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Είναι προφανές: η προσχολική εκπαίδευση προσφέρει πλεονεκτήματα στους μα-
θητές. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2009 δείχνουν ότι, σχεδόν σε όλες τις χώρες 
του ΟΟΣΑ, οι 15χρονοι μαθητές που είχαν λάβει προσχολική εκπαίδευση είχαν καλύ-
τερες επιδόσεις από τους υπόλοιπους που δεν είχαν λάβει. Ετσι, η διαφορά βαθμολογίας 

μεταξύ των μαθητών που είχαν λάβει προσχολική εκπαίδευση για περισσότερο από ένα χρόνο και αυτών 
που δεν έχουν λάβει καμιά εκπαίδευση τέτοιου τύπου φθάνει τις 54 μονάδες στην αξιολόγηση της Κα τα-
νόησης Κειμένου του PISA, που αντιστοιχεί σε προβάδισμα μεγαλύτερο από ένα χρόνο επιπλέον σπουδών 
τυπικής εκπαίδευσης (39 μονάδες για κάθε χρόνο σπουδών). Παρότι η πλειονότητα των μαθητών που 
είχαν λάβει προσχολική εκπαίδευση προέρχονταν από προνομιούχο περιβάλλον, η διαφορά στην επίδοση 
παραμένει ακόμη και όταν συγκρίνουμε μαθητές που προέρχονται από παρόμοιο περιβάλλον. Μετά 
από συνυπολογισμό του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, η βαθμολογία των μαθητών που έχουν λάβει 
προσχολική εκπαίδευση είναι 33 μονάδες υψηλότερη, κατά μέσο όρο, από την βαθμολογία των μαθητών 
που δεν έχουν λάβει τέτοιου τύπου εκπαίδευση.

Στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ισραήλ, οι μαθητές που δήλωσαν ότι έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκ παί-
δευση για περισσότερο από ένα χρόνο, είχαν βαθμολογία τουλάχιστον κατά 100 μονάδες υψηλότερη στην 
αξιολόγηση της Κατανόησης Κειμένου της έρευνας PISA, σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν φοιτήσει. Αν 
συγκρίνουμε μαθητές που προέρχονται από παρόμοιο περιβάλλον, η διαφορά αυτή μειώνεται, παραμένει 
όμως μεγαλύτερη από 60 μονάδες. Αντίθετα, σε άλλες χώρες, όπως η Εσθονία, η Φινλανδία, η Κορέα και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η φοίτηση σε μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης συνδέεται ελάχιστα –ή και καθόλου– 
με τις μετέπειτα επιδόσεις μαθητών που προέρχονται από το ίδιο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.
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Η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση 
επιτρέπει τη βελτίωση των σχολικών επιδόσεων;

Σημαντικά σημεία

 Οι 15χρονοι μαθητές που έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση έχουν καλύτερες επιδόσεις στο PISA ακόμη 

και μετά από συνυπολογισμό του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειάς τους.

 Η πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση είναι λιγότερο εύκολη για τους μαθητές που προέρχονται από δυσμενές 

περιβάλλον από ό,τι για τους μαθητές από προνομιούχο περιβάλλον, σχεδόν σε όλες τις χώρες και κυρίως σε αυτές 

που η προσχολική εκπαίδευση δεν είναι πολύ διαδεδομένη.

 Τα εκπαιδευτικά συστήματα με υψηλές επιδόσεις και με ισότητα ευκαιριών είναι και αυτά στα οποία οι 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες επηρεάζουν λιγότερο την πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση.

 Ο βαθμός στον οποίο ωφελούνται οι μαθητές εξαρτάται από την οργάνωση της παρεχόμενης προσχολικής 

εκπαίδευσης. 

Τα οφέλη της προσχολικής 
εκπαίδευσης είναι εμφανή 

και σχεδόν καθολικά.
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Σε 31 από τις 34 χώρες του ΟΟΣΑ και σε 
25 συνεργαζόμενες χώρες και οικονο-
μίες, οι μαθητές που προέρχονται τόσο 
από προνομιούχα όσο και από δυσμε -
νή κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, 
ωφε λούνται κατά τον ίδιο τρόπο από τη 
φοίτησή τους σε μονάδες προσχολικής 
εκπαίδευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
οι 15χρονοι μαθητές που προέρχονται 
από δυσμενές περιβάλλον τείνουν να 
επωφελούνται περισσότερο από την 
προ  σχολική εκπαίδευση. Επιπλέον, 
στον Καναδά, την Φινλανδία και την Ιρ -
λανδία, υπάρχει ισχυρότερη σύν δε ση 
μεταξύ της φοίτησης στην προσχολική 
εκπαίδευση και της βελτίω σης της 
επίδοσης στην Κατανόηση Κειμένου 
για τους μαθητές που προ έρχονται από 
οικογένειες μεταναστών από ό,τι για 
τους γηγενείς μαθητές. Φαίνεται, κατά 
συνέπεια, ότι οι μα θη τές που προέρχο-
νται από οικο γένειες μεταναστών και/ή 
από δυ σμε νή περιβάλλοντα, όταν τους 
παρέχεται μιας υψηλής ποιότητας 
προ σχολική εκπαίδευση, τείνουν να 

επωφελού νται περισσότερο από την 
εμπει ρία αυτή.

Η πρόσβαση στην προσχολική 
εκπαίδευση είναι διαδεδομένη 
σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ...

Τα αποτελέσματα του PISA 2009 δείχνουν ότι κατά μέσον όρο, στις χώρες του ΟΟΣΑ, το 72% των 15χρονων μα-
θητών που αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του PISA δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει περισσότερο από ένα χρόνο 
προσχολική εκπαίδευση. Στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιαπωνία και την Ολλανδία, η 
προσχολική εκπαίδευση είναι σχεδόν καθολική με τους μαθητές να δηλώνουν σε ποσοστό πάνω από 90% ότι έχουν 
φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση για περισσότερο από ένα χρόνο τουλάχιστο. Επίσης, πάνω από το 90% των 
μαθητών σε 27 χώρες του ΟΟΣΑ δήλωσαν ότι έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση έστω για κάποιο χρονικό 
διάστημα.

Τα οφέλη της προσχολικής εκπαίδευσης
Διαφορά βαθμολογίας που συνδέεται με τη φοίτηση για 

περισσότερο από ένα έτος σε μονάδες προσχολικής εκπαίδευσης, 
μετά από συνυπολογισμό του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου
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Διαφορά βαθμολογίας

Ισραήλ
Σιγκαπούρη

Βέλγιο
Κατάρ

Μακάο - Κίνα
Ιταλία
Γαλλία

Χονγκ-Κονγκ - Κίνα
Ελβετία

Δανία
Ηνωμένο Βασίλειο

Λιχτενστάιν
Ντουμπάι (ΗAE)

Ελλάδα
Κιργιστάν

Ουρουγουάη
Αργεντινή

Σανγκάη - Κίνα
Γερμανία

Ισπανία
Νέα Ζηλανδία

Αυστραλία
Σλοβακία

Σουηδία
Βραζιλία

Ουγγαρία
Λουξεμβούργο

Μεξικό
Ταϊλάνδη

Τρινιδάδ και Τομπάγκο
Καναδάς

Μέσος όρος ΟΟΣΑ
Ταϊβάν - Κίνα

Ινδονησία
Πολωνία
Ισλανδία

Καζακστάν
Παναμάς

Ρουμανία
Τσεχία

Ιαπωνία
Τυνησία

Περού
Αυστρία

Ιορδανία
Βουλγαρία
Νορβηγία

Αλβανία
Αζερμπαϊτζάν

Ρωσία
Κολομβία

Πορτογαλία
Χιλή

Ηνωμένες Πολιτείες
Λιθουανία

Τουρκία
Σερβία

Μαυροβούνιο
Ολλανδία
Ιρλανδία

Σλοβενία
Κροατία

Φινλανδία
Κορέα

Λετονία
Εσθονία

Οι χώρες κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της διαφοράς βαθμο-
λογίας που συνδέεται με την φοίτηση για τουλάχιστον ένα έτος σε μονά-
δες προσχολικής εκπαίδευσης, μετά από συνυπολογισμό του κοινωνι-
κοοικονομικού επιπέδου.

Σημείωση: Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές βαθμολογίας δηλώνονται 
με πιο ανοιχτό χρώμα.

Πηγή: OECD, PISA 2009 Database.
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Ωστόσο η προσχολική εκπαίδευση παραμένει ελά χι-
στα διαδεδομένη στην Τουρκία, όπου λιγότερο από το 
30% των 15χρονων δήλωσαν ότι έχουν φοιτήσει σε 
κάποια μονάδα προσχολικής εκπαίδευσης για τουλά-
χιστο ένα χρόνο. Στον Καναδά, την Χιλή, την Ιρλανδία 
και την Πολωνία, λιγότερο από το 50% των μαθητών 
έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση για πε-
ρισ σότερο από ένα χρόνο.

Ως εμπόδια στην πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση μπορούν να ανα-
φερθούν το υψηλό κόστος για τη φύλαξη των παιδιών σε κάποιες χώρες (για 
παράδειγμα στην Ιρλανδία), οι περιορισμένς θέσεις για υποδοχή παιδιών στις 
επιχορηγούμενες δομές φύλαξης (στην Πορτογαλία) ή ακόμη και το γεγονός 
ότι τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, στην ηλικία αυτή 
είναι λιγότερο πιθανόν να χρησιμοποιούν τις τυπικές δομές φύλαξης, εκτός και 
αν η φοίτησή τους σε αυτές είναι υποχρεωτική (στο Βέλγιο και την Ολλανδία).

Το PISA 2009 δείχνει ότι η σχέση μεταξύ της φοίτησης στην προσχολική εκπαίδευση και της υψηλής επίδοσης των 
μαθητών στην ηλικία των 15 χρόνων είναι πιο ισχυρή σε εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν προσχολική 
εκπαίδευση σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών, για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, με μικρότερη αναλογία 
μαθητών ανά εκπαιδευτικό και υψηλότερη επένδυση ανά μαθητή.

Διαφορά μέσης βαθμολογίας που συνδέεται 
με τη φοίτηση στην προσχολική εκπαίδευση 

στα εκπαιδευτικά συστήματα που.....
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Η οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης επηρεάζει το βαθμό 
συσχέτισης μεταξύ της φοίτησης σε μία μονάδα προσχολικής 
εκπαίδευσης και τις επιδόσεις στην ηλικία των 15 χρόνων.

…όμως στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι μαθητές που 
έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση 
προέρχονται συνήθως από πιο προνομιούχο 

περιβάλλον σε σχέση με τους μαθητές που δεν 
έχουν λάβει παρόμοια εκπαίδευση.

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Με τον όρο προσχολική εκπαίδευση αναφερό μα στε σε όλες 
τις μορφές οργανωμένων και συ στηματικών δραστηριοτήτων 
που γίνονται σε χώ ρους –όπως νηπιαγωγεία και παιδικοί 
σταθμοί– και αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της γνωσιακής, 
συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών. 
Συνήθως τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε παιδιά άνω 
των τριών ετών. 

Τα αποτελέσματα του PISA δείχνουν ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα με τις 
υψηλότερες επιδόσεις και με την παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση σε 
όλους τους μαθητές είναι και αυτά τα οποία προσφέρουν την ευρύτερη δυνατή 
πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση. Για παράδειγμα, η Ιαπωνία, η Κορέα, 
η Εσθονία, η Ιρλανδία και το Χονγκ Κόνγκ (Κίνα) διαθέτουν εκπαιδευτικά 
συστήματα στα οποία η διαφορά κοινωνικοοικονομικού επιπέδου μεταξύ των 
μαθητών που έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση και των μαθητών 
που δεν έχουν φοιτήσει είναι μικρότερη από το μέσο όρο. Μεταξύ των χωρών 
με επιδόσεις και ισότητα ευκαιριών κάτω από το μέσο όρο, μόνο η Βουλγαρία 
παρουσιάζει μεγαλύτερη προσβασιμότητα στην προσχολική εκπαίδευση από 
τον μέσο όρο.

Ηνωμένες Πολιτείες
Τιμές και σειρά κατάταξης 

(μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

Μέση διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης 1.8 έτη 18 (32)

Μέση αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην προσχολική εκπαίδευση 14 μαθητές   15 (28)

Ποσό δημόσιας δαπάνης ανά μαθητή στην προσχολική εκπαίδευση 9 394 USD 1 (29)

Διαφορά βαθμολογίας στην Κατανόηση Κειμένου μεταξύ μαθητών που 
δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει προσχολική εκπαίδευση για περισσότερο 

από ένα έτος και μαθητών που δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στην προσχολική 
εκπαίδευση, μετά από συνυπολογισμό του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

12 μονάδες* 27 (34)

Διαφορά πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση μεταξύ μαθητών που 
προέρχουνται από προνομιούχο ή δυσμενές κοινωνικοικονομικό περιβάλλον

82/59% 
(23 pp.)

5 (34)

* Μη στατιστικά σημαντικό
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Η απόδοση στα ελληνικά και η συνάφειά της με το πρωτότυπο κείμενο αποτελεί ευ -
θύνη μελών της Ομάδας PISA (Α. Γεωργιάδου, Δ. Τσιφλίκα, Β. Χατζηνικήτα) του Ινστι-
τούτου Εκπαι δευ τικής Πολιτικής της Ελλάδας. 

H ηλεκτρονική προσαρμογή έγινε από την Δ. Κομνηνού (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πο λι τικής).

Επισκεφθείτε

www.pisa.oecd.org
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.): 
http://www.iep.edu.gr/pisa

Στα εκπαιδευτικά συστήματα όπου μεγάλος αριθμός μαθητών έχουν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση, 
υπάρχει πιθανότητα βελτίωσης των επιδόσεων χάρη στη φοίτησή τους σε αυτή; Παρότι τα αποτελέσματα του PISA 
δεν δείχνουν σχέση μεταξύ της μέσης επίδοσης των χωρών του ΟΟΣΑ και του ποσοστού των μαθητών των χωρών 
αυτών που έχουν φοιτήσει στην προσχολική εκπαίδευση, αν εξετάσουμε όλες τις χώρες και οικονομίες που έλαβαν 
μέρος στο PISA 2009, παρατηρούμε θετική συσχέτιση μεταξύ αυτού του ίδιου ποσοστού και της επίδοσης της 
χώρας, ύστερα μάλιστα από συνυπολογισμό του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος. Για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά 
συστήματα που παρουσιάζουν προβάδισμα 10 μονάδων στο ποσοστό μαθητών που έχουν φοιτήσει στην προσχολική 
εκπαίδευση έχουν βαθμολογία μεγαλύτερη κατά 12 μονάδες, κατά μέσο όρο, στην αξιολόγηση της Κατανόησης 
Κειμένου στο PISA.

Γαλλία
Τιμές και σειρά κατάταξης 

(μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία)

Μέση διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης 3.0 έτη 1 (32)

Μέση αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στην προσχολική εκπαίδευση 19 μαθητές 26 (28)

Ποσό δημόσιας δαπάνης ανά μαθητή στην προσχολική εκπαίδευση 5 527 USD 14 (28)

Διαφορά βαθμολογίας στην Κατανόηση Κειμένου μεταξύ μαθητών που 
δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει προσχολική εκπαίδευση για περισσότερο 

από ένα έτος και μαθητών που δεν έχουν φοιτήσει καθόλου στην προσχολική 
εκπαίδευση, μετά από συνυπολογισμό του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου

65 μονάδες 4 (34)

Διαφορά πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση μεταξύ μαθητών που 
προέρχουνται από προνομιούχο ή δυσμενές κοινωνικοικονομικό περιβάλλον

96/89% 
(7 pp.)

25 (34)

Όλο και περισσότεροι ερευνητές συμφωνούν ότι η εκπαίδευση στη νηπιακή ηλικία συμβάλλει στο να νιώθουν 
οι μαθητές καλύτερα με τον εαυτό τους, να τεθούν οι βάσεις για την διά βίου μάθηση, να προωθηθεί η ισότητα 
μαθησιακών ευκαιριών στην εκπαίδευση, να μειωθεί η φτώχια και να διευκολυνθεί η κοινωνική κινητικότητα 
από τη μια γενιά στην άλλη. Τα αποτελέσματα του PISA δείχνουν ότι υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρή σχέση μεταξύ της 
προσχολικής εκπαίδευσης και της επίδοσης στην Κατανόηση Κειμένου στην ηλικία των 15 χρόνων, στις χώρες 
όπου είχαν σχεδιαστεί πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας σε αυτήν τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Με βάση αυτό, ο 
ΟΟΣΑ αναπτύσσει σήμερα on line εργαλεία, προκειμένου να βοηθήσει τους υπεύθυνους να διαμορφώσουν και να 
εφαρμόσουν πολιτικές, που επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας τόσο της εκπαίδευσης όσο και της φροντίδας στη 
νηπιακή ηλικία.

Για περισσότερες πληροφορίες 

Επικοινωνία: Miyako Ikeda (Miyako.Ikeda@oecd.org) ή Pablo Zoido (Pablo.Zoido@oecd.org)
Βλέπε PISA 2009 Results, Overcoming Social Background: Equity in Learning Opportunities and Outcomes (Volume II) and 
PISA 2009 Results, What Makes a School Successful? Resources, Policies and Practices (Volume IV)

Συμπερασματικά: Η διεύρυνση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση επιτρέπει τη βελτίωση 
της συνολικής επίδοσης αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών καθώς μειώνονται οι 

κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ μαθητών, με την προϋπόθεση όμως ότι η διεύρυνση της 
πρόσβασης δεν αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας της εκπαίδευσης.



<<
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


