अपररिरचित वस्तततूंचिचा मचागगोवचा

यझा विस्ततू आपल्यझालझा ओळखतझा ययेतझात कझा ?
तसयेच त्यझातचझा विझापर कशिझासझाठमी करण्यझात ययेतहो तये ओळखझा.

विरमील डचत्रझात दझाखडविलयेलये अपररडचत विस्ततू फक्त नममुन्यझाखझातर आहयेत.
(पयेपर क्लमीप, स्टटपल ररमतूव्हर, ककॉकरस्कतू ओपनर, आडणि आयलटशि कलर र)
डविदझारयझार्थ्यांनझा अपररडचत असतमील अश्यझा विस्ततूझातचझा आपल्यझालझा थहोडिझा शिहोध घ्यझाविझा लझागयेल .
प्रडतमझा सहोत: डपक्सझाबये (डकएडटवि ककॉमन्स CC0) आडणि शियेलमी / फफलकर (डकएडटवि ककॉमन्स २.०)
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अपररिरचित वस्तततूंचिचा मचागगोवचा
अपररडचत विस्तमु पझाडहल्यझानततर ममुलझातनमी “हये कझाय आहये?”, “हये कशिझासझाठमी विझापरलये जझातये?”, असये प्रश्न
डविचझारणिये स्विझाभझाडविक आहये. अपररडचत विस्तमु ओळखण्यझाचमी ककतमी डविदझारयझार्थ्यांनझा “रचनझा आडणि कझायर ”
यझातच्यझामधमील सतबतध समजतून घ्यझायलझा मदत करतये. सहसझा विस्ततूचये कझायर त्यझाच्यझा रचनयेविरुन ओळखतझा ययेतये.
पणि कधमीकधमी एक रचनझा अनयेक सतभझाव्य डकयझा दशिर वितू शिकतये. एखझादमी व्यडक्त विस्तमुचये उदयेडशित कझायर कसये
शिहोधतये हये पझाहणिये खतूप मनहोरतजक असतू शिकतये. कहोणितमीहमी नविमीन विस्तमु कसये कझाम करतये हये जझाणितून घयेण्यझास
कहोणित्यझा यहोजनझा कझाममी ययेऊ शिकतझात?
लहझान ममुलत लक्षपतूविरक डनरमीक्षणि करतझात ककी महोठमी मझाणिसये विस्ततू कश्यझा पद्धतमीनये हझातझाळतझात आडणि तसये
करून तये विस्ततूतच्यझा डविडशिष्ट कझायझारबदल डशिकतझात (Casler & Kelemen, 2005). अपररडचत विस्ततू कश्यझा

पद्धतमीनये कझाम करतये हये शिहोधतझानझा, ममुलत अनयेक प्रश्न डविचझारतझात. यझा प्रश्नझातमधतून सतकल्पनझात्मकदृष्टझा
त्यझातनझा कहोणितमी विवैडशिष्टये महत्त्विझाचमी विझाटतझात हये जझाणितून घयेतझा ययेऊ शिकतये.

डडिझझाइन आडणि ततत्रजझान यझा क्षयेत्रझामध्यये झझालयेल्यझा सतशिहोधनझानमुसझार डविदझाथर्थी अपररडचत कलझाककततींचझा शिहोध
घयेतझानझा डविडविध प्रकझारच्यझा सतजझानझात्मक सझाधनझातचझा विझापर करतझात. जसये, टमीकझा करणिये, नझाकझारणिये, कल्पनझातचये
समथर न करणिये इत्यझादमी.
यझा व्यडतररक्त डविदझारयझार्थ्यांनझा डनरमीक्षणि करणिये, शिक्य तमी ककतमी करून बघणिये आडणि अतदझाज पडितझाळतू न बघणिये यझा
गहोष्टमीहमी डशिकझायलझा डमळतझात (Ara, Natarajan & Chunawala, 2013).
Adapted from: Ara, F., Natarajan C. & Chunawala, S. (2013) A study exploring the strategies utilised
by Indian middleschool students in identifying unfamiliar artefacts. Design and Technology Education:
An International Journal, 14.3, 47 – 57.
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