
ISMERD MEG ÖNMAGAD! 
KI VAGYOK ÉN? 
HOGYAN LÁTNAK 
MÁSOK? 
MILYEN SZERETNÉK 
LENNI?

A modul szerzôi: Maksa Katalin
 Nagy Ilona

F
E

L
K

É
S

Z
ÍT

É
S

 A
 F

E
L

N
Ô

T
T

 S
Z

E
R

E
P

E
K

R
E

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI 
ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

7. ÉVFOLYAM

SZKB_207_01



6 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANÁRI

MODULVÁZLAT

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

MILYEN VAGYOK?

I. HÁZI FELADATOK, ELÔZETES FELADATOK

I/1 Kedvenc mûvészeti alkotások

A „Mások alkotásai is kifejezhetnek engem…” 

„A legkedvesebb versem,  dalom, 
zenemûrészletem vagy képzômûvészeti alkotá-
som” kiválasztása; a „Ki vagyok én?” önismere-
ti gyûjtôfüzetbe való lejegyzése.

Önkifejezés
Önismeret

Egyéni munka D1 (Házi feladat)
„Ki vagyok én?” 
címû önismereti 
gyûjtôfüzet

B Rajz (festmény) készítése „önmagamról”
Cél: testi adottságaim, öltözködésem bemuta-
tása.
A rajz mellett, alatt 2-3 találó mondattal jellem-
zô külsô tulajdonságaim bemutatása.

Önkifejezés
Önismeret
Külsô-belsô tulajdonság 
megkülönböztetése
Írásbeli szövegalkotás
Kreatív rajzolás

Egyéni munka Rajzlap, rajz- 
vagy 
festôeszközök
„Ki vagyok én?” 
címû önismereti 
gyûjtôfüzet

I/2 Tabló, kollázs, fotók készítése „önmagamról”

A „Milyen voltam? Milyen vagyok most? Mit 
szerettem/szeretek csinálni? Kivel vagyok ezen 
a képen?” – csecsemôkori, 1-2 éves korban 
készült, óvodáskori, kisiskoláskori, 12 éves 
korban készült fényképek a tanulóról, kedvenc 
tevékenységeket bemutató fényképek, rajzok 
gyûjtése, tabló vagy kollázs készítése.

Szervezôkészség
Anyaggyûjtés
Válogatás
Rendszerezés
Alkotás
Írásbeli szövegalkotás

Egyéni munka D1 (Házi feladat)
kartonok
fotósarkok
újságkivágások
tollak
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B Fénykép készítése a legközelebbi családtagok-
ról, barátokról – portré jelleggel vagy valami-
lyen foglalatosság közben.
A tanuló tükör elôtt önmagáról is készíthet 
fényképet.

Szervezôkészség
Önkifejezés

Egyéni munka Fényképezôgép

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II. RÁHANGOLÓDÁS, ELÔKÉSZÍTÉS

II/1 Mûvészeti alkotások bemutatása

A „A legkedvesebb versem, dalom, 
zenemûrészletem vagy képzômûvészeti alkotá-
som” bemutatása (az osztály elsô harmada).
Mindegyik bemutatáshoz kapcsolódjon a vá-
lasztott mûvészeti alkotásokról szóló rövid, 
szöveges összefoglaló a választás indoklásával.

„Azért szeretem, mert…”
„Azért tetszik, mert…”

Önismeret
Önkifejezés
Figyelem
Elfogadás

Frontális osztálymun-
ka – bemutatók 

Mûvészeti alko-
tások,
ha szükséges, 
CD- vagy más 
hanganyagleját-
szó

B Az „önmagamról” készült rajzokból kiállítás 
rendezése és megtekintése.

Önismeret
Önkifejezés
külsô-belsô tulajdonsá-
gok megkülönböztetése

Csoportmunka
Képtárlátogatás

Rajzok
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

II/2 Tablók bemutatása „önmagamról”

A fényképes tablókból kiállítás rendezése és 
megtekintése.
Beszélgetés a tablókról.

15 perc

Önismeret
Önkifejezés
Esztétikai érzék
Kreativitás
Saját és mások alkotása-
inak értékelése
Kritikai érzék
„Én” és „mi” tudat fej-
lesztése

Csoportmunka
Képtárlátogatás
Beszélgetôkör

Tablók
Paravánok
Üres fal
Tábla- vagy bú-
torfelületek
Gyurmaragasztó

III. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

III/1 Önismereti játék

A tanulók emberi belsô tulajdonságokról ellen-
tétpárokat állítanak össze. Például:
Nyugodt – lendületes
Takarékoskodó – könnyen költekezô
Zárkózott – nyílt
Céltudatos – álmodozó
Precíz – nagyvonalú
Elmélyült – széles látókörû
Megfontolt – kockázatvállaló
A szavakat szókártyákon, összekeverve kapják 
meg.
Az összeállított ellentétpárok listáját írják föl a 
táblára vagy csomagolópapírra.

Önkép
Önismeret
Társismeret
Szókincs, árnyalt
fogalmazás fejlesztése
Empátia

Egyéni munka

Frontális osztálymun-
ka – megbeszélés

Szókártyák 
(egy-egy sorozat 
minden gyerek 
számára)

Csomagolópapír, 
tollak, kréták, 
gyurmaragasztó
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

Ezután a tanulók válasszanak ki a kártyáik kö-
zül 3-3 darabot, azt a hármat, amirôl úgy érzik, 
a leginkább jellemzi ôket. Ezt a három kártyát 
felmutatva sétáljanak a teremben, és keressék 
meg azt, akivel legalább egy választott tulaj-
donságuk megegyezik. Ezzel a párral fognak 
tovább dolgozni.

10 perc

Frontális osztálymun-
ka – párkeresés

III/2 Interjúk készítése egyéni életviteli szokásokról – Hogyan töltik a szabadidejüket a gyerekek?

Páros interjú készítése étkezési, öltözködési, a 
szabadidô eltöltésével kapcsolatos, ajándékozá-
si, tanulási és olvasási szokásokról.

Minden résztvevô felír 8–10 olyan kérdést, 
amelyet a vele interjút készítônek kellene fel-
tennie ahhoz, hogy az ô jó és rossz szokásait 
megismerhesse. A párok a kérdéseket (kérdôíve-
ket) kicserélve készítenek egymással interjúkat. 
Az éppen hallgató diák feladata a kapott vála-
szok megjegyzése. Ezután két másik párral hat 
fôs csoportot alakítva – a kapott válaszok alap-
ján – kell bemutatni partnerüket a többieknek. 
A bemutatás során a játszók javíthatják mind-
azt, amiben nem értenek egyet a róluk beszélô-
vel.

12 perc

Önkép
Önismeret
Társismeret
Memóriafejlesztés
Kérdések megfogalma-
zása
Szóbeli szövegalkotás
és szövegértés
Empátia

Egyéni munka –  kér-
dések megfogalma-
zása

Páros munka – inter-
júkészítés

Csoportmunka

Papírlapok,
íróeszköz minden 
résztvevô számá-
ra
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IV. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

IV/1 Mit szeretek legjobban „magamban”?

Beszélgetôkör
„Mit szeretsz legjobban magadban?
Min szeretnél változtatni?”
A diákok ezekre a kérdésekre válaszolnak.

8 perc

Önkritika 
Önismeret
Önkép
Szóbeli szövegalkotás 
és szövegértés

Frontális osztálymun-
ka – beszélgetôkör

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

HOGYAN LÁTNAK MÁSOK?

V. HÁZI FELADATOK, ELÔZETES FELADATOK

V/1 Interjú készítése: Hogyan látnak mások? 

A Interjúkészítés a családban és a baráti körben.
„Mit szeret legjobban benned az anyád, az 
apád, a testvéred (testvéreid), a nagyszüleid, a 
barátaid?
Milyen történeteket ôriznek testvéreid, szüleid, 
nagyszüleid rólad: születésedrôl, csecsemô-, 
kisgyermek-, óvodás- és iskoláskorodról?
Ha volt kisgyerekkori „füzeted”, amit a szüleid 
vezettek rólad, abban mi olvasható?”

Önkifejezés
Önismeret
Kommunikáció
Különbözô nézôpontok 
tolerálása
Tájékozódás az idôben

Egyéni munka – 
interjúkészítés, fel-
jegyzések készítése

D2 (Házi feladat)
Önismereti 
gyûjtôfüzet

B Interjú készítése egykori óvónôkkel és tanító- 
nénikkel
Milyen képet ôriznek emlékezetükben rólad?
Például: Jellemzô tulajdonságaid, külsôd, em-
lékezetes, rövidebb-hosszabb rólad szóló törté-
netek.

Önismeret
Különbözô nézôpontok 
tolerálása
Tájékozódás az idôben

Egyéni munka – 
interjúkészítés, fel-
jegyzések készítése
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VI. RÁHANGOLÁS, A FELDOLGOZÁS ELÔKÉSZÍTÉSE

VI/1 Az interjúkészítés élményeinek megosztása

A Aki akarja, elmondja 1-2 élményét, tapasztala-
tát az interjúk készítésérôl.
10 perc

Véleménynyilvánítás
Érzések tisztázása,
elfogadása
Másokra való fi gyelés
Egymás iránti tisztelet

Frontális osztálymun-
ka – beszélgetôkör

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

VI/2 Mûvészeti alkotások bemutatása „önmagamról”

A csoport második harmada bemutatja leg-
kedvesebb versét, dalát, zenemûrészletét vagy 
képzômûvészeti alkotását az osztálynak.

Önismeret
Önkép
Társismeret
Szóbeli szövegalkotás,
szövegértés
Mûvészeti alkotások 
befogadása

Frontális osztálymun-
ka – bemutatók

Mûvészeti 
alkotások,ha 
szükséges, CD- 
vagy más hang-
anyaglejátszó, 
rajzok

VII. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

VII/1 Társismereti játékok

A Telefon
A kezdô játékos felveszi a telefont, s elkezd 
beszélni valamelyik társáról. Csupa olyan dol-
got mond, amirôl a hívott fél magára ismerhet, 
rájöhet, hogy róla van szó. Amikor a kiszemelt 
játékos rájön, hogy róla beszélnek, felveszi a 
telefont, vagyis jelzi, hogy megkapta az üzene-
tet. Most ô kezd beszélni valaki másról.

13 perc

Önkép
Önismeret
Társismeret
Milyennek látnak má-
sok?
Vélemények közlése
Különbözô nézôpontok 
tolerálása

Frontális osztálymun-
ka
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

B Mit tenne ô, ha…

A kitaláló kimegy a terembôl. A többiek megbe-
szélés alapján választanak valakit a maradók, 
önként jelentkezôk közül: az ô személye lesz 
a kérdések tárgya. A kitaláló visszajön, és Mit 
tenne ô, ha… kezdetû kérdéseket feltéve kell 
a válaszok alapján rájönnie, kire gondoltak a 
többiek.

Például:
Mit tenne ô, ha…
Megválasztanák osztálytitkárnak?
Beszorulna a liftbe?
Tíz perc alatt készen lenne a húsz perces röp-
dolgozattal?
Megszólalna az órán a telefonja? Stb.

12 perc

Önkép
Önismeret
Társismeret
Milyennek látnak má-
sok?
Különbözô nézôpontok 
tolerálása
Kreativitás
Szókincsfejlesztés
Szóbeli kifejezôkészség

Frontális osztálymun-
ka
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VIII. AZ ÚJ TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁSA, ELLENÔRZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

VIII/1 Mûvészeti alkotások készítése egymásról

Festés, rajzolás egymásról.
Kiállítás rendezése, megtekintése a rajzokból, 
illetve a festményekbôl.
Mindenki jelölje, ki kirôl készített alkotást!
Mindenkirôl készítsenek rajzot, illetve fest-
ményt!
Egy-egy résztvevô több rajzot, illetve festményt 
is készíthet.
A kész alkotásokat tûzzük ki a falra, a tanulók 
nézzék meg egymás mûveit.

15 perc

Mûvészi jelek, jelképek 
használata
Kreativitás
Társismeret

Egyéni munka

Képtárlátogatás

Rajzlap,
színes ceruzák, 
kréták, tollak és 
festékek

Párválasztás
Sziluettrajz készítése egymásról csomagolópa-
pírra, saját kiválasztott mozdulattal, keltezéssel 
(hely, idô, közösség).
A rajzokból kiállítás készítése. A rajzok közös 
megtekintése.

10 perc

Önismeret
Önkifejezés
Empátia
Kölcsönös bizalom
Testkép tudatosítása
Önmagunk és mások 
elfogadása

Páros munka Csomagolópapír, 
fi lctollak, gyur-
maragasztó

Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

MILYEN SZERETNÉK LENNI? – CÉLOK, VÁGYAK, TERVEK

IX. HÁZI FELADATOK, ELÔZETES FELADATOK

IX/1 Féltve ôrzött tárgyaid története – házi feladat

Milyen tárgyakat ôrzöl, illetve ôriz a család cse-
csemô-, kisgyermek- és kisiskolás korodból?
Milyen történet kapcsolódik ezekhez a tár-
gyakhoz?

A Ki vagyok én? önismereti gyûjtôfüzetbe rajz 
készítése, és a tárgy (tárgyak) bemutatása 1-2 
mondattal.

Önkifejezés
önismeret
Írásbeli szövegalkotás
Képalkotás
Tárgyakra való érzé-
kenység

Egyéni munka
Gyûjtés
Alkotás

D3 (Házi feladat)
„Ki vagyok én?” 
címû önismereti 
gyûjtôfüzet

A csoport tagjai hozzanak el a foglalkozásra 
apró, de számukra kedves vagy fontos tárgya-
kat.

Önismeret
Önkifejezés
Énkép
Tárgyak iránti
érzékenység

Egyéni munka A kiválasztott tár-
gyak

X. RÁHANGOLÓDÁS, ELÔKÉSZÍTÉS

X/1 Mûvészeti alkotások bemutatása „önmagamról”

A legkedvesebb versek, dalok, 
zenemûrészletek, képzômûvészeti alkotások 
bemutatása – az osztály harmadik harmada

Önismeret
Önkifejezés
Önkép
Mûvészeti alkotások 
befogadása

Frontális osztálymun-
ka – bemutatók

Mûvészeti alko-
tások
ha szükséges, 
CD- vagy más 
hanganyagleját-
szó
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

XI. ÚJ TARTALOM FELDOLGOZÁSA

XI/1 Legkedvesebb tárgyaink

A Mindenki párt választ. A partner tárgyairól kell 
kitalálni, hogyan kerültek azok hozzá.
Néhány perces gondolkodás után összeül a 
csoport. Mindenki elmondja a párjának, mibôl 
és miért gondolt arra, amire. Ezután a tárgyak 
igaz történetét megtudhatjuk a tárgyak tulaj-
donosától – ez történhet osztály- vagy csoport-
keretben.

15 perc

Tájékozódás térben és 
idôben
Történetek iránti fogé-
konyság
Többféle nézôpont 
megjelenítése
Szóbeli szövegalkotás

Páros munka
csoportmunka vagy 
frontális osztálymun-
ka

Tárgyak

B A foglalkozás elôtt mindenki átad egy-egy tár-
gyat a vezetônek, aki azokat kirakja az asztalra. 
Azt kell kitalálni, hogy melyik tárgy kié. Mond-
ják el a tanulók azt is, mibôl és miért következ-
tettek arra, hogy az övé.

15 perc

Társismeret
Tájékozódás térben és 
idôben
Történetek iránti fogé-
konyság
Többféle nézôpont 
megjelenítése
Szóbeli szövegalkotás

Frontális osztálymun-
ka – beszélgetés

Tárgyak

XI/2 Tervek – Hogyan képzelem el a jövômet? – Mi szeretnék lenni? – Hogyan szeretnék élni

Reményeim, szándékaim, terveim.
Minden tanuló kétperces önéletrajzban össze-
foglalja terveit, szándékait, reményeit, céljait.
Páros munka. Mindegyik játékosnak két perce 
van arra, hogy elmondja saját terveirôl a leg-
fontosabbakat. 

Önkép
Önismeret
Társismeret
Tervezés
Memóriafejlesztés

Egyéni munka Papír, írószer
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

A hallgató játékos feladata: igyekeznie kell a 
legtöbb információt megjegyezni, mivel a játék 
következô fordulójában ô mutatja be elôzô 
partnere terveit.
A párok csatlakozhatnak egy másik pároshoz, 
ahol mindenki az elôzô partnerét mutatja be a 
tôle hallottak alapján.

15 perc

Szóbeli szövegalkotás
Mások értékeinek meg-
ismerése
Szókincsfejlesztés
Szóbeli kifejezôkészség
Saját és mások bizalmas 
információinak keze-
lése

Páros munka

Csoportmunka

XII. Az új tartalom összefoglalása, ellenôrzés és értékelés

A A beszélgetôkörben több szempontot is megfo-
galmaz a tanár, a gyerekek errôl beszélnek.
„Milyen jó tulajdonságodat szeretnéd erôsíteni?
Milyen tulajdonságodon szeretnél változtatni?
Milyen szeretnél lenni?
Milyen országok életét szeretnéd megismerni?
Mit szeretnél tenni a jobb tanulmányi eredmé-
nyedért?
Mit szeretnél tenni a családodért?
Mit szeretnél tenni a barátaidért?
Milyen távolabbi céljaid vannak?
Mi az, amit jó lenne már holnap megtenni, el-
érni?”

15 perc

Társismeret Frontális osztálymun-
ka

Beszélgetés

B Közös plakát készítése Jócselekedeteink az osztá-
lyért, az iskoláért régen, most és a jövôben címmel

A plakát elkészítése lehet otthoni feladat is.

15 perc

Csoportmunka
A közösségért végzett 
munka erôsítése
Csoportkohézió

Csoportmunka Közös alkotás Csomagoló-
papír,
tollak, 
színes kréták,
nagyobb méretû
papírkártyák,
folyékony ragasztó
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Tevékenységek – idômegjelöléssel
Tevékenység célja/

fejlesztendô készségek
Munkaformák és 

módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák Pedagógus

A A beszélgetôkörben több szempontot is megfo-
galmaz a tanár, a gyerekek errôl beszélnek.
„Milyen jó tulajdonságodat szeretnéd erôsíte-
ni?
Milyen tulajdonságodon szeretnél változtatni?
Milyen szeretnél lenni?
Milyen országok életét szeretnéd megismerni?
Mit szeretnél tenni a jobb tanulmányi eredmé-
nyedért?
Mit szeretnél tenni a családodért?
Mit szeretnél tenni a barátaidért?
Milyen távolabbi céljaid vannak?
Mi az, amit jó lenne már holnap megtenni, el-
érni?”

15 perc

Társismeret Frontális osztálymun-
ka

Beszélgetés

B Közös plakát készítése Jócselekedeteink az osztá-
lyért, az iskoláért régen, most és a jövôben címmel

A plakát elkészítése lehet otthoni feladat is.

15 perc

Csoportmunka
A közösségért végzett 
munka erôsítése
Csoportkohézió

Csoportmunka Közös alkotás Csomagoló-
papír,
tollak, 
színes kréták,
nagyobb méretû
papírkártyák,
folyékony ragasz-
tó



mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB <FEFF05d405e905ea05de05e9002005d105e705d105d905e205d505ea002005d405d005dc05d4002005db05d305d9002005dc05d905e605d505e8002005de05e105de05db05d90020005000440046002005e205dd002005ea05de05d505e005d505ea002005d105e805d605d505dc05d505e605d905d905d4002005d205d105d505d405d4002005d905d505ea05e8002c002005e205d105d505e8002005d005d905db05d505ea002005d405d305e405e105d4002005de05e905d505e405e805ea002e002005e005d905ea05df002005dc05e405ea05d505d7002005d005ea002005de05e105de05db05d9002005d4002d005000440046002005e205dd0020004100630072006f006200610074002005d5002d005200650061006400650072002005d205e805e105d005d505ea00200035002e0030002005d505de05e205dc05d4002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




