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NAGY MÁRIA 

A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI KOMPETENCIÁI 

A tanárokkal kapcsolatos kutatásokban, oktatáspolitikai vitákban, az 
utóbbi években egyre gyakrabban használt fogalom a szakmai kompetencia. 
A fogalom gyors elterjedésére jellemző például, hogy míg az 1997-es Peda-
gógiai Lexikonban (Báthory, Falus 1997) a kompetencia kifejezés nem sze-
repelt a tanári munkával összefüggésében, csaknem egy évtized múltán a 
pedagógusképzés átalakulásával kapcsolatos szakmai diskurzusok egyik 
központi fogalmaként találkozhatunk vele. A fogalom használata alapvetően 
a nemzetközi szakirodalomból terjedt el hazánkban, ezt jól jelzi, hogy egy 
friss számítógépes gyorskeresés eredményeként 87 magyar nyelvű találattal 
szemben az idegen (angol) nyelvű találatok száma 64 300. A források – itt is, 
ott is – vegyesek: az elemző szakcikkek kisebbségben vannak a gyakorlatias 
jellegű megközelítésekkel szemben (kompetencialisták, standardok, kompe-
tenciatesztek). A fogalom ma már (a vizsgálat lezárta után bő egy évvel) a 
tanárképzésre vonatkozó szabályozásokban is megjelenik.  

A kompetencia fogalmának használatával kapcsolatban természetesen 
sokféle ellentmondással is találkozunk. Csapó Benő, a téma talán legszak-
avatottabb hazai szakértőjének egy tanulmányából a következő definíciókat 
emelhetnénk ki: „a tudás veleszületett előzményei”; „pszichológiailag meg-
határozott rendszer… a fejlődés és a fejlesztés lehetőségei nagyrészt öröklött 
sémákon alapulnak”; „fejlődése nagyrészt természetes módon, a környezettel 
való spontán interakció révén megy végbe”; „A kompetenciák … leginkább 
természetes, interaktív módon elsajátítva alakulnak ki” (Csapó 2002). Ezek 
alapján a fogalmat igencsak aggályos lenne a tanári mesterséggel kapcsolat-
ban emlegetni, hiszen ezek a meghatározások azt feltételezik, hogy a tanári 
mesterségre „születni kell”, valamint hogy a tanári kompetenciák csak a 
gyakorlás útján sajátíthatók el. Bár ilyesfajta nézetekkel a tanárokkal kapcso-
latos laikus vélekedésekben igen gyakran találkozunk, a „tanári kompeten-
cia”-fogalmat ma mégis leggyakrabban a tanárképzésben használják minde-
nütt a világon, részben a képzésben elsajátítandó tartalmak, részben pedig a 
képzés követelményeinek meghatározásakor. Csapó Benő említett tanulmá-
nyában figyelmeztet is arra, hogy a világon mindenütt tévesen terjedt el a 
fogalom használata.  

A fogalom pontos definícióját így talán nem érdemes firtatnunk. Amit 
használatával kapcsolatban érdemes hangsúlyoznunk, az az, hogy a tanári 
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tudással kapcsolatban is egyre elfogadottabbá válik az a szemlélet, miszerint 
a kognitív tudás és ismeretek mellett meghatározó a tanítással, oktatással, 
neveléssel, az iskolai fejlesztő munkával, és végül magának a pedagógus 
személyiségének a fejlesztésével (önfejlesztéssel) kapcsolatos készségek, 
képességek fejlesztése. Ezt a szemléletet táplálják a tanári hatékonysággal 
kapcsolatos vizsgálatok is, amelyek a tanulók eredményessége és az egyes 
tanári jellemzők között keresik a kapcsolatot. Bár a szerteágazó kutatások-
nak sokféle, és egymással gyakran igencsak ellentmondásba kerülő tanúságai 
is vannak, az bizonyítottnak tűnik, hogy a tanulók eredményességében vi-
szonylag kisebb szerepe van a tanár szaktárgyi tudásának, intelligenciaszint-
jének vagy éppen diplomája fokozatának, mint a mesterségbeli tudásának. 
Így például egy, az USA ötven államára kiterjedő, többféle kutatási adatbá-
zist felhasználó munkájában egy amerikai kutató kimutatta, hogy pozitív 
összefüggés van a diákok teljesítménye és a tanároknak a képzésben – külö-
nösen a mesterségbeli kurzusokon – elért eredményei között, kivált, ha az 
eredménymérés nemcsak az elsajátított ismeretekre, hanem a kialakult ké-
pességekre irányul. Hasonló összefüggést talált egyébként a tanárok néhány 
személyes tulajdonságával kapcsolatban is (verbális képességek, flexibilitás, 
rugalmasság, adaptivitás, munkára orientált viselkedés; többféle tanítási 
stratégia ismerete stb.), amelyek fejlesztése szintén a képzők feladata 
(Darling-Hammond 2000).A hazai pedagógusképzés átalakulásának leg-
újabb fejleményei is jól jelzik ezt a felismerést. A hagyományosan tantervi, 
tantárgyi orientáltságú képzést a közeljövőben várhatólag a képzés kimeneti 
követelményeinek a meghatározása fogja a leginkább orientálni, és ezek 
között nagy súllyal jelenik meg azoknak a készségeknek, jártasságoknak, 
„kompetenciák”-nak a meghatározása, amellyel a jövő tanárainak rendelkez-
niük kell. A „kimeneti” követelmények által meghatározott tartalmi és mód-
szertani fejlesztés ma nagyrészt még idegen a magyar pedagógusképzési 
gyakorlatban, ám az „első lépések”, az elvárt/elvárható pedagógus kompe-
tenciák listájának megfogalmazása már nálunk is megtörtént.3  

Ma már számos ország tanárképzési rendszerében ezek a követelmények 
(az elvárt szakmai kompetenciáknak a leírása, „listái”) jelentik a képző in-
tézmények számára a képzések tartalmának, forrásainak és módszereinek 
kialakításában a legmeghatározóbb támpontokat. Ezek a listák (a kezdő pe-
dagógustól elvárt tudás, készségek, jártasságok, beállítódások lajstromai) 
általában az érintettek széles körének (tanári szakmai szervezetek, munkálta-
tók, szülői és tanulói érdekképviseletek, képzők, oktatáspolitikusok, szakér-

                                                      
3
 A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet 4. számú melléklete 8. A tanári szak képzési céljai, az elsajátí-

tandó szakmai kompetenciák című pontja  kilenc ilyen kompetenciaterületet ír le, amelyek elsajá-
títását elvárja a pedagógusjelöltektől, illetve melyek elsajátíttatását a képző intézmények felada-

tává teszi. 
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tők stb.) konszenzusával alakulnak ki. Ma már elindult egyfajta „nemzetek 
feletti” gondolkodás is arról, hogy a globalizálódó munkaerő-piacon milyen 
általános kompetenciák várhatók el és követelhetők meg a tanítói, tanári 
szakmában. Ilyen gondolkodást tükröznek például az Európai Bizottság és az 
Oktatási Tanács „Oktatás és Képzés 2010” c. munkaprogramjának keretei 
között létrejött Európai Uniós munkabizottság által megfogalmazott ajánlá-
sok a tanárok és oktatók kompetenciáira és végzettségére vonatkozó közös 
európai alapelvek kialakításához. (Alább egy részletet közlünk ezekből az 
ajánlásokból.) 

 
„A közös európai elvek: 

– felsőfokú végzettségen alapuló szakma: a minőségi oktatási 
rendszer létrehozása megköveteli, hogy minden tanár felsőfokú 
vagy ennek megfelelő szintű intézményben végezze tanulmányait, 
és hogy az oktatók magas szinten értsenek szakterületükhöz, vala-
mint megfelelő pedagógiai képzettséggel rendelkezzenek. Minden 
tanárnak és oktatónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a leg-
magasabb szintig folytathassa tanulmányait, fejlesztve ezzel tanári 
kompetenciáit, és megalapozva ezzel a szakmán belüli előrelépést. 
A tanár- és oktatóképzés multidiszciplináris terület. A multi-
diszciplinaritás biztosítja, hogy a tanárok és oktatók rendelkeznek: 
1) szaktárgyi tudással; 2) pedagógia ismeretekkel; 3) megfelelő 
készségekkel és képességekkel ahhoz, hogy diákjaikat valóban se-
gítsék; 4) ismeretekkel az oktatás társadalmi és kulturális dimenzi-
óiról. Mindez lehetővé teszi számukra, hogy a tanulók egyéni 
szükségleteit inkluzív módon kezeljék. A gyakorlati készségekre, 
általános műveltségre, illetve szaktárgyi tudásra összpontosító kép-
zés biztosítja számukra azt az önbizalmat és azokat a készségeket, 
amelyek által reflektív szakemberekké, az információval és a tu-
dással jól bánó gyakorló tanárokká válhatnak. 

– az egész életen át tartó tanulás kontextusában működő szakma: 
a tanárok és oktatók szakmai fejlődésének folyamata az egyén 
egész pályafutását felöleli. A tanárok és oktatók tisztában vannak 
az új tudás elsajátításának fontosságával, innovatív és tudományos 
módszerekkel teszik hatékonyabbá munkájukat. Az egész életen át 
tartó tanulás folyamatának aktív résztvevői, képesek a továbbfejlő-
désre, valamint az új helyzetekhez való alkalmazkodásra egész pá-
lyájuk során. A szakmai fejlődésben, megújulásban maguk is cse-
lekvő szerepet vállalnak, s ezt a fejlődést a nemzeti oktatási rend-
szer elismeri és értékeli. A tanárok és oktatók továbbá hozzájárul-
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nak ahhoz is, hogy a fiatalok és a felnőtt tanulók autonóm, egész 
életen át tartó tanulókká váljanak. 

– szakmán belüli szabad mozgás: a mobilitás központi komponen-
se a tanári és oktatói alap- és továbbképzésnek. A tanárok és okta-
tók ösztönzést kapnak arra, hogy szakmai célzattal más európai or-
szágokban dolgozzanak hosszabb ideig. Azok, akik ezt megteszik, 
azoknak a státuszát a fogadó országban elismerik, valamint az 
anyaországban ezen tevékenységük elismerésre és értékelésre ke-
rül. Az oktatási és képzési szektoron belül a különböző oktatási 
szintek és különböző szakmák között lehetőség adódik a mobilitásra. 

– partnerségen alapuló szakma: a tanár- és oktatóképzéssel foglal-
kozó intézmények partnerségben együttműködnek iskolákkal, gaz-
dasági szereplőkkel, és munkahelyi továbbképzéseket fejlesztő 
szervezetekkel. A tanárokat és oktatókat arra ösztönzik, hogy nyo-
mon kövessék a jó gyakorlatokat, és hogy kivegyék részüket a kur-
rens innovációból és kutatásból annak érdekében, hogy lépést tart-
sanak a fejlődő tudás-társadalommal. Tanuló szervezetekben dol-
goznak, ahol lehetőség nyílik saját és mások jó gyakorlatainak 
vizsgálatára és az azokból való tanulásra, valamint más közösségi 
csoportosulásokkal és helyi érdekcsoportokkal való együttműkö-
désre. Az oktatóknak lehetőségük van a saját ágazatukon belül, il-
letve a szélesebb értelemben vett szakmában további tapasztalatok-
ra szert tenni. A felsőoktatási intézmények gondoskodnak arról, 
hogy az oktatásba beépítsék a legfrissebb szakmai tapasztalatokat, 
ismereteket. A tanár- és oktatóképzés önmagában is vizsgálat és 
kutatás tárgyát képezi.” (Forrás: Nagy 2005)  

 
Az ajánlások orientációul szolgálnak a tagállamok oktatási miniszterei, 

tanárképzéssel foglalkozó szakpolitikusai és szakemberei számára. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy egyes országok – különösképpen az angolszász 
oktatási rendszerek – pedagógusképzésében már működnek ezek a kompe-
tenciaelvárások, eszerint szerveződik a képzés, ezek orientálják a hallgatók 
eredményességének a mérését, valamint a továbbképzések tematikáját. Így 
például az utóbbi évtizedben radikálisan átszerveződő angliai tanárképzés-
ben információs füzetek, internetes szakmai anyagok sokasága informálja a 
képzésbe belépő vagy az iránt csak érdeklődő hallgatókat arról, hogy milyen 
ismeretek, készségek és jártasságok kialakulását várhatják el a tanárképző 
kurzusok befejezésekor, illetve mit fognak majd tőlük elvárni a végzéskor és 
a munkahelyekre (iskolákba) való belépéskor. Az alábbi összefoglalás a 
tanárképzés koordinálására létrehozott kormányzati szerv, a Teacher 
Training Agency honlapján megjelent tájékoztatás összefoglalója. A tanár-
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képzésben fejlesztendő kompetenciákat a felsorolás öt területen jelöli ki 
(érdemes a sorrendre is figyelni!): a szakmai értékek és a gyakorlatias tudás; 
az ismeretek; a tanári munka tervezésével, a tanári elvárásokkal és célokkal 
kapcsolatos tudás; a tanítási/tanulási folyamatok monitorozásával és értéke-
lésével kapcsolatos tudás; valamint az osztálytermi munka lebonyolításával, 
menedzselésével kapcsolatos készségek, jártasságok. 

 
„A tanároktól elvárt kompetenciák:  
 
Szakmai értékek és gyakorlat 

 
– Magas elvárás a tanulókkal szemben, társadalmi, kulturális, nyelvi 

és etnikai hátterük tiszteletben tartása. 
– Következetesség, felelősségvállalás. 
– Pozitív értékek, attitűdök és viselkedési minták nyújtása a tanulók 

számára. 
– Értő és érző kommunikáció a szülőkkel. 
– Együttműködés és közös felelősségvállalás a tantestületben. 
– A kiegészítő személyzet hozzájárulásának megbecsülése. 
– A saját munka folyamatos fejlesztése. 
– A jogszabályi keretek, előírások betartása. 

 
Ismeretek 

 
– Tantárgyi tudás  
– A Nemzeti Tanterv értékeinek, céljainak ismerete. 
– A megelőző és a következő iskolafokozatok elvárásainak ismerete. 
– Annak ismerete, hogyan lehet a tanulók tudását fizikai, szellemi, 

kulturális és érzelmi fejlesztésük révén befolyásolni. 
– Az IKT hatékony használata. 
– A különleges tanulási igények esetén megfelelő szakmai segítség 

megtalálásához szükséges ismeretek. 
– Olyan stratégiai eszköztár birtoklása, amellyel a hatékony tanulás-

hoz szükséges tanulói fegyelem megteremthető. 
Tervezés, elvárások és célok 

 
– Ösztönző tanítási és tanulási célok megfogalmazása. 
– Ezek alapján óratervek, a tanulói értékelések terveinek készítése.  
– A tanulók érdeklődésének, nyelvi és kulturális hátterének megfelelő 

tananyagok, taneszközök, esetleg a segítő személyzet kiválasztása. 
– Team-munkában való együttműködés. 
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– Szükséges esetekben az iskolán kívüli tanítás megtervezése, má-
sokkal együttműködésben. 

 
Monitoring és értékelés 

 
– A tanulók fejlődésének mérésére alkalmas monitoring és értékelési 

technikák ismerete és használata.  
– A tanulók tanulásának segítése értékelés segítségével. 
– A tanulóknak a Nemzeti Tanterv célkitűzéseihez mért értékelése. 
– A kiemelkedő és a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók azonosí-

tása és segítése. 
– A nem anyanyelvű tanulók tanulásának segítése. 
– A tanulók fejlődésének nyomon követése, az információk vissza-

csatolása a saját munkába. 
– Az adatok alapján a tanulói előrehaladás jelzése szülők, szakértők 

és diákok részére 
 
Tanítás és az osztálytermi munka menedzselése 

 
– Magas követelmények támasztása a tanulókkal szemben, a tanulói 

különbségeket számba vevő tanulási környezet megteremtése. 
– A tanulók szintjének megfelelő tudás, megértés és készségek át-

adása. 
– Világos felépítésű, a tanulók érdeklődését és motivációját fenntartó 

órák tartása. 
– A tanulók igényeinek megfelelő módszerek megválasztása, a ki-

emelkedő és az eltérő tanulási igényű tanulókra is tekintettel. 
– A nem anyanyelvű, az eltérő kultúrájú stb. tanulók segítése. 
– Az IKT hatékony használata. 
– Együttműködés kollégákkal és más segítőkkel. 
– Házi feladatok és más iskolán kívüli feladatokkal a tanulók önálló 

munkájának bátorítása.”4 
 
Jól látható, hogy az ilyen és az ehhez hasonló nemzeti tanári kompeten-

cia-listák számos eleme az adott oktatási kultúrában gyökerezik. A fenti lista 
sok elemében például nehezen egyeztethető össze a kontinentális oktatási 
rendszerek (mint amilyen például a német hagyományokhoz jobban kötődő 
magyar iskolarendszer is) mindennapos gyakorlatával, tanárképzési hagyo-
mányaival. Az osztálytanításban képzett tanárok például nehezen birkóznak 

                                                      
4
 Forrás: http://www.tta.gov.uk 
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meg az egyéni tanulói különbségekre sokkal érzékenyebb angolszász típusú 
képzésben edzett kollégákra méretezett osztálytermi, tanulásszervezési és 
értékelési elvárásokkal. Ugyanakkor az is látható, hogy sok olyan közös 
eleme van ezeknek a listáknak, amelyek ma egyetlen tanárképzési rendszer-
ben sem kerülhetők meg. Ilyen például a hatékony tanulási környezet meg-
szervezésével kapcsolatos, a tanulók motiválására, érdeklődésük fenntartásá-
ra irányuló tanári készségek, a különböző kultúrákból érkező tanulók együtt-
nevelésére irányuló kompetenciák, vagy éppen a tanár saját szakmai fejlődé-
sében, fejlesztésében játszott aktív szerep iránti elvárás.  

A tanári kompetenciákkal kapcsolatos nemzetközi fejlemények, szakiro-
dalom és a tanárképzés aktuális változásainak tanulmányozása arra is fi-
gyelmeztet, hogy a kompetencialisták összeállításához talán a legfontosabb 
forrást maga az oktatási gyakorlat, az iskolák mindennapos élményvilágában 
gyökerező tapasztalatok, a változó tanulói, szülői és munkaerő-piaci igények 
jelzik. Tanulságos például azoknak az internetes forrásoknak a tanulmányo-
zása, ahol egyes munkáltatók (egyes iskolák vezetői) határozzák meg, mi-
lyen tanárokat látnának szívesen iskolájukban. Egy japán, nemzetközi beis-
kolázású iskola például a következő „kompetencialistát” fogalmazta meg az 
oda jelentkező tanárok számára (érdemes figyelnünk a sorrendre is!): 

 
– A tanítás iránti szenvedélyes elkötelezettség 
– Energikusság, lelkesedés, a tanulók megértése és képesség szellemi 

kíváncsiságuk folyamatos kielégítésére. 
 

Kiegészítő elvárások: 
– Humorérzék 
– Egyetemi végzettség 
– Min. 3 év osztálytermi iskolai gyakorlat 
– Elfogadható mértékű számítógépes tudás 
– Készség a nemzetközi tanulási környezetben való munkára 
– Rugalmasság, kreativitás  

 
(Forrás: http://www.tokyois.com/content/contact/employment/profile.htm) 

A magyarországi tanárképzésben a korábban említett OM-rendelet (lásd 
6. sz. lábjegyzetet) a következő kompetencia-területeket és -elvárásokat fo-
galmazza meg:  

„A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása, alap-
feladatainak ellátása során alkalmas: 
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− a tanulói személyiség fejlesztésére: 
az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a 
tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését, a 
demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, 
az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek elsajátítását; 

− tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére: 
a tanulói közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználá-
sára, az egyének közötti különbségek megértésének elősegítésére, 
az interkulturális nevelési programok alkalmazására, az együttmű-
ködés készségeinek fejlesztésre; 

− a pedagógiai folyamat tervezésére: 
pedagógiai munkáját a feltételek árnyalt elemzése alapján átfogóan 
és részletekbe menően megtervezni, tapasztalatait reflektív módon 
elemezni és értékelni; 

− a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, 
készségeinek és képességeinek fejlesztésére: 
az adott szakterületen szerzett tudását tantervi, műveltségterületi 
összefüggésekbe ágyazni, ennek alapján a tanulók tudományos fo-
galmainak, fogalomrendszereinek fejlődését elősegíteni, az egyes 
tudományterületek szemléletmódját, értékeit, és kutatási eljárásait 
megismertetni, az elsajátított tudás alkalmazásához szükséges 
készségeket kialakítani; 

− az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák haté-
kony fejlesztésére: 

a kereszttantervi kompetenciák, különösen az olvasás-szövegértés, 
információfeldolgozás, a tanulási szokások és készségek, az alap-
vető gondolkodási műveletek, a problémamegoldó gondolkodás fo-
lyamatos fejlesztésére, a tanulók előzetes tudásának, iskolán kívül 
megszerzett ismereteinek és készségeinek, valamit az iskolában el-
sajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás képességeinek 
megalapozására, fejlesztésére; 

− a tanulási folyamat szervezésére és irányítására: 

változatos tanítási-tanulási formák kialakítására, a tudásforrások 
célszerű kiválasztására, az új információs-kommunikációs techno-
lógiák alkalmazására, hatékony tanulási környezet kialakítására; 

− a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására: 

a tanulók fejlődési folyamatainak, tanulmányi teljesítményeinek és 
személyiségfejlődésének elemző értékelésére, a különböző értéke-
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lési formák és eszközök használatára, az értékelés eredményeinek 
hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére; 

− szakmai együttműködésre és kommunikációra: 
a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel és társszerveze-
tekkel történő együttműködésre, a velük való hatékony kommuni-
kációra; 

− szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: 

a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló is-
meretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe 
integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszerei-
nek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudo-
mányosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére.” 

 
A lista előírásszerűen vázolja, milyen tudás és készségek birtokába kell 

eljuttatniuk a képző intézményeknek tanár szakos hallgatóikat a jövőben, 
egyfajta „ideális” tanár képet vázol. Nemcsak azt nem tudjuk azonban pilla-
natnyilag, hogy mindez mennyiben fogja majd valóságosan orientálni a kép-
zőket, illetve, hogy a kompetencia alapú tanárképzésre való átállásnak mi-
lyen feltételei alakulnak ki a közeljövőben, de igazán azt sem látjuk, hogy a 
lista mennyire tükrözi az oktatásügy különböző szereplőinek (diákok, szü-
lők, munkáltatók) elképzelésit a jövő nemzedékét oktató, nevelő pedagógu-
sokról, a jövő iskoláiról. Mint ahogy arról is viszonylag keveset tudunk, 
hogy a mai, nagyon eltérő feltételekkel működő iskolákban dolgozó pedagó-
gusok mennyire felelnek meg adott munkahelyük kihívásaival, mennyire 
érzik úgy, hogy a képzésben felkészítést kaptak ezekre a kihívásokra. Átfogó 
vizsgálatokat ebben a témában nem ismerünk. Egy-egy képzőintézmény 
kísérletezik azzal, hogy időről-időre felmérje, végzett tanítványai milyen 
hasznosítható tudással távoztak az intézményből, és hogyan állják meg he-
lyüket a pályán, egyáltalán a pályára lépnek-e a végzés után (Lásd pl. Kocsis 

2003). Az Eszterházy Károly Főiskolán, az MTA-OM pályázatának támoga-
tásával 2004-2005-ben lefolytatott kutatásunk ezen vizsgálatok sorába il-
leszkedik. Az alábbiakban ennek a kutatásnak a módszertanát és egyes 
eredményeit mutatjuk be. 
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Irodalom: 

Báthory Zoltán, Falus Iván (1997) (Főszerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó. 

Csapó Benő: A tudás és a kompetenciák. 

http://www.oki.hu/printerFriendly.php?tipus=cikk&kod=konf2002-e-Csapo 

Darling-Hammond, Linda (2000): Teacher Quality and Student Achievement. A 

Review of State Policy Evidence. Education Policy Analyses Archives. Vol. 

8. No. 1. 

Kocsis Mihály (2003): A tanárképzés megítélése. Iskolakultúra, Pécs. 

Nagy Mária (szerk.) (2005): A pedagógusszakma megújításának kihívásai. Az Okta-

tási Minisztérium és az Országos Közoktatási Intézet szakmai szemináriuma. 

OM.  


	borito_nev_tud
	nev_tud_1_2_oldal
	nev_tud_b2
	Acta_nevel+ęstudom+íny_2007
	tartalom


<<
  /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

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /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


