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MODULVÁZLAT

Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Csoportalakítás

A Négyfős csoportok alakulnak: minden első, má-
sodik, harmadik és negyedik gyerek kerül egy 
csoportba.

5 perc

Egész osztály együtt

I/b Kommunikációfejlesztő játék: Figyelmet kérek!

A A négyfős csoportok egymás után négyféle sze-
repben próbálják ki magukat (beszélő, fi gyelmes 
hallgató, fi gyelmetlen hallgató, megfi gyelő). A be-
szélő – a kihúzott kártyán lévő érzelemnek meg-
felelően – „vidám”, „kínos” „lehangoló”, „együtt-
érzést keltő” módon elmesél egy rövid történe-
tet.
Ha a megvalósítás elhúzódik, elég, ha két-két sze-
repet próbálnak ki a tanulók. A pedagógus fi gye-
li, hogyan gazdálkodnak a tanulók az idővel.

20 perc 

Rögtönzés
Spontaneitás
Kifejezőkészség

Csoportmunka – sze-
repjáték

D1 (Szerepkár-
tyák, érzelemkár-
tyák)

P1 (A játék leírá-
sa)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I/c Megbeszélés

A A négyfős csoport tagjai megosztják egymással, 
majd az egész csoporttal, hogyan érezték magu-
kat egy-egy szerepben. 

10 perc 

Önkifejezés
Önismeret
Figyelem
Szerep és szereplő 
megkülönböztetése

Kooperatív munka 
– szóforgó, csoport-
szóforgó

II. Új tartalom feldolgozása

II/a A témához tartozó ismeretek összegyűjtése

A A kommunikáció szabályszerűségei: a csoport 
tagjai A, B, C, D kártyákat kapnak, amelyeket el-
helyeznek a plakátokon. A tanulók a betűjelek 
szerint négy csoportban dolgoznak tovább. Fel-
adatuk a játékban tapasztaltak alapján tematikus 
összegzést készíteni a plakátokra a kommuniká-
ció szabályszerűségeiről. 
Az ismeretek nem újak, felelevenítésük zajlik. A 
pedagógus fi gyelemmel kíséri a csoportmunkát, 
tapintatosan segíthet is.

 30 perc

A témához tartozó leg-
fontosabb ismeretek 
felelevenítése
Lényegkiemelés
Türelem
Együttműködés

Kooperatív munka 
– szakértői mozaik

D2 (A kommu-
nikáció szabály-
szerűségei – kár-
tyák)

Plakát méretű pa-
pírlap felirattal, 
csomagolópapír

P2 (A témához 
tartozó ismere-
tek összegyűj-
tése)

II/b Kommunikáció a társas interakciókban 

A A tanulók a képek segítségével társas interakci-
ók felismerésével foglalkoznak. Csoportosítják a 
képeket a metakommunikáció, az érzelmek és az 
élethelyzetek szerint, majd válaszolnak a feladat-
lap kérdéseire.
Párban elemzik az a) és c), illetve a b) és c) oldal 
képeit. 

30 perc

A társas interakciók fel-
ismertetése életszerű 
helyzetekben
Önkifejezés
Önismeret
Érzelmek felismerése
Kapcsolatteremtés

Kooperatív munka 
– páros szóforgó, cso-
portszóforgó

D3 (Képek)
D4 (Feladatlapok 
I-III.)

P3 (Kommuniká-
ció a társas inter-
akcióban)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II/c Kommunikáció kiélezett helyzetekben

A Érzelmileg kiélezett helyzet szimulálása párbe-
szédes gyakorlattal (a későn hazaérkező gyerek 
fogadása).
A tanulók eljátsszák a késő és a fogadó interakci-
óját a kártyának megfelelően.
A gyerekek megfi gyelik saját és társuk érzelmeit, 
az érzések felismerésére törekszenek, majd rögzí-
tik megfi gyeléseiket. Reakcióikat tudatosítják. 

20 perc 

Önismeret
Kommunikáció

Kooperatív munka – 
páros szóforgó
Páros munka – szi-
mulációs játék

D5 (A későn érke-
ző mondata) 
D6 (Kártyák egy-
egy érzelem-
mel...)

Papírlapok, író-
eszközök

P4 (Kommuni-
káció kiélezett 
helyzetekben)

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelése

III/a A tapasztalatok összefoglalása, megosztása a csoporttal – levezető játék

A Menzajelenet: játékonként négy önként jelentke-
ző tanuló kártyát húz, melyen a szerepek meg-
formálásához szükséges tudnivalók találhatók. 
Szerepüknek megfelelően beszélgetést kezdemé-
nyeznek, de szavak helyett mondanivalójuk érzé-
keltetéséhez csak színeket és számokat mondhat-
nak, illetve gesztikulálhatnak.
A játékban részt nem vevők körben ülve fi gyel-
nek.

10 perc 

Kommunikációs kész-
ség
Megfi gyelőképesség
Együttműködési ké-
pesség

Frontális munka – 
szerepjáték

D7 (Különböző 
színű szerepkár-
tyák)

P5 (A tapasztala-
tok összefoglalá-
sa…)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B Menzajelenet: játékonként négy önként jelentke-
ző tanuló kártyát húz, melyen a szerepek meg-
formálásához szükséges tudnivalók találhatók. 
Szerepüknek megfelelően beszélgetést kezde-
ményeznek, de szavak helyett mondanivalójukat 
csak egyféle módon, vagy csak színekkel, vagy 
csak számokkal, vagy csak gesztusokkal fejezik 
ki.

10 perc

Kommunikációs kész-
ség
Megfi gyelőképesség
Együttműködési ké-
pesség

Frontális munka – 
szerepjáték

D7 (Szerepkár-
tyák – Az iskolai 
menzán)

P5 (A tapasztala-
tok összefoglalá-
sa…)

III/b Mit viszek ma haza?

A A csoport nagy körben marad, és az előbb látott 
játék értelmezésével beszélgetés közben osztják 
meg a foglalkozással kapcsolatos érzéseiket, ta-
pasztalataikat. Az indító mondat a következő le-
het: „Ma azt viszem haza magammal…” 

 10 perc

Összegző, lényegki-
emelő képesség
Türelem
Másokra való odafi -
gyelés

Frontális munka – 
megbeszélés

P6 (Mit viszek 
ma haza?)
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TANÁRI SEGÉDLETEK

P1 Figyelmet kérek!
A székeket négyes csoportokban rendezzük el.

Szükség van 
1.  szerepkártyákra: „beszélő”; „fi gyelmes hallgató”; „fi gyelmetlen 

hallgató”; „fi gyelő”;
2.  érzelemkártyákra: „vidám”, „kínos” „lehangoló”, „együttérzést 

keltő”.

Az osztály négyfős csapatokra oszlik. A csapatokon belül négy sze-
repet osztunk ki (először mindenki egy szerepkártyát húz, majd 
később, ha az idő engedi, egy szereppel tovább lép). A fi gyelő nem 
vesz részt a beszélgetésben, kicsit hátrébb is ül, de mindent megje-
gyez, amit a másik három szereplő tesz.
A beszélő belekezd egy rövid történetbe, a fi gyelmes, illetve a fi -
gyelmetlen hallgató szerepének megfelelően viselkedik. Addig is-
mételjük a játékot, míg valamennyi résztvevő ki nem próbálta az 
összes szerepet. Tekintettel az időkeretre, egy-egy történet két–há-
rom percnél ne tartson tovább.
A beszélő a kihúzott kártyán szereplő érzelemnek megfelelően, ki-
fejezően alakítsa mondandóját. (A kihúzott kártyát már nem tesz-
szük vissza.)
A történet kezdődhet például így: „A legjobb, ami ezen a héten 
megesett velem…”; „Ha én dönthetnék, a napot arra használnám 
föl…”; A legrosszabb, ami a héten megtörtént velem…”. Vagy: „Szí-
vesen lennék…”; „Soha nem lennék…”. Az érzelemkártyákkal össz-
hangban lehet kezdeni a történetet.

Célunk a verbális és nonverbális közlésmód összehangolása, a fi -
gyelem, fi gyelmes hallgatás átélése, a fi gyelmetlenség hatásának 

megtapasztalása. Fontos az oldott hangulat megteremtése, hogy a 
gyerekek ne érezzék magukat feszélyezve a játék alatt. Az idő mú-
lása miatt ne szakítsunk félbe történetet. A tapasztalatok megbe-
szélésekor mindenkire jusson elég fi gyelem, a kellemetlen és jóleső 
érzések is kifejezésre juthassanak. Fontos, hogy fi gyelmeztessük a 
résztvevőket, hogy a szerepeket ne azonosítsák a szerepeket játszó 
személyekkel: ne bántódjanak meg azért, ha valaki átéléssel alakít-
ja szerepét.

P2 A témához tartozó ismeretek összegyűjtése
4–4 darab A, B, C, D jelű kártyára van szükség a négy csoporthoz 
(D1). A tanulók a kialakult csoportokban a megadott szempontok 
szerint feldolgozzák a kommunikációról eddig szerzett ismerete-
iket. Az előző játék élményei is segíthetnek. Plakátot készítenek 
közösen, majd a saját, eredeti csoportjukba visszaülve, minden tag 
elmagyarázza a maga plakátját a csoportjának. A plakátfeliratok 
megegyeznek a kártyákon lévő feladat címével:

1. A kommunikáció folyamata
2. A kommunikáció célja
3. A kommunikációt befolyásoló tényezők
4. Önismeret és kommunikáció

Ösztönözzük a gyerekeket arra, hogy a tapasztalataik, érzéseik 
alapján a kártyán lévő kérdésekre válaszoljanak, utaljanak a be-
szélgetés során szerzett élményeikre. A pedagógus ügyeljen rá, 
hogy a feladat ne váljék számonkéréssé.
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P3 Kommunikáció a társas interakciókban
Minden csoport ugyanazokat a képeket kapja: a), b), c) jelű képek; a 
c) képből kettő szükséges a csoport számára.
A kiosztott képeket megnézik a gyerekek. Megkérjük őket, hogy 
válaszoljanak a feladatlapokon lévő kérdésekre (D4).

A korábban kialakított négyfős kiscsoportok feladata, hogy a ké-
pek segítségével felismerje, milyen társas interakciók (helyzetek, 
ráhatások, viszonyok) láthatóak a képeken. Ezeket tovább gondol-
va állapítsák meg a gyerekek, milyen társas interakció folyhat a 
képeken, kik lehetnek a szereplők. Beszéljék meg, szerintük hány 
évesek lehetnek a képek szereplői, mi lehet a foglalkozásuk, milyen 
lehet társadalmi helyzetük. Vajon milyen kommunikáció zajlik a 
résztvevők között? Először párban elemezzék az a) és c), majd a b) 
és c) jelű képeket, és válaszoljanak a három feladatlap kérdéseire.

P4 Kommunikáció kiélezett helyzetekben
A csoportok kapnak egy lapot, melyen a következő mondat olvasha-
tó: „Sziasztok, bocs, hogy késtem!” (D5). Tanulmányozzák, ízlelge-
tik a mondatot. Ezután a csoport tagjai húznak egyet-egyet a négy 
kártya közül (D6), melyen egy érzelem és egy mondat szerepel. A 
kártyákat nem mutatják meg egymásnak. A kihúzott kártyán ol-
vasható érzelemnek megfelelően kell reagálniuk társuknak a lapon 
szereplő mondatra, méghozzá a szóforgó szabályainak megfelelő-
en. (A társ el is mondhatja az indító mondatot.) A társ feladata az, 
hogy saját szavaival válaszoljon a kártyán szereplő megjegyzésre, 
felismerje a hozzá beszélő által megjelenített érzelmeket (1), illetve 
a magában keletkezett érzelmeket (2).
Válaszát rögzítse az alapmondatot tartalmazó lapon. 

A munkához nagy odafi gyelés, elmélyült fi gyelem szükséges. Rö-
vid, néhány szavas bevezető, ráhangolódás után kezdjünk a fel-
adathoz. Pl.: „A kezdő lap kamaszok családjában gyakran elhang-
zó mondatot tartalmaz…” Kérjük meg a gyerekeket, hogy a szerep-
kártyákon megfelelő érzelmi töltéssel játsszák szerepüket. Fontos, 
hogy a tanulók pontosan rögzíteni tudják érzelmeiket; ehhez hasz-
nálhatják akár az előző feladatsor érzelmi listáját is. Nem fontos 
ülve maradni, ha kényelmes, állva is játszhatnak.

P5 A tapasztalatok összefoglalása, levezető játék
Ha a gyerekek kellőképpen belemelegednek a szerepjátékba, ösz-
szefoglalásként is játszhatunk. Az iskolai életből merített szerepek 
eljátszása alkalmat nyújt arra, hogy bemutassák, kényes helyzetek-
ben mennyire képesek árnyalt kommunikációra, a helyzetek felis-
merésére. Az önként jelentkezők a mellékletben szereplő helyzetet 
(4 db színes szerepkártya felirattal) színekkel és számokkal „beszé-
lik el”. A játékban érzékelhető, hogy a gyerekek mennyire bátorod-
tak fel érzelmeik hangsúlyozott kifejezésére. A menzatéma helyett 
természetesen választhatunk az osztály aktuális „problémahelyze-
téhez” kapcsolódó jelenetet. Általában derültség kíséri a feladatot.

P6 Mit viszek ma haza?
A nagycsoport tagjai megosztják társaikkal a foglalkozás közben 
szerzett tapasztalataikat, élményeiket. Fontos, hogy az szólaljon 
meg, akinek mondanivalója van, senkit ne kényszerítsünk, de bá-
torítsuk a félénkebbeket is megszólalásra. Az időkeretet úgy is tart-
hatjuk, hogy előre meghatározzuk a csoport méretének megfelelő-
en, hány mondatban foglalják össze a tanulók mondanivalójukat.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Off
  /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 false
  /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 (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




