डविजझानझातमील पझात्र

डविजझानझातमील पझात्र डनमझार्माणि करण्यझासझाठमी डविजझानझातमील कझाहमी डदिललेल्यझा सतजझातचले विणिर्मा न विझापरून
प्रडतमझा बनविझा. डविदझारर्थी एकत्र यलेऊन हले सहयहोगझादझारले दिलेखमील करू शिकतझात.
आविश्यकतझा: डविजझानझातमील सतजझा वि त्यझातच्यझा अरझार्मासह विणिर्मा न यझाचझा फ्ललशि कझारसर्मा चझा सतच.
हझा विणिर्मा नझातमील कझाहमी सतजझा ततुम्हमी हझाईलझाइट करू शिकतझा.
उदिझाहरणि : डविशिझाल तझातब डिझा तझारझा
'डविशिझाल तझातबडिझा तझारझा' हझा एक प्रचतडि महोठझा तझारझा आहले जहो लझाल रतगझाचझा असतहो आडणि त्यझाचझा
अतत जविळ आललेलझा असतहो. सविझार्मात महोठले तझारले विगळतझा, हमी अविस्रझा सविर्मा तझाऱ्यझातमध्यले यलेतले. यझा
टप्प्यझात तझाऱ्यझाचझा बझाह स्तर ममूळ आकझारझापलेक्षझा डविस्ततृत हहोऊ लझागतहो. डविशिझाल तझातबडझा
तझाऱ्यझाच्यझा पतृष्ठभझागझाचले कमझाल तझापमझान ४७०० सलेलल्सयस इतकले उच्च असमू शिकतले .
ततुम्हझालझा डदिललेल्यझा विणिर्मा नझातविर आधझाररत एक डविजझान पझात्र डडिझझाइन करझा.
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डविजझान कले चररत्र
अधधक उदिझाहरणिले
हररतलविकले : हररतलविकले हमी विनस्पततींच्यझा पलेशितींमध्यले आढळणिझारमी लहझान पलेशिमी अतगकले आहलेत. हले प्रकझाशि
सतश्ललेषणि यझा डक्रियलेत म्हणिजलेच अन्न तयझार करण्यझाच्यझा प्रडक्रियले मध्यले समूयर्माप्रकझाशि शिहोषमून घलेण्यझाचले कझाम
करतझात. तयझार झझाललेलले अन्न हररतलविकझातमध्यले स्टझाचर्मा च्यझा (डपष्टसत्वि) स्विरूपझात सझाठविलमी जझाऊ शिकतले.
सहसत यतु ज बत ध : हले एक शिडक्तिशिझालमी रझासझायडनक बतध आहले ज्यझात दिहोन अणिमूतदिरम्यझान इललेक्टट ट्रॉन जहोडझातचले
सतदिझान हहोतले. इललेक्टट ट्रॉन सतदिझान कलेलले जझातझात तलेव्हझा एकमलेकझातनझा आकडषर्मा त करणिझाऱ्यझा आडणि दिरमू
ढकलणिझाऱ्यझा बलझातमध्यले सझाधललेलझा समतहोल सहसतयज
तु बतध म्हणिमून ओळखलझा जझातहो.
लधसकझागतर मी: लधसकझागतरमी हले घलेविडझाच्यझा डबयझातच्यझा आकझारझाचले (डकतविझा ममूत्रडपतडिच्यझा आकझारझाचले) अवियवि
आहलेत. आपल्यझा शिरमीरझातमील लढझाई क्षमतले मध्यले तले महत्त्विपमूणिर्मा भमूडमकझा बजझावितझात. तले एकझा डफिल्टरप्रमझाणिले
डविषझाणिमू, जमीविझाणिमू आडणि आजझारपणिझासझाठमी कझारणिमीभमूत असणिझाऱ्यझा इतर समूक्ष्मजततमूनझा पकडितझात आडणि
शिरमीरझाच्यझा इतर भझागझातनझा सतक्रिडमत हहोण्यझापझासमून विझाचवितझात.
तत त तुक डणिकझा (मझायटहोकट्रॉनडिट मीयझा): ततततुकडणिकझा हमी दितडिगहोल आकझारझाचमी पलेशिमी अतगकले आहलेत.
ऑलक्सजन आडणि पहोषक घटकझातनझा ATP मध्यले रूपझाततररत करण्यझाचले कझाम ततततुकडणिकझा करतझात.
म्हणिमूनच त्यझातनझा पलेशिमीचले ऊजझार्मा ककद दिलेखमील म्हटलले जझातले. पलेशिमी श्विसन हमी प्रडक्रियझा ततततुकडणिकझातमध्यले हहोतले,
आडणि यझात तयझार झझाललेलमी ऊजझार्मा हमी ATP रलेणिमूतच्यझा रूपझात सझाठविलमी जझातले.

विरमील सविर्मा रलेखझाडचत्रले हमी रझाष्टटमीय डविजझानडदिन 2019 दिरम्यझान डविदझारयझार्थ्यांनमी डडिझझाइन कलेललेलमी आहलेत.
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डविजझानझातमील पझात्र
रलेखझाडचत्रले कझाढणिले हले मतुलझातसझाठमी मझाडहतमी समजमून घलेण्यझाचमी एक प्रभझाविमी पद्धत आहले
(Weinstein & Mayer, 1986; Pashler et al., 2007). ICAP
(Interactive, Constructive, Active, and Passive) च्यझा आरझाखडियझानतुसझार
रलेखझातकनले बनविण्यझा सझाठमी लव्हज्यअ
तु लझायझलेशिन गरजलेचले आहले. लव्हज्यअ
तु लझायझलेशिन हमी
एक सतजझानझात्मक आडणि सजर्मा नशिमील प्रडक्रियझा आहले (Chi & Wylie, 2014). यझामतुळले
अरर्मा लझाविण्यझाचमी, एखझादिमी गहोष्ट तयझार करण्यझाचमी आडणि मझाडहतमी हझातळण्यझाचमी सतधमी
डमळतले. नविमीन दृश्य बनविण्यझाच्यझा प्रडक्रियलेत मतुलले मजकमूर सखहोल समजमून घलेणिले वि
त्यझातनझा जले समजलले आहले तले रलेखझाडचत्रझातच्यझा स्विरूपझात मझातडिणिले यझात रमतझात (Dahl et
al., 2001).
मतुलझातनमी कझाढललेल्यझा डचत्रझातमधमील मझाडहतमी हमी त्यझातनझा डदिल्यझा गलेललेल्यझा मजकमू रझापलेक्षझा
विलेगळमी असमू शिकतले. त्यझा मझाडहतमीमध्यले मजकतुरझात स्पष्टपणिले नममूदि न कलेललेल्यझा
कल्पनझादिलेखमील असमू शिकतझात (Chi & Wylie, 2014).
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