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MODULVÁZLAT 

Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

1. alkalom (2 x 45 perc)

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a A szülőföld szinonimái

A gyerekek összegyűjtik és felírják kartoncsíkok-
ra a szülőföld szó szinonimáit, körülírásait, értel-
mezik jelentésüket (anyaföld; haza; hon, otthon, 
szülőhely, lakóhely; a település, ahol születtem, 
nevelkedtem, ahol eddig éltem; a település, ahol a 
hozzátartozóim, családtagjaim élnek stb.).
A kartoncsíkokra felírt kifejezéseket a csoportok 
elhelyezik a terem mindenki számára jól látható 
pontjain.

10 perc

A modul alapfogalmai-
nak közös értelmezése
Szókincs

Csoportmunka – 
asszociációs játék, 
szóforgó

10 cm-es karton-
csíkok, fi lctoll

I/b Földrajzi hovatartozás

Mindenki megkeresi a térképeken, hogy milyen 
földrajzi területekhez tartozunk, tartozhatunk.

A gyerekek megfogalmazzák, melyikhez éreznek, 
éreztek már kötődést, mikor és hogyan.

10 perc

A „helyünk a világban” 
érzésének tudatosítása
Érzelmek, kötődések 
megfogalmazása 

Egész osztály együtt 
– megbeszélés

Térképek:
világegyetem, 
Naprendszer, 
Föld, világ és 
Európa, Ma-
gyarország és 
az adott telepü-
lés térképe
(Budapesten ke-
rülettérképek)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

I/c Beszélgetőkör

A gyerekek megfogalmazzák, és megosztják egy-
mással, hogy a szülőföld kifejezés milyen élménye-
ket, képeket, érzéseket idéz fel bennük. A tanu-
lók egy-egy élményt megosztanak a csoport tag-
jaival.

10 perc

Önkifejezés
Empátia
Érzelmek tudatosítása
Tolerancia

Egész osztály együtt 
– beszélgetőkör

II. Új tartalom feldolgozása

II/a A település kialakulásának és működésének feltételei

A tanulók összegyűjtik, hogy milyen elengedhe-
tetlen feltételei vannak egy település kialakulásá-
nak és fennmaradásának (víz, úthálózat, megfele-
lő földrajzi fekvés, építőanyag lakó- és középüle-
tek építéséhez, fűtőanyag, kapcsolat szomszédos 
és távolabbi településekkel, munkalehetőségek 
helyben, a közeli településeken vagy tömegközle-
kedési eszközzel elérhető távolságban stb.).

20 perc

A település minden-
napi feladatait ellátók 
munkájának megisme-
rése 

Összefüggések felisme-
rése

Kooperatív csoport-
munka –
ötletroham

Csomagolópapír, 
fi lctoll
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II/b Települések élete

A Új csoportok alakulnak oly módon, hogy az eddig 
együtt dolgozó tanulók külön csoportokba kerül-
jenek.
A tanulók csoportmunkában interjúkérdéseket 
fogalmaznak meg a település életét, jelenét meg-
határozó egy-egy tényező (a település földrajza, 
történelme, kulturális élete, önkormányzata) té-
májában.
Ezután közösen plakátot készítenek.
Kiadott segédanyagok (pl. településtérkép, prog-
ramfüzetek, cikkek, önkormányzati hírek, múze-
umi híradó) még tartalmasabbá tehetik a felada-
tot.
Az összegyűjtött interjúkérdésekről csoportmun-
ka keretében számolnak be a diákok.

20 perc

Történelmi, társada-
lomismereti folyamatok 
tudatosítása

A település jelenét 
meghatározó tényezők 
iránti érdeklődés fel-
keltése

Kérdésfeltevés
Összegzés

Kooperatív csoport-
munka –
fordított szakértői 
mozaik

Csomagolópapír, 
fi lctoll

Segédanyagok a 
csoportmunká-
hoz: település-
térkép, program-
füzetek, cikkek, 
önkormányzati 
hírek, múzeumi 
híradó stb.
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B A tanulók összegyűjtik a településen működő je-
lentősebb közintézményeket, szervezeteket, hiva-
talokat, szolgáltató cégeket.

Csoportmunka keretében emblémát terveznek az 
egyes intézményekhez, szervezetekhez, magán-
vállalkozásokhoz (a tervezés első lépésben egyéni 
feladat, majd az egyéni tervekből kiindulva szüle-
tik meg a közös embléma). Ezután rövid magyará-
zószöveg kíséretében elhelyezik az emblémákat a 
település térképén. 
A csoportmunka területei:
önkormányzat,
egyházi intézmények,
iskolák, könyvtárak,
művelődési intézmények,
a szabadidő eltöltésére szolgáló helyek (cukrászda, 
kávéház, étterem),
kórház, orvosi rendelő, gyógyszertár,
takarékpénztár, bank, posta, biztosító,
közüzemi szolgáltatók (gáz, elektromos áram, csa-
torna),
szolgáltató magánvállalkozások (élelmiszer-, ház-
tartási, ruházati, iparcikkboltok, fodrászat, koz-
metika, cipész, fuvarozó).

20 perc

A helyismeret javítása, 
információgyűjtés

Megfi gyelés
Kreativitás
Együttműködés 

Csoportmunka – 
megbeszélés

Kis négyzetekre 
vágott kartonla-
pok, színes ceru-
za, fi lctoll

A település váz-
latos térképe 
kifüggesztve a 
csoportok szá-
mára jól látható 
helyen
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a A közvélemény-kutatás előkészítése

A Az iskolán kívüli feladatok előkészítése, felkészü-
lés a közvélemény-kutatásra, a kérdőív áttekinté-
se.

10 perc
A diákok csoportmunkában készítik az interjúkat, 
tehát felosztják maguk között a feladatokat. 

Megbeszélik a kérdőívekre adott válaszok feldol-
gozásának módját. A közvélemény-kutatás ered-
ményeiről a csoportok összegzésképpen plakáto-
kat készítenek.

A közvélemény-kutatás idején a tanár – ha szük-
séges – konzultációs lehetőséget biztosít a csopor-
toknak. Segít megszervezni a csoporton belüli 
munkamegosztás lépéseit és elkészíteni az időbe-
osztást: ki mennyi kérdőívet tölt ki, kiket és mikor 
keres meg.

A tanórán kívüli fel-
adat megbeszélése

Ismeretszerzés, közvet-
len kapcsolat kialakítá-
sa a település lakóival

Véleménykülönbségek 
megismerése és elfoga-
dása

Frontális munka – 
megbeszélés

Csoportmunka (tan-
órán kívüli)

D1 (Közvéle-
mény-kutatás)

III/b A településkutatás előkészítése

A A településkutatás első feladatsorának kiosztása, a 
problémák megbeszélése.

10 perc
A tanár szükség esetén segítséget ad, konzultációs 
lehetőséget biztosít az egyéni kutatómunkához.

Házi feladat: a településkutatás első feladatsorá-
nak megoldása.

Szervezőkészség
Együttműködés
Önállóság
Kreativitás
Szóbeli és írásbeli szö-
vegalkotás

Frontális munka – 
megbeszélés

Egyéni munka –
kutatás

D2 (Település-
kutatási feladat-
sor I.)

Településkutatási 
gyűjtőfüzet
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

2. alkalom (2 x 45 perc)

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Beszélgetőkör a kutatási élményekről

A Bemutatkozik a meghívott képviselő-testületi tag, 
aki a foglalkozás teljes időtartama alatt jelen lesz.
A gyerekek beszámolnak a településkutatás első 
feladatsorának megoldása során szerzett élmé-
nyekről, tapasztalatokról.
Bemutatják munkacsoportjukban rajzaikat, képe-
iket, összevetik az azonosságokat és az eltérése-
ket. 
A csoportok a kiválasztott képeket, élményeket 
megosztják az egész osztállyal.

10 perc

Problémaérzékenység
Élmények, érzelmek ki-
fejezése
Szóbeli szövegalkotás
Empátia

Kooperatív csoport-
munka –
beszélgetőkör,
képtárlátogatás

Településkutatási 
gyűjtőfüzet

I/b Beszámolók a közvélemény-kutatásról

A A csoportok beszámolnak a közvélemény-kutatás 
eredményéről. Bemutatják az összegző plakáto-
kat.

10 perc

Szóbeli szövegalkotás
Összefoglalás
Lényegkiemelés 
Csoportvélemény kép-
viselete

Kooperatív csoport-
munka – beszámoló

Plakátok a köz-
vélemény-kutatás 
eredményeiről
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása

II/a A település fejlesztési irányainak meghatározása

A A gyerekek csoportokban meghatározzák a tele-
pülés fejlesztésének irányait a közvélemény-kuta-
tás eredményei és saját tapasztalataik alapján.
Majd az önkormányzat képviselőtestülete számá-
ra kérvény formájában megfogalmazzák a fejlesz-
tés szükséges lépéseit az alábbi területeken: inf-
rastruktúra, kulturális élet, szociális ügyek, okta-
tás, munkahelyteremtés, építés-, telekgazdálko-
dás, környezetvédelem.
Felkészülnek az önkormányzati képviselőkkel va-
ló találkozásra.

20 perc

Rendszerező képesség 
Tervezés
Csoportvélemény kép-
viselete
Írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotás
Kérdések megfogalma-
zása

Kooperatív csoport-
munka – vita

Írólapok, tollak

II/b Fórum szervezése

A A meghívott képviselőtestületi tag(ok) részt 
vesz(nek) a gyerekek által rendezett fórumon, ahol 
a tanulók ismertetik fejlesztési elképzeléseiket.
A meghívott képviselő adjon tájékoztatást arról, 
hogy a képviselő-testület mikor milyen formában 
foglalkozott, foglalkozik az ismertetett fejlesztési 
területekkel, problémákkal; hogyan hozzák dön-
téseiket; jelenleg milyen fejlesztések folynak a te-
lepülésen. A képviselő-testületi tagok meghívása, 
a modul tevékenységeivel, feladataival való meg-
ismertetése elsősorban tanári feladat. A fórumon a 
tanár moderátori szerepet tölt be.

25 perc

Felelős véleményalko-
tás
Saját vélemény, cso-
portvélemény képvi-
selete
Érdekképviselet
Tolerancia 
Kritikus gondolkodás 
Kompromisszum-
készség

Frontális munka – fó-
rum, vita

Csomagolópapír, 
fi lctollak
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a A javaslatok összegzése

A A gyerekek összegyűjtik a csoportjavaslatokat, 
hogy azután egyetlen kérvény formájában össze-
gezzék az osztály által reálisnak ítélt fejlesztési ja-
vaslatokat.

10 perc
További (tanórán kívüli) feladatuk a végleges kér-
vény megfogalmazása és hivatalos benyújtása a 
település önkormányzati képviselő-testületének 
vagy polgármesterének.
A tanár facilitátora a munkának.

Realitásérzék
Kompromisszum-
készség
Érdekképviselet
Felelősségtudat

Frontális munka – 
vita, megbeszélés 

Írólapok, tollak

III/b A településkutatás második szakasza

A A településkutatás második feladatsorának kiosz-
tása után egyéni feldolgozással és csoportos meg-
beszéléssel készülnek fel a gyerekek a feladat vég-
rehajtására.

15 perc
A kutatómunka egyéni és csoportmunka ke-
retében is végezhető. Eredményét a településku-
tatási gyűjtőfüzetben vagy külön lapokon összeg-
zik a tanulók. A kutatómunka eredményeiről tab-
lók is készülhetnek.

A kutatómunka folyamán a tanár folyamatos kon-
zultációs lehetőséget biztosít.

Társadalmi, történeti 
folyamatok összefüggé-
seinek megértése
A másik ember életútja, 
munkássága iránti nyi-
tottság
Felelősségtudat élet-
vezetésünk, környeze-
tünk iránt

Empátia

Egyéni vagy csoport-
munka – kutatómun-
ka, interjúk készítése 

D3 (Településku-
tatási feladatsor 
II.)

D4 (Javasolt kér-
déssor interjúk 
készítéséhez)
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

3. alkalom (2 x 45 perc)

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Bemutatók és beszámolók

A A diákok bemutatnak egy-egy írásos, tárgyi vagy 
képi dokumentumot a település történetéből. Be-
számolnak az egyéni vagy csoportos kutatómun-
ka egy-egy részeredményéről.

20 perc

A szülőföld iránti ér-
deklődés felkeltése
Helyismeret

Frontális vagy cso-
portmunka – 
prezentáció, tanulói 
kiselőadás

Írásos, tárgyi 
vagy képi doku-
mentumok, for-
rások
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

II. Új tartalom feldolgozása – A településkutatás eredményeinek bemutatása a helyi közösség számára

II/a Településtörténeti kiállítás

A Településtörténeti kiállítás tervezése és szervezé-
se. A tanár facilitátora a munkának.
Az összegyűjtött kiállítási anyag (tablók, albumok, 
tárgyi, képi, írásos dokumentumok) közös megte-
kintése, számbavétele.
A diákok közösen megfogalmazzák a kiállítás cél-
ját, majd közös megegyezés vagy szavazás útján 
kiválasztják a kiállítás anyagát.
A közösen megfogalmazott szempontsor alapján 
rendszerezik, összeállítják az anyagot.
Megtervezik a kiállítás részleteit (témák, feliratok, 
betűformák, ikonok), és elkészítik a kiállítás alap-
rajzát.

50 perc
A kiállítás megvalósítása (lehet tanórán kívüli 
munka):
a gyerekek az egyes részfeladatok végrehajtásá-
hoz csoportokat alakítanak, megbeszélik és ki-
osztják a feladatokat, meghatározzák a határidő-
ket.
A munkamenet:
elkészítik a plakátterveket és plakátokat.
Elhelyezik a kiállítási tárgyakat vitrinekben és pa-
ravánokon.
Felkészülnek a kiállítás rövidebb-hosszabb bemu-
tatására az érdeklődők számára.
Elkészítik a kiállítás ismertetőjét.
Megtervezik a kiállítás megnyitását.

Tervezés
Rendszervezés
Szervezés

Esztétikai érzék
Írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotás
Felelősségvállalás
Együttműködés
Kompromisszum-
készség
Döntés
Problémamegoldás

Kooperatív tanulás – 
képtárlátogatás, ablak 
vagy kerekasztal

Egyéni munka
Csoportmunka
Páros munka

Mozaikszerű feladat-
megoldáson alapuló 
közös munka

Kartonok, ra-
gasztó, fi lctollak, 
paravánok, vit-
rinek

Csomagolópapír, 
ceruzák, tollak, 
kréták, kartonok
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Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja, 
fejlesztendő készségek

Munkaformák 
és módszerek

Eszközök, mellékletek

Diák Pedagógus

B Állandó, szabadtéri, több szempontú, helyszíni ki-
állítás szervezése a település különböző pontján.

A gyerekek felidézik a helyszínekhez kapcsolódó 
eseményeket egy-egy tárgy, fotó, dokumentum 
segítségével. A kiállított tárgyhoz, írásos vagy ké-
pi forráshoz egy-egy igényesen megalkotott, sze-
mélyes hangvételű ismertetőszöveget készítenek.

50 perc
A szabadtéri kiállítás elkészítése lehet tanórán kí-
vüli feladat.

Szervezőkészség
Felelősségtudat
Igényesség

Csoportmunka – ki-
állításszervezés, -ren-
dezés

Védett kiállítóhe-
lyek, kartonok, 
ragasztó, fi lctollak

C Az érdeklődő gyerekek újságcikket írnak a tele-
püléskutatás eredményeiről, egy-egy érdekesebb 
részletéről, munkájukról és tapasztalataikról a he-
lyi lap vagy az iskolaújság számára.

50 perc

Írásbeli szövegalkotás
Felelősségtudat
Környezetünk befolyá-
solása

Önálló vagy csoport-
munka

Írólapok, tollak

D A jelentkezők egy helytörténeti séta forgatóköny-
vét tervezik meg a helyi közösség számára.

50 perc

Szervezés
Tervezés
Írásbeli és szóbeli szö-
vegalkotás
Felelősségtudat

Önálló és csoport-
munka

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a A településkutatás legemlékezetesebb élményeinek, tapasztalatainak felelevenítése

A A településkutatás legemlékezetesebb élményei-
nek, tapasztalatainak felelevenítése.

20 perc

Értékelés Frontális munka – 
beszélgetőkör



<<
  /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




