קשרים בין תחומי דעת 
של  סינתיזהבכך שהיא מעודדת 

תרומות אישיות שונות ופיתוח ידע 
.שיתופי

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



עקרונות העיצוב–BBILמודל 

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 

:3עקרון עיצוב 

היררכיות מבוססות ידעשבירת גבולות בין 
הארגוניתהפרספקטיבה 

קוגנטיביתחניכות 
:  אינטראקציות פרודוקטיביות בין לומדים ברמות מומחיות שונות

אימון.והחצנה של תהליכי חשיבת מומחה( modeling)הדגמה
(coaching )בעודם מפתחים מומחיות' טירונים'ה.

Building on notions  of Collins (2006).



רכיבי העיצוב–BBILמודל 

פעילויות בניית ידע שיתופית
שימוש חוזר בתוצרי תלמידים

פעילויות משוב עמיתים
פעילויות חברתיות

קידום נורמות של קהילת למידה

נושא חוצה תחומי דעת
פעילויות בניית תוצרים אינטגרטיביים

"משקפיי האינטגרציה"
משאבים תחומיים

תסריט העמקה ללימוד תחום
הנחייה לבינתחומיות

הנחיה אישית
תוצרים מדגימים

משוב מובנה בין קהילות
coaפעילויות אימון 

קידום נורמות של קהילת למידה

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, 
Vol.23: 26496 



הערכה-BBILמודל 

יש צורך גדול בקריטריונים  לשיפוט •
 ,Huutoniemi)של איכות בינתחומית 

2010  .)

הבנה  –הגדרה אופרציונלית •
בינתחומית היא היכולת להסביר תמה 

תוך  , בינתחומית באופן קוהרנטי ולוגי
של טיעונים מתחומי דעת אינטגרציה

.שונים

החלק המהותי –אינטגרציית ידע •
.וחיוני בהבנה בינתחומית



אינטגרציית ידע בהקשר בינתחומי

Cross-cutting Theme

Discipline 1 Discipline 2

Linn, C. M., Eylon, B., Kidron, A., Gerard, L., et al. (2018). Knowledge integration in the digital age: Trajectories, opportunities and future 
directions. In Kay, J. and Luckin, R. (Eds.), Rethinking Learning in the Digital Age: Making the Learning Sciences Count, 13th International 
Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2018, 2(1259-1266). London, UK: International Society of the Learning Sciences.



אינטגרציית ידע בהקשר בינתחומי

Cross-cutting Theme

Discipline 1 Discipline 2

Disciplinary Grounding: links between different ideas within 

the same discipline.



אינטגרציית ידע בהקשר בינתחומי

Cross-cutting Theme

Discipline 1 Discipline 2

Idea Connection: Links between disciplinary ideas and other 

disciplinary ideas that were explicitly taught, personal 

experiences, previous knowledge.



אינטגרציית ידע בהקשר בינתחומי

Cross-cutting Theme

Discipline 1 Discipline 2

Disciplinary analysis through integrative lens: Links 

between ideas from one discipline and the theme that 

contribute to the understanding of the theme.



אינטגרציית ידע בהקשר בינתחומי

Cross-cutting Theme

Discipline 1 Discipline 2

Synthesis: Links between ideas from several disciplines and

the theme which contribute new understandings of the theme.



מחוון להערכת הבנה בינתחומית
Naive level
(No integration)

0 points

Beginner level
(Minimal integration)

1 point

Intermediate level
(Partial integration)

2 points

Expert level
(Full integration)

3 points

1 –

Purposefulness

No reference A shallow reference to the context 
and the importance of the topic or 
to the interdisciplinary rationale 

An elaborated reference to the context 
and the importance of the topic or to 
the interdisciplinary rationale

An elaborated reference to the 
context and the importance of the 
topic and to the interdisciplinary 
rationale

2 –

Integrative lens

No reference beyond the 
given question

The integrative lens is not focused/ 
operationalized enough, or 
irrelevant to the cross-cutting 
theme

The integrative lens is only partially 
elaborated and operationalized, or too 
complicated.

A clear description that enables to 
understand the chosen personal 
perspective that guides the 
interdisciplinary work

3 –

Disciplinary 
grounding

No reference to the 
disciplinary resources but 
rather to personal 
information only or to 
other resources

Misunderstanding of some/ all of 
the resources

A partial understanding of the three 
disciplinary ideas (e.g., not detailed 
enough, over detailed with non-
relevant ideas)

A thorough understanding and 
systematic presentation of the 
relevant ideas from all three 
disciplinary domains

4 –

Idea connection 

No connections between 
disciplinary ideas and other 
ideas 

Connections regarding only one 
disciplinary domain 

Connections regarding two disciplinary 
domains

Connections regarding all three 
disciplinary domains

5 –

Disciplinary 
analysis through 
integrative lens

None of the disciplinary 
domains are analyzed

All three disciplinary domains are 
partially analyzed (e.g., not 
systematic/ thorough/ focused/ 
explicit/ anchored enough)

Two disciplinary domains are partially 
analyzed (e.g., not systematic/ 
thorough/ focused/ explicit/ anchored 
enough).

All three disciplinary domains are 
systematically and fully analyzed 
through the integrative lens

6 –

Synthesis

No interdisciplinary answer 
or conclusion 

The interdisciplinary 
answer/conclusion is irrelevant and 
does not address the question at 
hand, 

or it is very shallow, not anchored 
and not systematic

The answer/conclusion is 
multidisciplinary: based on ideas from 
all three disciplinary domains but with 
no integration

The interdisciplinary 
answer/conclusion is based on 
integration of ideas from all three 
domains, and contributes 
meaningful and relevant 
understandings

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



למידה בינתחומית
LINKSקורסי –יישום והטמעה 



LINKSקורסי 

:מערך של שני קורסים סמסטריאליים מקבילים•
קורס היברידי–לתארים מתקדמים •

קורס מקוון במלואו–לתואר ראשון •

למידה בחברת המידע–תמה משותפת •

מדעי  , תקשורת המדע, מדעי הלמידה–תחומי דעת 6•
.מדעי המידע, מדיה ותקשורת, מדעי הקוגניציה, הבריאות

.  מותאמים לרמת המומחיות, תכנים זהים•
המידעלמידה בחברת

ראשוןסטודנטים לתואר
(קורס מקוון)

המידעלמידה והוראה בחברת
סטודנטים לתארים מתקדמים

(קורס היברידי)

3416ד"תשע

4012ה"תשע

5017ו"תשע

3015ז"תשע
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Theme lens (Feature 3)

Interdisciplinary 
moderator
(Feature 6)

BB between Learners: 
(Features 7 - 11)

Disciplinary  resources
(Feature 4)

Two parallel interdisciplinary courses
(Six disciplinary domains in each course)

BB between organizational hierarchies
(“Between-course features”)

BB between learners and disciplines
(“Within-course features”)

Legend

Disciplinary domain

Cross-cutting theme (Feature 1)

Integrative artifact (Feature 2)

Personal mentoring  (Feature 12)
Modeling artifacts (Feature 13)
Structured feedback activities (Feature 14)
Coaching (Feature 15)
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LINKSקורסי 

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning 
Technologies, Vol.23: 26496 



סביבת הלמידה–LINKSקורסי 

הקורס לתואר ראשון



סביבת הלמידה–LINKSקורסי 

מהתחום" טעימה ראשונה"



סביבת הלמידה–LINKSקורסי 

משאבי למידה מקוונים

משאבי למידה מקוונים

יעל קלי' פרופ

עמית שכטר' פרופ

תמר וייס' פרופ

איילת ברעם צברי' פרופ ר שרית ברזילי"ד

ר גנית רכטר"ד



סביבת הלמידה–LINKSקורסי 

משוב אישי

משאבי למידה מקוונים



סביבת הלמידה–LINKSקורסי 

אמצע וסוף הקורס–משימות סינתיזה 



1ממצאים מאיטרציה –LINKSקורסי 

באיזו מידה פיתחו הסטודנטים מהקורס לתואר  
?ראשון הבנה בינתחומית של התכנים

ברמת ההבנה  שיפור מובהק ומשמעותי נמצא 
אינטגרציית הידע של הסטודנטים  הבינתחומית וביכולת 

.  בין אמצע הקורס לסופו, למדו באמצעות המודלאשר 

67.2

82.50

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

Mid-course assignment Final assignment

Mean Synthesis Grade
1st iteration (2014)

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 



1ממצאים מאיטרציה –LINKSקורסי 

כיצד תפסו הסטודנטים את חווית הלמידה הכוללת  
?בקורס

הסטודנטים העריכו את חווית הלמידה בקורס כטובה  •
(. M =4.4, SD = 0.69)מאד 

של ( Chi, 1997)מניתוח כמותני לנתונים איכותניים •
עלו מספר  "( ?מה תרם לך הקורס)"שאלה פתוחה 

האופי החדשני של , (73%)ידע ומיומנויות : תמות
(.42%)הערך המוסף של הטכנולוגיה , (50%)הקורס 

מהסטודנטים  27%–התמה שהפתיעה אותנו •
קהילת הלמידה כגורם  התייחסו מיוזמתם לתרבות 

.משמעותי בלמידה שלהם

Kidron, A. & Kali, Y. (2015). Boundary breaking for interdisciplinary learning. Research in Learning Technologies, Vol.23: 26496 



2ממצאים מאיטרציה –LINKSקורסי 

מהו הערך המוסף של מרכיב קהילת הלמידה המקוונת  
(OLC)  ?

:מחקר השוואתי

-גישה סוציו)מקוונתבקהילת למידה למידה •
מקוונת  למידה יחידנית לעומת ( קונסטרוקטיביסטית

(.גישה קונסטרוקטיביסטית)

.פעילויות ומשימות זהות בין שתי הקבוצות, תכנים•

השוואת מאמרי הסינתיזה•

בידוד המימד : מתודולוגית בחקר קהילות למידהחדשנות •
ומדידה כמותנית של  , (המשתנה הבלתי תלוי)החברתי 

(.המשתנה התלוי)השפעתו על הבנה בינתחומית 

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



2ממצאים מאיטרציה –LINKSקורסי 

גבוהה יותר עבור  איכות הסינתיזה הבינתחומית היתה 
בהשוואה  בשיתופיותסטודנטים שלמדו את הקורס 

.יחידנילסטודנטים שלמדו באופן 

1.30

1.85

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

Online Individual Learning
(N=27)

Online Learning Community
(N=20)

Synthesis criterion
Mean score by Learning mode (N=47)

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



למידה בינתחומית
:  יישום והטמעה

"קדימה מדע"פרויקט 



"קדימה מדע"פרויקט 

8, בתי ספרLINKS  ,3מרכז , "קדימה מדע: "שותפים•
המנהל  )נציגי פקוח בתי הספר , מורים39, מנהלים

(לחינוך התיישבותי

(ו"תשע–ד "תשע)שנים 3•

('שע30)השתלמויות מקצועיות 6•

סביבות למידה בינתחומיות4•

תלמידים600, כיתות19•



סביבות הלמידה–" קדימה מדע"פרויקט 

ביולוגיה
ח"תקשורת בין בע

אמנות
קשרים ורגשות

גיאוגרפיה
זיהום

גיאוגרפיה
גילוי יבשות

אמנות
המצאת המצלמה



מודלי הפעלה–" קדימה מדע"פרויקט 



תוצרי היישום-" קדימה מדע"פרויקט 



הערכת תוצרי המשימה המסכמת

טירוןהקריטריון
(אין התייחסות)

מתלמד
(התייחסות חלקית)

מומחה
התייחסות מלאה  )

(ומשמעותית

בהירות המטרה
למה ? מטרת התוצר/ מהי שאלת המחקרהבין האם התלמיד

?  למה לבחון אותה מכמה זוויות תחומיות? המטרה חשובה/ השאלה

"(עוגנים)"תחומי הדעתהבנת 
?שנלמדוהאם העבודה מתבססת על תחומי הדעת 
?הדעתהאם מוצגים בה רעיונות שנלמדו מתחום

?  האם הרעיונות התחומיים הובנו נכונה

תחום הדעת בראי שאלת המחקר
שאלתלהאם הרעיונות התחומיים שנבחרו משרתים את המענה

?המחקר
?האם מוצג הקשר בין כל אחד מהתחומים לבין שאלת המחקר

סינתזה
?האם מוצג הקשר בין התחומים לבין עצמם

?האם הקשר הזה תורם משהו חדש בהבנת שאלת המחקר

Kidron, A. & Kali, Y. (forthcoming). Learning communities as a pedagogical approach for promoting interdisciplinary 
understanding through knowledge integration. 



ממצאים  –" קדימה מדע"פרויקט 

השוואה בין סביבות הלמידה שפיתחו  : שיטת המחקר•
(.Bielaczyc, 2013)המורים לעקרונות העיצוב של המודל  

מיפוי סוגי הדילמות שעלו בתהליך העיצוב בהתייחס  •
:לעקרון הבינתחומיות

מספר דילמות סוג

(50%)11דילמה מוכרת פתרון חדש

(41%)9דילמה חדשה פתרון חדש

(9%)2דילמה ופתרון מוכרים

Kidron, A. & Kali, Y. (2017). Extending the applicability of design-based research through research-
practice partnerships. EDeR - Educational Design Research, 1(2), 1-27.



Design principle 1: Breaking boundaries between disciplines
This curricular perspective builds on notions of interdisciplinarity (Boix-Mansilla, 2010) as well the notions of knowledge integration (Linn, 2006; Linn & Eylon, 2011).

Design features Dilemmas Type*

The cross cutting theme What makes a good cross cutting theme? EDNS

Who should be involved in choosing the cross cutting theme? ND

What comes first – the cross cutting theme or the disciplinary domains? ND

Integrative lens questions How should the integrative lens questions be incorporated in the learning sequence? EDNS

Integrative artifacts What makes a good integrative artifact? EDNS

What are possible formats for integrative artifacts? EDNS

When should the integrative artifact be incorporated into the learning sequence? EDNS

What type of guidelines should be provided to students? EDNS

Deepening and focusing script How flexible can the deepening and focusing script be? EDNS

Moderation for interdisciplinarity To what extent should the interdisciplinary moderator understand the disciplinary domains? EDNS

How can students' insights be streamlined throughout the unit in order to support connections between them? EDNS

Interdisciplinary norm prompts How to provide personalized prompts for students in a large class? EDNS

Design principle 2: Breaking boundaries between learners
This pedagogical perspective, builds mainly on the notion of learning communities
(Bielaczyc & Collins, 1999; Bielaczyc et al., 2013).

Design features Dilemmas Type*

Collaborative knowledge building 
activities

How to support collaboration within large groups of learners? ED&S

Reuse of students' artifacts How to motivate learners to reuse their peers' artifacts? ED&S

Peer-review activities How can the age of learners be taken into account when designing peer-review activities? ND



דילמה לדוגמא  –" קדימה מדע"פרויקט 

מתי יש לשלב את התוצרים האינטגרטיביים •
?בתהליך הלמידה

:  בהקשר קורסי לינקס•
.משימת אמצע קורס ומשימת סוף קורס•
.שיקול פדגוגי ומחקרי•

:בהקשר הבית ספרי•
משימה מסכמת•
להבין קודם את רציונל , להימנע מעומס קוגניטיבי•

.הלמידה הבינתחומית

: (תרומה לתיאוריה)שיקולי עיצוב •
.המשימה כפיגומים לפיתוח הבנה בינתחומית•
.קושי טרם ההתנסות בלמידה בינתחומית•

:(תרומה לפרקטיקה)פתרון מוצע •
.הצגה כללית בפתיחה כמטרת הלמידה•
ועל )עבודה הדרגתית במהלך הלמידה על המשימה •

(החיבור הבינתחומי



למידה בינתחומית
:  יישום והטמעה

WISE-מחקר ב
Web based Inquiry Science Environment



WISEפלטפורמת 

•Web-based Inquiry Science Environment

•Open source.

 Knowledgeמבוססת על המסגרת התיאורטית •
Integrationהן לצרכי עיצוב והן לצרכי הערכה.

.ברקלי' אונ, מרשה לין' בניהולה האקדמי של פרופ•

.שנות מחקר20מעל •



SCOOTERSפרויקט 

NGSSברוח , שילוב מדע והנדסה•

לימוד מושגים בתחום האנרגיה כדי לבנות ולשפר כלי  •
.רכב המניע עצמו

.התלמידים יוצרים תוצר–פרויקט עיצוב •

מתודולוגיה של פיתוח הנדסי•

עיצוב משותף עם המורים•

'תלמידי כיתה ח1200•

מורים7•

בתי ספר2•



Design & Learn

• Conceptual learning:
• Different forms of energy: potential (elastic), 

kinetic, and thermal.

• Energy transformation.

• Energy conservation.

http://wise.berkeley.edu/project/21966?constraints=false#/vle/node179

http://wise.berkeley.edu/project/21966?constraints=false#/vle/node179


Design & Learn



Build & Test



Reflect

Critique



Research questions

How can we support knowledge integration 
between science and engineering?

RQ 1
Design of the project

RQ 2
Teacher support during enactment



RQ 1: Learning sequence - Findings

בעיצוב קוריקולום בינתחומי המשלב מדע  : שאלה
,  מהם היתרונות בלמידה רציפה של התחומים-והנדסה 

?לעומת למידה המשלבת אותם בד בבד

:  השוואה של שני תנאי ניסוי•
.לימוד המושגים טרם העיצוב–( sequenced)רציפהלמידה •

.לימוד המושגים תוך העיצוב–( interleaved)משולבתלמידה •

Learn Design Learn Design Learn Design

Learn Design



RQ 1: Learning sequence - Findings

חשיבות ביסוס ועיגון הידע התחומי טרם  : משמעות
.אינטגרציית ידע בינתחומית

0.94
0.63

-1.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Sequenced Interleaved

Mean KI gains between pre -post tests



RQ 2 – Teacher support during 
enactment
How do different customizations support better 
KI between science and engineering?

A case study: an activity that requires a challenging KI – Energy conservation 
graph



RQ 2 – Teacher support during 
enactment
Different strategies to support the struggling 
students

Science – oriented support
• Direct individual feedback to student teams.
• Right after they answered the challenging question.
• Analyze the team’s graph in terms of energy 

conservation (at any step on the graph, the sum of 
energies should equal the initial potential energy).

• Main visual representation – the graph.

SciEng – oriented support
• Whole class discussion
• The following day (into building)
• Analyzing the car’s movement in terms of the different 

types of energies.
• Using students’ graphs representing alternative views.
• Main visual representation – the different states of the 

car.



RQ 2: Assessment of teachers’ 
interventions
• Analysis of an assessment question relating to 

a conservation graph, scored using a KI rubric.

Mia and Ella designed a balloon car. They each made their own 
graphs representing the car’s. Whose graph is correct? 

Explain your choice using evidence from the graph.



RQ 2 – Findings

Science – oriented support
• Direct individual feedback to student teams.
• Right after they answered the challenging question.
• Analyze the team’s graph in terms of energy 

conservation (at any step on the graph, the sum of 
energies should equal the initial potential energy).

• Main visual representation – the graph.

SciEng – oriented support
• Whole class discussion
• The following day (into building)
• Analyzing the car’s movement in terms of the different 

types of energies.
• Using students’ graphs representing alternative views.
• Main visual representation – the different states of the 

car.



ומילה אחרונה לתלמידים

האם צורת הלמידה הייתה שונה בעיניך מצורת  
?  במה?  הלמידה במקצועות האחרים

,  זה היה שונה מכל שיעור אחר כי פנו יותר אלינו

,  להסביר לנו איך כדאי לחשובניסו 

כמו שבית ספר הרבה פעמים  " איך כדאי לחשוב"פחות 
כדאי , כדאי לעשות ככה, כדאי לחשוב ככה"-אומר 

–" לכם ככה וככה

גם בדרך שלכם ותבינו שהכל מחובר  תחשבו "אלא יותר 
". ביחד

,  !"תבינו את זה! הכל מחובר ביחד"-לא 

בעצמכם אם תסתכלו טוב תוכלו לראות "-אלא 
"...  שהדברים קשורים



!תודה
ר עדי קידרון"ד

ady.kidron@berkeley.edu

kidronady@gmail.com
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