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आनंदवाडी हे महाराष्ट्र ातील (एक काल्पननक) गाव आहे जे ‘ननवारा’ या
होमस्टेसाठी प्रससद्ध आहे. होमस्टे हे एक प्रकारेे ननवासस्थान आहे जेथे
पययटक येऊन स्थाननकांच्या घरी राहतात. शांत वातावरण, अस्सल
स्थाननक खाद्यप्रकार आनण परवडण्यासारखे असल्यामुळे पययटक हे नठकाण
राहण्यासाठी ननवडतात.

वरील नेत्र प्रनतननसिक आहे
नेत्राेे स्त्रोत

आनंदवाडीत राहणाऱ्या रम्या या तरुणीने अलीकडेे नतेे पदवीेे नशक्षण
पूणय केले आहे. नतने नतेे घर होमस्टेमध्ये रूपांतरीत केले आहे, ज्याला ती
‘ननवारा’ म्हणते. होमस्टे ेालवण्यासाठी ती अनेक कामं सांभाळते. नतच्या
होमस्टेेी सगळी नवशेष आकषयणं जसं की 'शेतात आनण रोजच्या स्वयंपाक
कामांत भाग घेणे' हे पाहुण्यांना अनुभवता यावे याेी ती खात्री करुन घेते.
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ननरीक्षणातून नतच्या लक्षात आले की, पययटकांना स्वयंपाकात भाग घ्यायला
मजा येते पण मसाल्यांेा डबा हाताळताना मात्र तयांना काही समस्या येतात.
या समस्या पुढीलप्रमाणे आहेत :

● मसाले ठेवण्यासाठी वापरल्या
जाणार् या वाट्या मिून मसाले बाहेर
सांडत होते आनण एकमेकांत नमसळत
होते. 

● काही मसाल्यांच्या रगंात आनण
नदसण्यात असलेल्या सारखेपणामुळे, 
पययटकांना काही मसाल्यांमध्ये फरक
करणे कठीण जात होते. 

● पययटक मसाल्याेा डबा नीट बंद
करायला नवसरायेे तयामळेु मसाले
खराब व्हायेे.

डिझाइन चॅलेंज
असे काहीतरी नडझाइन करा जे होमस्टेमध्ये
रहायला आलेल्या लोकानंा मसाले
योग्यररतया हाताळण्यास मदत करले. 

तुमच्या कल्पना सलहून आनण नेत्र काढून 
मांडा आनण नेत्रात काढलले्या प्रतयेक
घटकाेे नाव नक्की सलहा. 

https://www.flickr.com/photos/arvindgrover/3167574331/
https://www.flickr.com/photos/arvindgrover/3167574331/
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पार्शवयभूमी

एखादी समस्या सोडवताना, जर नवद्याथी वेगवेगळे उपाय शोिनू सवायत योग्य पयायय
ननवडू शकले तर तयांच्यामध्ये सजयनशीलता आनण स्वायत्ततेेी भावना नवकससत होऊ
शकेल (Hill, 1998; Reeve & Jang, 2006; Peng et al., 2013). समस्या
सोडवताना नडझाइन प्रनियेमध्ये नवनवि पायऱ्यांेा समावेश होतो जसे की,
वापरकतयाांबद्दल मानहती गोळा करण,े नडझाइन समस्येेी व्याख्या करणे व तयाेी
तपासणी करण,े कल्पना रखेाटणे, संभाव्य उपायांवर नवेारमंथन करणे इ. ही प्रनिया
गंभीर आनण सजयनशील नवेारसरणी, दृर्शय तकय (व्व्हजुअल रीजननंग), सहयोग आनण
संप्रेषण यांसारख्या कौशल्यांना नवकससत करण्यात मदत करू शकते. या कृतीत,
होमस्टेेे वणयन सादर केले आहे, सजथे लोकांना एखादं नवनशष्ट् उतपादन वापरताना (इथे
होमस्टेच्या स्वयंपाक घरातील मसाल्यांेा बॉक्स वापरताना) कोणतया समस्या
जाणवतात हे सांनगतले गेले आहे. नडझाइनमध्ये सुिारणा करून नकंवा काहीतरी नवीन
नडझाइन करून समस्या कशा सोडवल्या जाऊ शकतात यावर नवद्यार्थ्याांनी रखेनेत्रांच्या
आिारे कल्पना करणे आवर्शयक आहे (Barlex & Trebell, 2007). इथे प्रनतकृनत
बनवून उपाय मांडण्याऐवजी कल्पनांवर भर नदला गेला आहे.

ही कृती प्रिती धांद्रतु हहच्या D&T, HBCSE सोबतच्या इंटर्नशिप िकल्पाचा एक भाग म्हणूर् विकशसत केली गेली आहे.


