
  

               

डडिझझाइन आडणि ततत्रजझान डशिक्षणि गट, हहोममी भझाभझा डविजझान डशिक्षणि कक द

ललटरल थथतडकत ग (ससृजनशिमील दृडष्टिकहोन विझापरून समस्यझा 
सहोडिविणिण), गट कझायर ककौशिल्य आडणि ससृजनशिमीलतझा डविकथसत 
करण्यझासझाठमी हण एक सहोपण डडिझझाइन कझायर आहण. हण कझायर ४ तण ६ 
सदस्यझातच्यझा गटझात करू शिकतझा.

टमीप:

1. हमी सतपपूणिर डक्रियझा पझारदशिरक पद्धतमीनण कण लमी जझाईल. प्रत्यणक 
गटझाचण सदस्य इतर गटझाचण सदस्य कझाय करत आहणत हण 
पझाहह शिकतझात. परततत तण, एकमणकझातशिमी बहोलपू शिकत नझाहमीत 
आडणि हझाविभझावि करू शिकत नझाहमीत.

2. प्रझारतडभक रणखझाडचत्र म्हणिपून डशिक्षक एखझादझा डविषय (उदझा. 
डशिक्षणि, डविजझान, अततरझाळ, प्रझाणिमी इत्यझादमी) डनविडिपू  शिकतझात 
डकत विझा कहोणित्यझाहमी विस्तपूचण रणखझातकन दणण्यझाचझा डनणिरय घणऊ 
शिकतझात. कसृ पयझा लक्षझात घ्यझा कक सदस्यझातनझा रणखझाडचत्रझाचण 
कझाहमी भझाग खहोडिझाविण आडणि जहोडिझाविण लझागतमील, म्हणिपून 
रणखझाडचत्र हझातझानण कझाढझाविण आडणि तण डप्रतट आउट असपू नयण. 

3. लक्षझात घ्यझा, ज्यझा सदस्यझानण कझायझारचमी सतरूविझात कण लमी आहण 
तहो रणखझाडचत्रझामध्यण कझाहमीहमी नविमीन जहोडित नझाहमी.

4. सविर बदल रणखझातकनझास उपयतक जहोडि असपू शिकतझात / असपू 
शिकत नझाहमीत.

5. महत्विझाचण म्हणिजण रणखझातकन करणिझारझा शिणविटचझा सदस्य फक 
कझाहमीतरमी जहोडितहो. तहो कहोणितझाहमी भझाग खहोडित नझाहमी. अतडतम 
रणखझाडचत्र हण एक उपयतक विस्तत डकत विझा एक नविमीन शिहोध 
असझाविण!

पझायरमी १: एखझादझा  विस्ततचण हझातझानण 
कझाढलणलण रणखझाडचत्र एकझा गटझालझा डदलण 
जझाईल.

पझायरमी २: गटझामधमील पडहलझा सदस्य 
रणखझाडचत्रझाचण एक भझाग खहोडिपून कझागद 
पतढमील सदस्यझाकडिण दणईल.

पझायरमी ३: आतझा दतसरझा सदस्य खहोडिलणल्यझा 
भझागलझा जहोडिपून कझाहमीतरमी रणखझाटण्यझाचझा प्रयत्न 
करणल. त्यझानततर तहोच सदस्य ‘एखझादझा दतसरझा 
भझाग' खहोडिपून कझागद डतसरर यझा सदस्यझाकडिण 
दणईल.

पझायरमी ४: मझागमील  पझायरमीप्रमझाणिण, डतसरझा 
सदस्यसतद्धझा खहोडिलणल्यझा भझागझालझा जहोडिपून 
कझाहमीतरमी कझाढणल आडणि नततर एखझादझा नविमीन 
भझाग खहोडिपून कझागद चकौथ्यझा  सदस्यझाकडिण 
दणईल.

पझायरमी ५: प्रत्यणक  सदस्यझालझा 
रणखझातकनझाचमी समझान सतधमी डमळणपयरत 
सदस्य कझागद पतढण सरकवित रझाहतमील.

पझायरमी ६: अतडतम रणखझाडचत्र हण एक 
उपयतक विस्तत डकत विझा एक नविमीन शिहोध 
असझाविण!
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पझारविरभपूममी

नव्यझा कल्पनझा करणिण हण डडिझझाइन डविचझारझाच्यझा मतख्य टप्प्यझातपपैकक एक आहण. नविडनडमरतमीकडिण घणऊन जझाणिझाऱ्यझा ससृजनशिमील कल्पनझा सतचण्यझासझाठमी सतशिहोधनझात 
विणगविणगळ्यझा यहोजनझा मझातडिल्यझा गणल्यझा आहणत. बणनस्टटॉडमरग (डविचझारमतथन) हमी एक ससृजनशिमील डविचझार पद्धत आहण जमी स्विछतदपणिण कल्पनझा करण्यझासझाठमी 
डविशिणषत: गटझामध्यण विझापरलमी जझातण. हमी एक डक्रियझा आहण, ज्यझामध्यण सदस्य एकमणकझातसमहोर आपलमी कल्पनझा मझातडितझात आडणि चचझार करून एकत्रपणिण डडिझझाइन 
उपझाय शिहोधतझात. क्रिटॉस (१९९७) सतचवितहो कक, कटॉमम्बनणशिन (डभन्न कल्पनझा एकडत्रत करणिण) आडणि म्यपूटणशिन (रचनणत बदल करून नविमीन उपझाय 
शिहोधणिण) हझा कझाहमी पद्धतमी आहणत जण ससृजनशिमील डडिझझाइन प्रडक्रियणत मदत करतझात. परततत, नविडशिक्यझा डडिझझाइनसरनझा अनणकदझा यझा पद्धततींचझा यशिस्विमीररत्यझा 
विझापर करतझानझा आडणि अडभनवि कल्पनझातचझा शिहोध घणतझानझा आव्हझानझातचझा सझामनझा करझाविझा लझागतहो (Cross, 2004). 

“खहोडिझा आडणि बनविझा” हण गटकझायर बणनस्टटॉडमरगचण दृरयझात्मक रूप आहण ज्यझाचण उडद्दिष्टि एकमणकझातच्यझा कल्पनझातचझा आधझार घणऊन ससृजनशिमील डडिझझाइन 
डविकथसत करणिण आहण. यझा कझायझारत, सदस्य रणखझातकनझात हहोणिझाऱ्यझा प्रत्यणक बदलझानततर डचत्र आडणि कल्पनझातचझा पतननःपतन्हझा अथर लझाविण्यझाचझा प्रयत्न करतझात. 
सदस्य रणखझाडचत्रझाचण कझाहमी भझाग खहोडिपू न नविमीन घटक जहोडितझात, ज्यझामतळण  ललटरल थथतडकत गचझा (DeBono, 1990) डविकझास हहोऊ शिकतहो. ललटरल थथतडकत ग 
डडिझझाइन्सचमी कल्पनझा करण्यझासझाठमी लझागणिझारण एक अडविभझाज्य ककौशिल्य आहण. असण उपक्रिम सतरुविझातमीच्यझा कल्पनणपझासपून कझाहमीतरमी विणगळण  तयझार 
करण्यझासझाठमी, असतबतथधत कल्पनझातनझा एकत्र आणिपून कल्पनझाशिकक आडणि गटझात डविचझार करणिण यझातस उतणजन दणऊ शिकतझात. 
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