
  

ध्वज डडिझझाइन करझा

डडिझझाइन आडणि ततत्रजझान डशिक्षणि गट, हहोममी भझाभझा डवजझान डशिक्षणि कक द

ध्वज डडिझझाइन करण्यझासझाठमी खझालमी कझाहमी डवषय डदिललेलले आहलेत ज्यझामध्यले एखझादझा कझाल्पडनक दिलेशिझाबद्दलचमी मझाडहतमी डदिलमी 
आहले. त्यझातमील कहोणितझाहमी एक डवषय डनवडिझा आडणि डदिललेल्यझा कझाहमी सहोप्यझा डनयमझातनझा ध्यझानत घलेऊन त्यझा कझाल्पडनक दिलेशिझासझाठमी 
आकषरक ध्वज डडिझझाइन करझा.
 
ध्वज डडिझझाइन करण्यझासझाठमीचले डवषय (इयतझा ४  तले ९ सझाठमी)

● एक असझा दिलेशि ज्यझामध्यले फक ककीडिले डकत वझा ववैजझाडनक डकत वझा परग्रहवझासमी (एललयन) असतझात.
● एक असझा दिलेशि ज्यझामध्यले फक वनस्पतमी आडणि झझाडिले आहलेत.
● एक असझा दिलेशि ज्यझामध्यले फक उडिड  शिकणिझारमी मझाणिसले रझाहतझात.
● डकनझारपटमी असललेलझा दिलेशि लजथले मझासलेमझारमी हझा ममुख्य व्यवसझाय आहले.
● एक गमुप दिलेशि ज्यझाबद्दल कझाहमीहमी मझाडहतमी नझाहमी. 

ध्वज डडिझझाइन कझायझारचले डनयम

● तमुमचझा ध्वज डनवडिललेल्यझा डवषयझाशिमी सतबतलधित असणिले आवश्यक आहले.
● तमुम्हमी कले वळ ३ डकत वझा त्यझापलेक्षझा कममी रतगझातचझा वझापर कर शिकतझा.
● ध्वजझावर कहोणितझाहमी मजकड र ललहण्यझास परवझानगमी नझाहमी.
● तमुमचझा ध्वज सहोपझा असझावझा आडणि दिडरवरन डदिसलझा पझाडहजले.
● तमुमचझा ध्वज वलेगळझा असलझा पझाडहजले आडणि इतर ध्वजझातचमी नक्कल टझाळझा.

प्रडतमझा सहोत: फकीडपक पबबलक डिहोमलेन



  

ध्वज डडिझझाइन करझा

डडिझझाइन आडणि ततत्रजझान डशिक्षणि गट, हहोममी भझाभझा डवजझान डशिक्षणि कक द

वरमील सवर ध्वज रझाषष मीय डवजझानडदिन २०२० दिरम्यझान डवदझारयझार्थ्यांनमी डडिझझाइन कले ललेलले आहलेत.

ध्वज डडिझझाइन करण्यझासझाठमीचले डवषय (दिहझावमी तले पदिवमी-पदिव्यमुतरसझाठमी)

● असझा दिलेशि लजथले सतगमीत हझा ममुख्य व्यवसझाय आहले.
● एक दिलेशि ज्यझाचले बहोधिवझाक्य “डवडवधितलेत एकतझा” हले आहले.
● तमीन बलेटझातचझा समझावलेशि असललेलझा दिलेशि.
● असझा दिलेशि ज्यझामध्यले वषरभर सडयरप्रकझाशि असतहो.
● एक असझा दिलेशि लजथले सवझारलधिक जवैडवक डवडवधितझा आहले.
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पझाश्वरभडममी

बव्हज्यमुअल ललटरसमी (दृश्यझात्मक सझाक्षरतझा) हमी एखझादझा व्यककीलझा प्रडतमझा आडणि दृश्य मझाध्यमले प्रभझावमीपणिले 
शिहोधिण्यझास, अथर लझावण्यझास, मडल्यझातकन करण्यझास आडणि वझापर व तयझार करण्यझास सक्षम करतले (ACRL, 

2012). यझा प्रकझारचमी सझाक्षरतझा ममुलझातनझा कल्पनझातचले क्रम लझावणिले आडणि स्ववःतझाचमी अडभव्यडक समुधिझारण्यझास 
मदित करतले (Flynt  &  Brozo,  2010). तसलेच वझाचन व ललेखन सझाक्षरतझा समुधिझारण्यझासझाठमी (Stewig, 

1994) आडणि गतभमीर डवचझारसरणिमीलझा (Williams 2007) प्रहोत्सझाहन दिलेण्यझासझाठमीदिलेखमील यझाचझा उपयहोग हहोऊ 
शिकतहो. बव्हज्यमुअल ललटरसमी डशिकवण्यझाचले अनलेक मझागर आहलेत ज्यझात बव्हज्यमुअल कम्यमुडनकले शिन (दृश्य 
मझाध्यमझातच्यझा मदितमीनले सतभझाषणि करणिले) ककौशिल्य महत्वझाचले आहले. प्रतमीक अथवझा सझातकले डतक डचन्ह डकत वझा ध्वज 
डडिझझाइन करणिले इ. यझातसझारखमी डडिझझाइन कझायर यझा ककौशिल्यझाच्यझा डवकझासझास प्रलेरणिझा दिलेऊ शिकतझात.

ध्वज डडिझझाइन करण्यझाचले कझायर डवदझारयझार्थ्यांनझा डदिललेल्यझा डडिझझाइन मयझारदिलेत प्रडतकझातचझा वझापर आडणि मजकड र व 
डचत्रझातच्यझा मझातडिणिमीचझा सरझाव करण्यझाचमी सतधिमी दिलेतले. ध्वज म्हणिजले “कपडझाचझा एक तमुकडिझा सझामझान्यत: 
आयतझाकक तमी आडणि खझातबझाच्यझा एकझा कझाठझाशिमी जहोडिललेलझा ज्यझाचले स्वरप एकझा दिलेशिझाचले डकत वझा गटझाचले प्रडतडनलधित्व 
दिशिरवतले डकत वझा त्यझाचझा डवडशिष अथर असतहो” (Cambridge Dictionary). म्हणिडन, ध्वज डदिसझायलझा आडणि 
लक्षझात ठलेवझायलझा सहोपले असतझात आडणि बहहतलेकदिझा त्यझातच्यझावर अमडतर डचन्हले असतझात ज्यझा सखहोल अथर 
दिशिरडवतझात. यझा उपक्रमझात डवदझाथर्थी डदिललेल्यझा दिलेशिझासझाठमी एक वलेगळमी ओळख डनमझारणि करतझानझा वलेगवलेगळ्यझा 
आकझार, रचनझा, मझाप आडणि रतगझाचले सतयहोजन कर शिकतझात ज्यझाममुळले  बव्हज्यमुअल कम्यमुडनकले शिन ककौशिल्यझालझा 
चझालनझा डमळड  शिकतले. 
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