जदै वि -पहेर रित विस्ततू

ददैनतडदन जमीविनझातमील कझाहमी पररिडचित अशिझा विस्ततू विरिमील डचित्रझात
दझाखडविल्यझा आहहेत.

यझा विस्ततूतसझारिखझा आकझारि डकतविझा कझायर करिणिझाऱ्यझा डनसगझारत आढळणिझाऱ्यझा
इतरि गहोषमी कहोणित्यझा तहे सझातगझा.

विरिमील डचित्रझात दझाखडविलहेलहे ददैनतडदन जमीविनझातमील विस्ततू पझाडतडनधधिक स्विरूपझात आहहेत.
आपणि आणिखमी कझाहमी विस्ततू दझाखवितू शिकतझा जसहे डक विहेल्कहो, फहोन सक्शिन स्टट डि, स्पतज, ई.
पडतमझा सहोत: डपक्सझाबहे (पबबलक डिहोमहेन / डकएडटवि ककॉमन्स CC0)
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जदै वि -पहेर रित विस्ततू
मझानविझानहे डनसगझारपझासतून पहेररित हहोऊन अनहेक शिहोधि लझाविलहे आहहेत, आडणि डनसगझारलझा आदशिर मझानतून
आपणि डटकझाऊ डडिझझाइन कसहे तयझारि करितझात हहे डशिकतू शिकतहो (Benyus, 1997).
बझायहोडममहेडटक्स म्हणिजहे मननुष्यझाच्यझा रिहोजच्यझा सझाध्यझा डकतविझा गनुततझागनुततमीच्यझा समस्यझातचिहे डनरिझाकरिणि
करिण्यझाच्यझा हहेततूनहे नदैसडगर क मकॉडिहेल्स, पडकयझा डकतविझा धसस्टमचिमी कहेलमी जझाणिझारिमी नक्कल.
बझायहोडममहेडटक्स सतशिहोधिनझाचिहे एक विझाढतहे क्षहेत्र आहहे जहे डविजझान आडणि डडिझझाइनलझा जहोडितहे (Soba
et al., 2016). बझायहोडमडमकक्रीचिझा एक मनहोरितजक भझाग म्हणिजहे त्यझाचिझा अततडविर षयक दृषमीकहोन.
बऱ्यझाचि सतशिहोधिकझातनमी डविदझारयझार्थ्यांनझा बझायहोमहेमहेडटक्सचिमी ओळख करून दहेण्यझाचिझा सलझा डदलझा आहहे ,
कझारिणि बझायहोमहेमहेडटक्स जमीविशिझासझाच्यझा अभ्यझासझामध्यहे नविमीन, उतहेजक आडणि ससृजनशिमील पदैलतू
जहोडितू शिकतहो (Bhide & Chunawala, 2016). तसहेचि बझायहोडमडमकक्रीचिझा डविदझारयझार्थ्यांचिहे लक्ष

विहेधिण्यझासझाठमी वि ससृजनशिमीलतझा आडणि डकटमीकल धथतडकतग (विस्तनुडनष्ठ डविश्लहेषणि आडणि मतूल्यझातकन

करून डनष्कषर कझाढणिहे) ककौशिल्यझातनझा पहोत्सझाहन दहेण्यझासझाठमी उपयहोगमी आहहे (Schroeter, 2003;
Yurtkurana, Kirli&Taneli, 2013). बझायहोममीडमकक्रीनहे डडिझझाइन डशिक्षणिझासझाठमी उत्सझाहमी पणि
आरिझामदझायमी असहे विझातझाविरिणि तयझारि करिण्यझात महत्त्विझाचिमी भतूडमकझा डनभझाविलमी आडणि यझामनुळहे
डनसगझारपझासतून डशिकण्यझाच्यझा पडकयहेमध्यहे बरिमीचि मदत झझालमी आहहे (Yurtkurana, Kirli &
Taneli, 2013, p. 638).
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