
  

ब्ललक बबॉक्स मधधील पररिचचित वस्तततचिचा शशोध घघेणघे

चडिझचाइन आचण ततत्रजचान चशक्षण गट, हशोमधी भचाभचा चवजचान चशक्षण कक द

चचिन्हचातचकत कघे लघेल्यचा भचागचाततन आपलघे हचात बबॉक्समध्यघे ठघेवतन, आत 
मध्यघे कशोणत्यचा वस्तत आहघेत यचाचिचा अतदचाज लचावण्यचाचिचा प्रयत्न करिचा व 

पपुढधील प्रश्नचातचिधी उत्तरिघे दचा: 

(A) बबॉक्समध्यघे चकतधी वस्तत आहघेत? 

(B) यचा वस्तत कशोणत्यचा आहघेत? व त्यचा कशचासचाठधी वचापरिल्यचा जचाऊ 
शकतचात?

वरिधील दशरचवलघेल्यचा पररिचचित वस्तततचिघे चचित्र प्रचाचतचनधधक स्वरूपचात आहघे. 
तपुम्हधी कशोणत्यचाहधी सहज उपलब्ध असणचाऱ्यचा पररिचचित वस्तत ठघेवत शकतचा.

प्रचतमचा सशोत:  चपक्सचाबघे (पबब्लक डिशोमघेन / चक्रिएचटव कबॉमन्स CC0)
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चडिझचाइन आचण ततत्रजचान चशक्षण गट, हशोमधी भचाभचा चवजचान चशक्षण कक द

ब्ललक बबॉक्स मधधील पररिचचित वस्तततचिचा शशोध 
घघेणघे.
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बऱ्यचाचिदचा आपण ददैनतचदन वचापरिचातल्यचा वस्तततकडिघे लक्षपतवरक बघत नसतशो आचण त्यचामपुळघे  आपल्यचालचा त्यचा 
वस्तत जचाणधीवपतवरक तश्यचाचि पद्धतधीनघे कचा चडिझचाइन कघे ल्यचा गघेल्यचा आहघेत हघे लक्षचात यघेत नसतत 
(Crismond,  2001). अश्यचा वस्तत बहहधचा आपलधी रिशोज ततत्रजचानचाशधी भघेट घडिवतन आणत असतचात 
आचण म्हणतनचित अश्यचा वस्तततचिघे स्वरूप अभ्यचासणघे हघे ततत्रजचान चशकण्यचासचाठधी व चशकवण्यचासचाठधी चिचातगलधी 
सपुरुवचात असत शकतघे (Frederik, Sonneveld & de Vries, 2011). जधीवशचास क्षघेत्रचात झचालघेल्यचा 
सतशशोधनचातदघेखधील असघे आढळतन आलघे कक, स्पशचारनघे वस्तत जलद आचण अचितकपणघे ओळखल्यचा जचाऊ 
शकतचात (Klatzky  et  al.,  1985). स्पशचारवरून वस्तततचिघे वणरन करिणघे आचण त्यचातच्यचामधधील फरिक 
ओळखणघे यचा कचायचार्यांमधतन चनरिधीक्षण ककौशल्य चवकधसत करिणघे आचण “रिचिनचा आचण कचायर” यचातच्यचामध्यघे 
असलघेल्यचा सतबतधचाचिधी ओळख करून दघेणघे हघे यचा “ब्ललक-बबॉक्स” कक तधीचिघे उचद्दिष आहघे. हधी चक्रियचा करितचानचा 
चवदचारयचार्यांनचा चवचवध प्रकचारिघे वस्तत हचातचाळचायचिधी व सतवचाद सचाधण्यचाचिधी सतधधी चमळतघे. 

यचा कक तधीत वघेगवघेगळ्यचा वयशोगटचातसचाठधी यशोग्य तघे बदल सहज कघे लघे जचाऊ शकतचात. तपुम्हधी वयशोगटचानपुसचारि 
चवदचारयचार्यांनचा वस्तततचिघे आकचारि, कचायर चकत वचा सचाचहत्यचानपुसचारि वगर्गीकरिण करिचायलचा सचातगत शकतचा. चवदचारयचार्यांनचा 
वस्तततचिघे वगर्गीकरिण करिण्यचासचाठधी स्वत:चिघे तकर सपुद्धचा मचातडिचायलचा सचातगतचा यघेऊ शकतघे (TE:  STEM 

Curriculum  for  K12,  n.d). पयचारय म्हणतन चवदचारर्गी ब्ललक बबॉक्समधधील वस्तततचिघे वणरन करू 
शकतचात आचण नततरि टघेबलवरि ठघेवलघेलधी त्यचासचारिखधी वस्तत चनवडित  शकतचात (Gutierrez,n.d).
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