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Περίληψη 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο συνιστά μια διδακτική προσέγγιση για την κατά-
κτηση της φωνολογικής επίγνωσης και πιο συγκεκριμένα τη διάκριση/ αναγνώριση του 
αρχικού φωνήματος /k/, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με ενδιαφέροντα τρόπο μέσα από 
τη χρήση των λογισμικών WordArt, TuxPaint, CmapTools καθώς και του εργαλείου 
Web 2.0, Story Jumper, εμπλέκοντας δημιουργικά την ψηφιακή αφήγηση και τη δη-
μιουργική γραφή. Στην εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η εφαρ-
μογή του διδακτικού σεναρίου με τη συνδρομή των Τ.Π.Ε., το οποίο έχει  δοκιμαστεί 
σε 14 μαθητές προσχολική ηλικίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Τ.Π.Ε., φωνολογική επίγνωση, δημιουργική 
γραφή, ψηφιακή αφήγηση 

Εισαγωγή - Θεωρητικό πλαίσιο 

Το πρόγραμμα της Γλώσσας για το Νηπιαγωγείο στηρίζεται στην άποψη ότι η γνώση 
και η γλώσσα οικοδομούνται εξελικτικά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρι-
κτικού χαρακτήρα (ΔΕΠΠΣ, 2003), ενώ το παιδί εμπλεκόμενο σε παιγνιώδεις δραστη-
ριότητες γνωρίζει τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γλώσσας και πα-
ράλληλα έχει τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσει ότι η παραγωγή προφορικού και γρα-
πτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνεργατική και δημιουργική (Πρόγραμμα Σπου-
δών Νηπιαγωγείου, 2011).  

Στον πρώτο στόχο της μαθησιακής περιοχής της Γλώσσας εντάσσεται η απόκτηση φω-
νολογικής επίγνωσης, η οποία κατά τους Perfetti et al. (1987) ορίζεται ως «η αναδυό-
μενη κατανόηση της κατατμημένης δομής του προφορικού λόγου, δηλαδή η αναγνώριση 
και ο χειρισμός των δομικών στοιχείων (φώνημα και συλλαβή) του προφορικού λόγου». 
Η φωνολογική επίγνωση μπορεί να διακριθεί σε δύο επίπεδα: τη συλλαβική και τη φω-
νημική επίγνωση. Τα παιδιά βαθμιαία αντιλαμβάνονται τη φωνολογική σύνθεση της 
ομιλούμενης γλώσσας, η οποία συντίθεται από ποικίλες φωνολογικές μονάδες μεγάλες 
στο μέγεθος (λέξεις, συλλαβές) και μικρές (μορφήματα και φωνήματα), ενώ η κατανό-
ηση κινείται από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες μονάδες. Το πιο εκλεπτυσμένο/ε-
πεξεργασμένο επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης εκπροσωπείται από την ικανότητα α-
νάλυσης του προφορικού λόγου σε φωνήματα (Lane et al., 2002). Η φωνημική 
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επίγνωση είναι η αντίληψη ότι κάθε ομιλούμενη λέξη μπορεί να κατανοείται ως μονά-
δες ήχων που αντιπροσωπεύονται από ένα γράμμα του αλφάβητου (Snow et al.1998). 
Η εισαγωγή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες τυπικά ξεκινά με γλωσσικές δρα-
στηριότητες, όπως γλωσσικά παιχνίδια (Maclean et al., 1987), καθώς και με τη συν-
δρομή έντυπων (Murray, Stahl, & Ivey, 1996) και ηλεκτρονικών αλφαβητικών βιβλίων 
(Nowak & Evans, 2013). 

Όσον αφορά τον δεύτερο στόχο της μαθησιακής περιοχής της Γλώσσας, η δημιουργική 
γραφή και η ψηφιακή αφήγηση δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνειδητοποι-
ήσουν ότι η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου αποτελεί μια διαδικασία συνερ-
γατική και δημιουργική. Η δημιουργική γραφή εκφράζει τις σκέψεις και τα συναισθή-
ματα του συγγραφέα με ένα ευφάνταστο, μοναδικό τρόπο. Σύμφωνα με τον Σουλιώτη 
(2012: 4), γίνεται λόγος για την «ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών μέσω 
της βαθμιαίας εξοικείωσής τους με συγγραφικές πρακτικές (δημιουργική γραφή), καθώς 
η δημιουργική γραφή ανοίγει δρόμο σε μαθητές και μαθήτριες να συνθέσουν τις εμπειρίες 
ζωής με τις γνώσεις που αποκτούν στην εκπαίδευση». Απώτερος στόχος της δημιουργι-
κής γραφής είναι να απελευθερωθεί η σκέψη και να ξυπνήσει η δημιουργική διάθεση, 
ώστε το άτομο να οδηγηθεί σε γλωσσικές ανατροπές, χρησιμοποιώντας με διαφορετικό 
τρόπο τις λέξεις, προκειμένου να κάνει νέες, πιο τολμηρές επιλογές και να ακολουθήσει 
τα δικά του προσωπικά μονοπάτια γραφής και έκφρασης. Η δημιουργική γραφή στη-
ρίζεται στην αναδόμηση των στοιχείων μιας λέξης, μιας πρότασης ή ενός κειμένου με 
σκοπό την παραγωγή νέων κειμένων. Το σημαντικότερο στοιχείο της μεθόδου της δη-
μιουργικής γραφής είναι ότι δεν υπάρχει «σωστό» - «λάθος», καθώς όλες οι «απαντή-
σεις» θεωρούνται «σωστές». Ο εκπαιδευτικός συμβουλεύει και ενθαρρύνει τους μαθη-
τές να απελευθερώσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, προσφέρει εναλλακτικές λύ-
σεις, βοηθά να ξεπεραστούν εμπόδια χωρίς να κατευθύνει τη φαντασία τους. Οι δρα-
στηριότητες πρέπει να έχουν έντονο ομαδικό χαρακτήρα, γιατί στηρίζονται στο στοι-
χείο της ανταλλαγής πληροφοριών και κειμένων (Τσιλιμένη & Παπαρούση, 2010). 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί τον συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγη-
σης με πολυμέσα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας (Lathem 2005). Συνιστά μια μορφή 
τέχνης, συνδυάζοντας διαφορετικά είδη πολυμέσων, όπως εικόνες, κείμενο, βίντεο, η-
χογραφημένη αφήγηση και μουσική για τη δημιουργία μιας ιστορίας (Robin & McNeil 
2012). Στην εκπαίδευση, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθ-
μίδες. Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από τους εκπαιδευτικούς ή τα 
παιδιά. Στη δεύτερη περίπτωση, ενισχύεται ένα σύνολο δεξιοτήτων γραμματισμού, ό-
πως (Robin 2006:5): δεξιότητες έρευνας, συγγραφής, οργάνωσης, παρουσίασης, τεχνο-
λογικές δεξιότητες, διαπροσωπικές δεξιότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, δε-
ξιότητες αξιολόγησης. Γενικότερα, η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα σημαντικό εκ-
παιδευτικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει ένα ελκυστικό και αυθεντικό περιβάλλον μά-
θησης, στο οποίο τόσο οι ακροατές όσο και οι αφηγητές έχουν τη δυνατότητα να ανα-
πτύξουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους, να απεικονίσουν τις γνώσεις, 
να παρουσιάσουν την ιστορία τους και να λάβουν ανατροφοδότηση (Coventry 2008). 
Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις απόψεις τους και να 

1879/2626

______________________________________________________________________________________________ 
Τα πρακτικά του 6ου Συνεδρίου: "Νέος Παιδαγωγός" - Αθήνα, 11 & 12 Μαΐου 2019       -       ISBN: 978-618-82301-5-6 



τις μοιραστούν με ένα ευρύτερο κοινό, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνουν τις δεξιότητες γρα-
φής τους μέσα από τη δημιουργία των δικών τους ιστοριών (Gakhar & Thompson 
2007). Η μάθηση γίνεται πιο ελκυστική και καθιστά τα παιδιά ενεργά και παραγωγικά 
στο πλαίσιο ατομικών ή συνεργατικών και επικοινωνιακών δραστηριοτήτων (Bratitsis 
et al, 2011). Η ψηφιακή αφήγηση και η δημιουργική γραφή αποτελούν δυο διαφορετικά 
πεδία, ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό σημείο επαφής: η ιστορία. Στην περίπτωση της 
ψηφιακής αφήγησης, αν και πολλές φορές η έμφαση δίνεται στην επιλογή των ψηφια-
κών μέσων, η επιλογή του θέματος καθώς και η συγγραφή αποτελούν τις σημαντικό-
τερες διαδικασίες για μια αποτελεσματική και πετυχημένη ψηφιακή ιστορία (Robin 
2007). Σύμφωνα με τον Robin (2008:4), «στον πυρήνα της η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει 
στους χρήστες των υπολογιστών να γίνουν δημιουργικοί αφηγητές ιστοριών μέσω των 
παραδοσιακών διαδικασιών της επιλογής ενός θέματος, τη διεξαγωγή έρευνας τη συγ-
γραφή ενός σεναρίου και τη δημιουργία μιας ενδιαφέρουσας ιστορίας». Τον ρόλο της 
ιστορίας ως πρωταρχικό στοιχείο τονίζει και ο Ohler (2008:14) αναφέροντας πως «αν 
δεν έχεις μια καλή ιστορία να αφηγηθείς, η τεχνολογία το κάνει ακόμα πιο προφανές». 

Θεωρίες μάθησης 

Όσον αφορά στις θεωρίες μάθησης, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ενστερνίζεται 
τις αρχές της: α) Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, β) διερευνητικής- ανακαλυπτικής 
μεθόδου, γ) ενθαρρύνει την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Οι μαθητές εργάζονται 
μαζί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να συμβάλλουν ο ένας στην επιτυχία του άλλου με την 
παροχή βοήθειας και την αλληλοϋποστήριξη, καθώς και με το να εμπνέει ο ένας τον 
άλλο, δ) ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού θα είναι συντονιστικός/ συμβουλευτικός, ω-
στόσο στα «Φύλλα εργασίας» ενδέχεται να είναι και καθοδηγητικός, δεδομένης της 
μικρής ηλικίας των μαθητών, ε) του εποικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης: 
οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων είναι μοναδικές για κάθε άτομο. Η μάθηση πραγματοποιείται μέσω της 
ανακάλυψης και της εμπειρίας. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά χρησιμοποιώντας το υ-
λικό μάθησης. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι στρατηγικές μάθησης που υιοθετεί το παρόν σενάριο είναι: α) γνωστικές, όπως η 
πρακτική εφαρμογή, η καταγραφή σημειώσεων, η επανάληψη, η αναγωγή συμπερα-
σμάτων, β) μεταγνωστικές, όπως ο σχεδιασμός και η πρόβλεψη, η προσοχή, η αυτοα-
ξιολόγηση και γ) κοινωνικο-συναισθηματικές, όπως η συνεργασία και η αλληλεπί-
δραση των μαθητών για την ολοκλήρωση ενός μαθησιακού έργου. 

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο μπορεί να διεξαχθεί σε μία τάξη που διαθέτει Η/Υ, σχολικό blog, 
σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγκατεστημένα 
στον υπολογιστή τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά λογισμικά: WordArt, TuxPaint, 
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CmapTools. Το σενάριο απευθύνεται κι έχει δοκιμαστεί σε 14 μαθητές προσχολικής 
ηλικίας, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 7 ατόμων. Η εκτιμώμενη διάρκεια 
είναι 4 διδακτικές ώρες, μία για κάθε δραστηριότητα.  

Διδακτικοί στόχοι: 

 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση και συγκεκριμένα να μπορούν να δια-
κρίνουν/αναγνωρίζουν το φώνημα /k/, ως αρχικό φώνημα 

• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο 
• Να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες και ανταποκρί-

νονται στα ενδιαφέροντά τους 
• Να κατανοήσουν γενικά στοιχεία από τη σχέση προφορικού – γραπτού λόγου 
• Να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης 

ιδεών, μεταφοράς πληροφοριών και ως πηγής ευχαρίστησης και απόλαυσης  
• Να επινοούν και «γράφουν» μια φανταστική ιστορία 
• Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να χρησιμοποιούν λειτουργικά τις βασικές λειτουργίες: α)του λογισμικού 
WordArt, ώστε να μορφοποιήσουν (σχήμα, κατεύθυνση λέξεων) και να γρά-
ψουν τις λέξεις που αρχίζουν από το φώνημα /k/, β) του λογισμικού TuxPaint, 
ώστε να βρίσκουν και να επιλέγουν τις ορθές στάμπες και τις γραμμές, γ) του 
εργαλείου Web 2.0, Story Jumper, ώστε να μορφοποιήσουν το εξώφυλλο και 
να προσθέσουν τις εικόνες στις διαφάνειες και δ) του λογισμικού CmapTools, 
ώστε να μορφοποιήσουν (χρώμα) και να γράψουν τις λέξεις που αρχίζουν από 
το φώνημα /k/. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. 

 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από τη συμμετοχή σε ομάδες 
• Να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία και την αυτενέργεια. 
• Να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους αναφορικά με τη χρήση των νέων τε-

χνολογιών στη διαδικασία της μάθησης 
• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους, την κριτική και δημιουργική σκέψη. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης, διερεύνησης και  βιω-

ματικής μάθησης. 
• Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκα-

λίας. 
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Διδακτικό σενάριο 

1η Δραστηριότητα: Λογισμικό WordArt 

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της παρούσας δραστηριότητας προβλήθηκε μία 
από τις 16 έμμετρες χιουμοριστικές σουρεαλιστικές ιστορίες (μία για κάθε γράμμα) 
που περιλαμβάνονται στο ψηφιακό αλφαβητάρι της Σοφίας Μαντουβάλου με       τίτλο 
«Ένα γράμμα μια ιστορία» και πιο συγκεκριμένα η ιστορία «Τρεις     κοκκαλιάρες κα-
ραμέλες» για το /k/, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα 
http://www.edutv.gr/index.php/glossa-logot. Ένας μαθητής επιλέγεται για ν’ ανοίξει 
τον υπολογιστή και ο/η νηπιαγωγός «κλικάρει» το λογισμικό Word Art 
(https://wordart.com/), που υπάρχει σε συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας. Τα παι-
διά, αφού χωριστούν με κλήρωση σε δύο ομάδες, καλούνται ν’ ανακαλέσουν λέξεις 
που αρχίζουν από το φώνημα /k/ και οι οποίες είναι ενταγμένες στην ψηφιακή αφήγηση 
που έχουν παρακολουθήσει, ώστε να τις αντιγράψουν στο πρόγραμμα WordArt. Έ-
πειτα, μέσα από τη χρήση των επιλογών της αριστερής λίστας με τίτλο «Shapes» καθώς 
και της μεθεπόμενης λίστας με τίτλο «Layout», θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειω-
θούν με τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, όπως είναι η επιλογή σχήματος και η 
κατεύθυνση των λέξεων, ενώ μέσω της επιλογής «Words» θα εξασκηθούν στην αντι-
γραφή των λέξεων. Από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη προέκυψαν 
τα κάτωθι συνεφόλεξα.  

            

 Εικόνα 1. Ενδεικτικές εικόνες λέξεων που αρχίζουν από /k/ μέσω του λογισμι-
κού WordArt 

2η Δραστηριότητα: Λογισμικό TuxPaint 

Ο/Η εκπαιδευτικός επιλέγει το λογισμικό TuxPaint, έπειτα την επιλογή «Άνοιγμα», ό-
που έχει δημιουργήσει δύο φύλλα εργασίας. Σε κάθε ομάδα παιδιών θα ανατεθεί ένα 
φύλλο εργασίας. Στο πρώτο ο/η εκπαιδευτικός έχει γράψει το γράμμα Κ στο κέντρο 
της οθόνης κι έχει τραβήξει γραμμές, στις οποίες τα παιδιά θα συμπληρώσουν τις κα-
τάλληλες εικόνες που αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα. Τα παιδιά καλούνται να 
συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας βρίσκοντας, από τις στάμπες και τα σχήματα, λέξεις 
που αρχίζουν από το φώνημα /k/, όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 2. Στο δεύτερο 
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φύλλο εργασίας, η δεύτερη ομάδα θα πρέπει να διαγράψει, επιλέγοντας από τις «Γραμ-
μές», ό,τι δεν αρχίζει από το φώνημα /k/,, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.        

 
 

Εικόνα 2. Ενδεικτική ολοκλήρωση του 
πρώτου φύλλου εργασίας στο περιβάλλον 
TuxPaint 

Εικόνα 3. Δεύτερο φύλλο εργασίας στο 
περιβάλλον TuxPaint 

3η Δραστηριότητα: Εργαλείο Web 2.0, StoryJumper 

Πρόκειται για μια δραστηριότητα δημιουργίας μιας ιστορίας. Παραλλάσσοντας τον Ρο-
ντάρι, ζητούμε από τους μαθητές να προτείνουν από μια λέξη ο καθένας (Σουλιώτης, 
2012: 21) που ν’ αρχίζει από το φώνημα /k/, και μετά από συζήτηση ψηφίζουμε για τις 
πέντε προτιμότερες· με αυτές στήνουμε πρόχειρα μιαν ιστορία. Κατά την εφαρμογή 
του διδακτικού σεναρίου προέκυψαν από την πρώτη ομάδα οι εξής λέξεις: καπετάνιος, 
κιβώτιο, καράβι, κρυμμένος, κιάλια και η ιστορία «Ο καπετάνιος και το κρυμμένο κι-
βώτιο». Παράλληλα, οι λέξεις της δεύτερης ομάδας ήταν: κόκκινος, καπέλο, κολοκύθα, 
κατάστημα, κρυωμένος και η ιστορία «Η κολοκύθα και το κόκκινο καπέλο». Ο/Η νη-
πιαγωγός καταγράφει την ιστορία των παιδιών, τα οποία στη συνέχεια την εικονογρα-
φούν ανά ζεύγη. Έπειτα, αναζητούμε στο διαδίκτυο το πρόγραμμα StoryJumper 
(https://www.storyjumper.com) και ακολουθεί σύντομη περιήγηση στο λογισμικό και 
τη βασική δομή του. Τα παιδιά επιλέγουν το χρώμα του εξωφύλλου από την επιλογή 
«Cover/Spine color» και κάποιο από αυτά καλείται να πληκτρολογήσει τον τίτλο της 
ιστορίας. Ο/Η εκπαιδευτικός «κλικάρει» από την αριστερή λίστα την επιλογή 
«Photos», όπου έχει αποθηκεύσει τα ψηφιακά αρχεία των έργων των παιδιών. Έπειτα, 
κάθε ζευγάρι καλείται να διαλέξει το ψηφιακό αρχείο της ζωγραφιάς του, να την επι-
λέξει και αφού «κλικάρει» την επιλογή «Prop» να την τοποθετήσει στη διαφάνεια. Α-
φού ολοκληρωθούν οι μεταφορές των αρχείων, με την επιλογή «Add Voice» πραγμα-
τοποιείται η ηχογράφηση της ιστορίας. 
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Εικόνα 4. Ενδεικτικές εικόνες από τις ιστορίες των παιδιών                                                                            
μετά την εισαγωγή τους στο εργαλείο StoryJumper 

 

4η Δραστηριότητα: Λογισμικό Cmap Tools 

Προτείνεται στα παιδιά να δημιουργήσουν το ψηφιακό λεξικό της τάξης μας, το οποίο 
θα εμπλουτίζεται κάθε φορά που θα δίνεται έμφαση σε ένα διαφορετικό φώνημα και 
θα αναρτάται στο σχολικό μας blog. Παραλλάσσοντας το παιχνίδι «Όνομα, Ζώο, 
Φυτό», οι μαθητές συμφωνούν στις κατηγορίες, στις οποίες θα κληθούν να βρουν λέ-
ξεις που ν’ αρχίζουν από το φώνημα /k/. Έπειτα τις συγκεντρώνουν με τη βοήθεια του 
λογισμικού Cmap Tools: μέσα από τη χρήση των επιλογών της λίστας «Στυλ» επιλέ-
γουν το μέγεθος και το χρώμα των γραμμάτων και πληκτρολογούν τις λέξεις. Στο τέ-
λος, κάθε παιδί δίνει μια περιγραφή ή ερμηνεία καθώς και μια ζωγραφική απεικόνιση 
της λέξης που είχε βρει και αναρτάται στο σχολικό blog. Ενδεικτικά παρατίθεται στην 
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Εικόνα 5 το cmap με τις ιδέες των παιδιών, μετά την εφαρμογή του σεναρίου στην 
τάξη. 

 

Εικόνα 5. Ενδεικτική εικόνα του cmap με τις ιδέες των παιδιών 
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ȐȜȜȠ��į��Ƞ�ȡȩȜȠȢ�ĲȠȣ�ĲȘȢ�İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ�șĮ�İȓȞĮȚ�ıȣȞĲȠȞȚıĲȚțȩȢ��ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȩȢ��Ȧ�
ıĲȩıȠ�ıĲĮ�©ĭȪȜȜĮ�İȡȖĮıȓĮȢª�İȞįȑȤİĲĮȚ�ȞĮ�İȓȞĮȚ�țĮȚ�țĮșȠįȘȖȘĲȚțȩȢ��įİįȠȝȑȞȘȢ�ĲȘȢ�
ȝȚțȡȒȢ�ȘȜȚțȓĮȢ�ĲȦȞ�ȝĮșȘĲȫȞ��İ��ĲȠȣ�İʌȠȚțȠįȠȝȚıȝȠȪ�țĮȚ�ĲȘȢ�ıȣȞİȡȖĮĲȚțȒȢ�ȝȐșȘıȘȢ��
ȠȚ�įİȟȚȩĲȘĲİȢ�İʌȓȜȣıȘȢ�ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ�ʌȠȣ�ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ�țĮĲȐ�ĲȘ�įȚȐȡțİȚĮ�ĲȦȞ�įȡĮ�
ıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ�İȓȞĮȚ�ȝȠȞĮįȚțȑȢ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȐĲȠȝȠ��Ǿ�ȝȐșȘıȘ�ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ�ȝȑıȦ�ĲȘȢ�
ĮȞĮțȐȜȣȥȘȢ�țĮȚ�ĲȘȢ�İȝʌİȚȡȓĮȢ��ȅ�ȝĮșȘĲȒȢ�ıȣȝȝİĲȑȤİȚ�İȞİȡȖȐ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ�ĲȠ�ȣ�
ȜȚțȩ�ȝȐșȘıȘȢ��

ȂİșȠįȠȜȠȖȚțȒ�ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ�

ȅȚ�ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ�ȝȐșȘıȘȢ�ʌȠȣ�ȣȚȠșİĲİȓ�ĲȠ�ʌĮȡȩȞ�ıİȞȐȡȚȠ�İȓȞĮȚ��Į��ȖȞȦıĲȚțȑȢ��ȩʌȦȢ�Ș�
ʌȡĮțĲȚțȒ�İĳĮȡȝȠȖȒ��Ș�țĮĲĮȖȡĮĳȒ�ıȘȝİȚȫıİȦȞ��Ș�İʌĮȞȐȜȘȥȘ��Ș�ĮȞĮȖȦȖȒ�ıȣȝʌİȡĮ�
ıȝȐĲȦȞ��ȕ��ȝİĲĮȖȞȦıĲȚțȑȢ��ȩʌȦȢ�Ƞ�ıȤİįȚĮıȝȩȢ�țĮȚ�Ș�ʌȡȩȕȜİȥȘ��Ș�ʌȡȠıȠȤȒ��Ș�ĮȣĲȠĮ�
ȟȚȠȜȩȖȘıȘ� țĮȚ� Ȗ�� țȠȚȞȦȞȚțȠ�ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȑȢ�� ȩʌȦȢ� Ș� ıȣȞİȡȖĮıȓĮ� țĮȚ� Ș� ĮȜȜȘȜİʌȓ�
įȡĮıȘ�ĲȦȞ�ȝĮșȘĲȫȞ�ȖȚĮ�ĲȘȞ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�İȞȩȢ�ȝĮșȘıȚĮțȠȪ�ȑȡȖȠȣ��

ȅȡȖȐȞȦıȘ�įȚįĮıțĮȜȓĮȢ�țĮȚ�ȣȜȚțȠĲİȤȞȚțȒ�ȣʌȠįȠȝȒ�

ȉȠ�įȚįĮțĲȚțȩ�ıİȞȐȡȚȠ�ȝʌȠȡİȓ�ȞĮ�įȚİȟĮȤșİȓ�ıİ�ȝȓĮ�ĲȐȟȘ�ʌȠȣ�įȚĮșȑĲİȚ�Ǿ�Ȋ��ıȤȠȜȚțȩ�EORJ��
ıȪȞįİıȘ�ıĲȠ�ǻȚĮįȓțĲȣȠ��İȞȫ�ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ�ʌȡȠȨʌȩșİıȘ�İȓȞĮȚ� ȞĮ�İȓȞĮȚ� İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ�
ıĲȠȞ� ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ� ĲĮ� ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ� İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ� ȜȠȖȚıȝȚțȐ�� :RUG$UW�� 7X[3DLQW��
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
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&PDS7RROV��ȉȠ�ıİȞȐȡȚȠ�ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ�țȚ�ȑȤİȚ�įȠțȚȝĮıĲİȓ�ıİ����ȝĮșȘĲȑȢ�ʌȡȠıȤȠȜȚțȒȢ�
ȘȜȚțȓĮȢ��ȠȚ�ȠʌȠȓȠȚ�ȤȦȡȓıĲȘțĮȞ�ıİ�įȪȠ�ȠȝȐįİȢ�ĲȦȞ���ĮĲȩȝȦȞ��Ǿ�İțĲȚȝȫȝİȞȘ�įȚȐȡțİȚĮ�
İȓȞĮȚ���įȚįĮțĲȚțȑȢ�ȫȡİȢ��ȝȓĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ���

ǻȚįĮțĲȚțȠȓ�ıĲȩȤȠȚ��

�ȍȢ�ʌȡȠȢ�ĲȠ�ȖȞȦıĲȚțȩ�ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ�

x ȃĮ�ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ�ĳȦȞȠȜȠȖȚțȒ�İʌȓȖȞȦıȘ�țĮȚ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ�ȞĮ�ȝʌȠȡȠȪȞ�ȞĮ�įȚĮ�
țȡȓȞȠȣȞ�ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ�ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N���ȦȢ�ĮȡȤȚțȩ�ĳȫȞȘȝĮ�

x ȃĮ�ȕİȜĲȚȫıȠȣȞ�țĮȚ�ȞĮ�İȝʌȜȠȣĲȓıȠȣȞ�ĲȠȞ�ʌȡȠĳȠȡȚțȩ�ĲȠȣȢ�ȜȩȖȠ�
x ȃĮ�ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣȞ�ȜȑȟİȚȢ�ʌȠȣ�İȟȣʌȘȡİĲȠȪȞ�ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȑȢ�ĮȞȐȖțİȢ�țĮȚ�ĮȞĲĮʌȠțȡȓ�

ȞȠȞĲĮȚ�ıĲĮ�İȞįȚĮĳȑȡȠȞĲȐ�ĲȠȣȢ�
x ȃĮ�țĮĲĮȞȠȒıȠȣȞ�ȖİȞȚțȐ�ıĲȠȚȤİȓĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ıȤȑıȘ�ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪ�±�ȖȡĮʌĲȠȪ�ȜȩȖȠȣ�
x ȃĮ�țĮĲĮȞȠȒıȠȣȞ�ĲȘ�ıȘȝĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȖȡĮĳȒȢ�ȦȢ�ȝȑıȠȣ�İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ��ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ�

ȚįİȫȞ��ȝİĲĮĳȠȡȐȢ�ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ�țĮȚ�ȦȢ�ʌȘȖȒȢ�İȣȤĮȡȓıĲȘıȘȢ�țĮȚ�ĮʌȩȜĮȣıȘȢ��
x ȃĮ�İʌȚȞȠȠȪȞ�țĮȚ�©ȖȡȐĳȠȣȞª�ȝȚĮ�ĳĮȞĲĮıĲȚțȒ�ȚıĲȠȡȓĮ�
x ȃĮ�İțĳȡĮıĲȠȪȞ�įȘȝȚȠȣȡȖȚțȐ�ȝȑıĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ıȪȖȤȡȠȞȘ�ĲİȤȞȠȜȠȖȓĮ�

ȍȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ȞȑȦȞ�ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ�

x ȃĮ� ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ� ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ� ĲȚȢ� ȕĮıȚțȑȢ� ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ�� Į�ĲȠȣ� ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ�
:RUG$UW��ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȠȡĳȠʌȠȚȒıȠȣȞ��ıȤȒȝĮ��țĮĲİȪșȣȞıȘ�ȜȑȟİȦȞ��țĮȚ�ȞĮ�ȖȡȐ�
ȥȠȣȞ�ĲȚȢ�ȜȑȟİȚȢ�ʌȠȣ�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N���ȕ��ĲȠȣ�ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ�7X[3DLQW��
ȫıĲİ�ȞĮ�ȕȡȓıțȠȣȞ�țĮȚ�ȞĮ�İʌȚȜȑȖȠȣȞ�ĲȚȢ�ȠȡșȑȢ�ıĲȐȝʌİȢ�țĮȚ�ĲȚȢ�ȖȡĮȝȝȑȢ��Ȗ��ĲȠȣ�
İȡȖĮȜİȓȠȣ�:HE������6WRU\�-XPSHU��ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȠȡĳȠʌȠȚȒıȠȣȞ�ĲȠ�İȟȫĳȣȜȜȠ�țĮȚ�
ȞĮ�ʌȡȠıșȑıȠȣȞ�ĲȚȢ�İȚțȩȞİȢ�ıĲȚȢ�įȚĮĳȐȞİȚİȢ�țĮȚ�į��ĲȠȣ�ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ�&PDS7RROV��
ȫıĲİ�ȞĮ�ȝȠȡĳȠʌȠȚȒıȠȣȞ��ȤȡȫȝĮ��țĮȚ�ȞĮ�ȖȡȐȥȠȣȞ�ĲȚȢ�ȜȑȟİȚȢ�ʌȠȣ�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ�
ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N���

x ȃĮ�ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ�ȠȚ�ȉ�Ȇ�Ǽ��ȦȢ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲĮ�ʌȡĮțĲȚțȒȢ�ȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȠȪ��

�ȍȢ�ʌȡȠȢ�ĲȘ�ȝĮșȘıȚĮțȒ�įȚĮįȚțĮıȓĮ�

x ȃĮ�ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ�įİȟȚȩĲȘĲİȢ�ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ�ȝȑıĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ıȣȝȝİĲȠȤȒ�ıİ�ȠȝȐįİȢ�
x ȃĮ�țĮȜȜȚİȡȖȒıȠȣȞ�ĲȘȞ�ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ�țĮȚ�ĲȘȞ�ĮȣĲİȞȑȡȖİȚĮ��
x ȃĮ�İȞȚıȤȪıȠȣȞ�ĲȘȞ�ĮȣĲȠʌİʌȠȓșȘıȒ�ĲȠȣȢ�ĮȞĮĳȠȡȚțȐ�ȝİ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�ȞȑȦȞ�Ĳİ�

ȤȞȠȜȠȖȚȫȞ�ıĲȘ�įȚĮįȚțĮıȓĮ�ĲȘȢ�ȝȐșȘıȘȢ�
x ȃĮ�ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ�ĲȘ�ĳĮȞĲĮıȓĮ�ĲȠȣȢ��ĲȘȞ�țȡȚĲȚțȒ�țĮȚ�įȘȝȚȠȣȡȖȚțȒ�ıțȑȥȘ��
x ȃĮ�ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ�įİȟȚȩĲȘĲİȢ�ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘȢ��ĮȞĮțȐȜȣȥȘȢ��įȚİȡİȪȞȘıȘȢ�țĮȚ��ȕȚȦ�

ȝĮĲȚțȒȢ�ȝȐșȘıȘȢ��
x ȃĮ�ĮȞĮʌĲȪȟȠȣȞ�țȠȚȞȦȞȚțȑȢ�įİȟȚȩĲȘĲİȢ�ȝȑıȦ�ĲȘȢ�ȠȝĮįȠıȣȞİȡȖĮĲȚțȒȢ�įȚįĮıțĮ�

ȜȓĮȢ��

�
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ǻȚįĮțĲȚțȩ�ıİȞȐȡȚȠ�

�Ș�ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ��ȁȠȖȚıȝȚțȩ�:RUG$UW�

īȚĮ�ĲȠȞ�ıȤİįȚĮıȝȩ�țĮȚ�ĲȘȞ�ȣȜȠʌȠȓȘıȘ�ĲȘȢ�ʌĮȡȠȪıĮȢ�įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ�ʌȡȠȕȜȒșȘțİ�ȝȓĮ�
Įʌȩ�ĲȚȢ����ȑȝȝİĲȡİȢ�ȤȚȠȣȝȠȡȚıĲȚțȑȢ�ıȠȣȡİĮȜȚıĲȚțȑȢ� ȚıĲȠȡȓİȢ� �ȝȓĮ�ȖȚĮ�țȐșİ�ȖȡȐȝȝĮ��
ʌȠȣ�ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ�ıĲȠ�ȥȘĳȚĮțȩ�ĮȜĳĮȕȘĲȐȡȚ�ĲȘȢ�ȈȠĳȓĮȢ�ȂĮȞĲȠȣȕȐȜȠȣ�ȝİ�������ĲȓĲȜȠ�
©ǲȞĮ�ȖȡȐȝȝĮ�ȝȚĮ�ȚıĲȠȡȓĮª�țĮȚ�ʌȚȠ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ�Ș�ȚıĲȠȡȓĮ�©ȉȡİȚȢ�����țȠțțĮȜȚȐȡİȢ�țĮ�
ȡĮȝȑȜİȢª� ȖȚĮ� ĲȠ� �N��� ʌȠȣ� İȣȡȓıțİĲĮȚ� ıĲȘȞ� ȚıĲȠıİȜȓįĮ�
KWWS���ZZZ�HGXWY�JU�LQGH[�SKS�JORVVD�ORJRW��ǲȞĮȢ� ȝĮșȘĲȒȢ� İʌȚȜȑȖİĲĮȚ� ȖȚĮ� Ȟ¶� ĮȞȠȓȟİȚ�
ĲȠȞ� ȣʌȠȜȠȖȚıĲȒ� țĮȚ� Ƞ�Ș� ȞȘʌȚĮȖȦȖȩȢ� ©țȜȚțȐȡİȚª� ĲȠ� ȜȠȖȚıȝȚțȩ� :RUG� $UW�
�KWWSV���ZRUGDUW�FRP����ʌȠȣ�ȣʌȐȡȤİȚ�ıİ�ıȣȞĲȩȝİȣıȘ�ıĲȘȞ�İʌȚĳȐȞİȚĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��ȉĮ�ʌĮȚ�
įȚȐ��ĮĳȠȪ�ȤȦȡȚıĲȠȪȞ�ȝİ�țȜȒȡȦıȘ�ıİ�įȪȠ�ȠȝȐįİȢ��țĮȜȠȪȞĲĮȚ�Ȟ¶�ĮȞĮțĮȜȑıȠȣȞ�ȜȑȟİȚȢ�
ʌȠȣ�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N��țĮȚ�ȠȚ�ȠʌȠȓİȢ�İȓȞĮȚ�İȞĲĮȖȝȑȞİȢ�ıĲȘȞ�ȥȘĳȚĮțȒ�ĮĳȒȖȘıȘ�
ʌȠȣ� ȑȤȠȣȞ�ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıİȚ��ȫıĲİ�ȞĮ� ĲȚȢ�ĮȞĲȚȖȡȐȥȠȣȞ�ıĲȠ�ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ�:RUG$UW��ǲ�
ʌİȚĲĮ��ȝȑıĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȜȠȖȫȞ�ĲȘȢ�ĮȡȚıĲİȡȒȢ�ȜȓıĲĮȢ�ȝİ�ĲȓĲȜȠ�©6KDSHVª�țĮșȫȢ�
țĮȚ�ĲȘȢ�ȝİșİʌȩȝİȞȘȢ�ȜȓıĲĮȢ�ȝİ�ĲȓĲȜȠ�©/D\RXWª��șĮ�ȑȤȠȣȞ�ĲȘ�įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ�ȞĮ�İȟȠȚțİȚȦ�
șȠȪȞ�ȝİ�ĲȚȢ�ȕĮıȚțȑȢ�ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ�ĲȠȣ�ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ��ȩʌȦȢ�İȓȞĮȚ�Ș�İʌȚȜȠȖȒ�ıȤȒȝĮĲȠȢ�țĮȚ�Ș�
țĮĲİȪșȣȞıȘ�ĲȦȞ�ȜȑȟİȦȞ��İȞȫ�ȝȑıȦ�ĲȘȢ�İʌȚȜȠȖȒȢ�©:RUGVª�șĮ�İȟĮıțȘșȠȪȞ�ıĲȘȞ�ĮȞĲȚ�
ȖȡĮĳȒ�ĲȦȞ�ȜȑȟİȦȞ��ǹʌȩ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�ĲȠȣ�įȚįĮțĲȚțȠȪ�ıİȞĮȡȓȠȣ�ıĲȘȞ�ĲȐȟȘ�ʌȡȠȑțȣȥĮȞ�
ĲĮ�țȐĲȦșȚ�ıȣȞİĳȩȜİȟĮ���
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� ǼȚțȩȞĮ����ǼȞįİȚțĲȚțȑȢ�İȚțȩȞİȢ�ȜȑȟİȦȞ�ʌȠȣ�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ��N��ȝȑıȦ�ĲȠȣ�ȜȠȖȚıȝȚ�
țȠȪ�:RUG$UW�

�Ș�ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ��ȁȠȖȚıȝȚțȩ�7X[3DLQW�

ȅ�Ǿ�İțʌĮȚįİȣĲȚțȩȢ�İʌȚȜȑȖİȚ�ĲȠ�ȜȠȖȚıȝȚțȩ�7X[3DLQW��ȑʌİȚĲĮ�ĲȘȞ�İʌȚȜȠȖȒ�©ǱȞȠȚȖȝĮª��ȩ�
ʌȠȣ�ȑȤİȚ�įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ�įȪȠ�ĳȪȜȜĮ�İȡȖĮıȓĮȢ��Ȉİ�țȐșİ�ȠȝȐįĮ�ʌĮȚįȚȫȞ�șĮ�ĮȞĮĲİșİȓ�ȑȞĮ�
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ĲȘȢ�ȠșȩȞȘȢ�țȚ�ȑȤİȚ�ĲȡĮȕȒȟİȚ�ȖȡĮȝȝȑȢ��ıĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�ĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�șĮ�ıȣȝʌȜȘȡȫıȠȣȞ�ĲȚȢ�țĮ�
ĲȐȜȜȘȜİȢ�İȚțȩȞİȢ�ʌȠȣ�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȠ�ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ�ȖȡȐȝȝĮ��ȉĮ�ʌĮȚįȚȐ�țĮȜȠȪȞĲĮȚ�ȞĮ�
ıȣȝʌȜȘȡȫıȠȣȞ�ĲȠ�ĳȪȜȜȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ȕȡȓıțȠȞĲĮȢ��Įʌȩ�ĲȚȢ�ıĲȐȝʌİȢ�țĮȚ�ĲĮ�ıȤȒȝĮĲĮ��ȜȑȟİȚȢ�
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ǼȚțȩȞĮ����ǼȞįİȚțĲȚțȒ�ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ�ĲȠȣ�
ʌȡȫĲȠȣ�ĳȪȜȜȠȣ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲȠ�ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ�
7X[3DLQW�

ǼȚțȩȞĮ����ǻİȪĲİȡȠ�ĳȪȜȜȠ�İȡȖĮıȓĮȢ�ıĲȠ�
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ�7X[3DLQW�

�Ș�ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ��ǼȡȖĮȜİȓȠ�:HE������6WRU\-XPSHU�

ȆȡȩțİȚĲĮȚ�ȖȚĮ�ȝȚĮ�įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ�ȝȚĮȢ�ȚıĲȠȡȓĮȢ��ȆĮȡĮȜȜȐııȠȞĲĮȢ�ĲȠȞ�ȇȠ�
ȞĲȐȡȚ��ȗȘĲȠȪȝİ�Įʌȩ�ĲȠȣȢ�ȝĮșȘĲȑȢ�ȞĮ�ʌȡȠĲİȓȞȠȣȞ�Įʌȩ�ȝȚĮ�ȜȑȟȘ�Ƞ�țĮșȑȞĮȢ��ȈȠȣȜȚȫĲȘȢ��
����������ʌȠȣ�Ȟ¶�ĮȡȤȓȗİȚ�Įʌȩ�ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N���țĮȚ�ȝİĲȐ�Įʌȩ�ıȣȗȒĲȘıȘ�ȥȘĳȓȗȠȣȝİ�ȖȚĮ�ĲȚȢ�
ʌȑȞĲİ�ʌȡȠĲȚȝȩĲİȡİȢā�ȝİ�ĮȣĲȑȢ�ıĲȒȞȠȣȝİ�ʌȡȩȤİȚȡĮ�ȝȚĮȞ�ȚıĲȠȡȓĮ��ȀĮĲȐ�ĲȘȞ�İĳĮȡȝȠȖȒ�
ĲȠȣ�įȚįĮțĲȚțȠȪ�ıİȞĮȡȓȠȣ�ʌȡȠȑțȣȥĮȞ�Įʌȩ�ĲȘȞ�ʌȡȫĲȘ�ȠȝȐįĮ�ȠȚ�İȟȒȢ�ȜȑȟİȚȢ��țĮʌİĲȐȞȚȠȢ��
țȚȕȫĲȚȠ��țĮȡȐȕȚ��țȡȣȝȝȑȞȠȢ��țȚȐȜȚĮ�țĮȚ�Ș�ȚıĲȠȡȓĮ�©ȅ�țĮʌİĲȐȞȚȠȢ�țĮȚ�ĲȠ�țȡȣȝȝȑȞȠ�țȚ�
ȕȫĲȚȠª��ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ��ȠȚ�ȜȑȟİȚȢ�ĲȘȢ�įİȪĲİȡȘȢ�ȠȝȐįĮȢ�ȒĲĮȞ��țȩțțȚȞȠȢ��țĮʌȑȜȠ��țȠȜȠțȪșĮ��
țĮĲȐıĲȘȝĮ��țȡȣȦȝȑȞȠȢ�țĮȚ�Ș�ȚıĲȠȡȓĮ�©Ǿ�țȠȜȠțȪșĮ�țĮȚ�ĲȠ�țȩțțȚȞȠ�țĮʌȑȜȠª��ȅ�Ǿ�ȞȘ�
ʌȚĮȖȦȖȩȢ�țĮĲĮȖȡȐĳİȚ�ĲȘȞ�ȚıĲȠȡȓĮ�ĲȦȞ�ʌĮȚįȚȫȞ��ĲĮ�ȠʌȠȓĮ�ıĲȘ�ıȣȞȑȤİȚĮ�ĲȘȞ�İȚțȠȞȠȖȡĮ�
ĳȠȪȞ� ĮȞȐ� ȗİȪȖȘ�� ǲʌİȚĲĮ�� ĮȞĮȗȘĲȠȪȝİ� ıĲȠ� įȚĮįȓțĲȣȠ� ĲȠ� ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ� 6WRU\-XPSHU�
�KWWSV���ZZZ�VWRU\MXPSHU�FRP��țĮȚ�ĮțȠȜȠȣșİȓ�ıȪȞĲȠȝȘ�ʌİȡȚȒȖȘıȘ�ıĲȠ�ȜȠȖȚıȝȚțȩ�țĮȚ�
ĲȘ�ȕĮıȚțȒ�įȠȝȒ�ĲȠȣ��ȉĮ�ʌĮȚįȚȐ�İʌȚȜȑȖȠȣȞ�ĲȠ�ȤȡȫȝĮ�ĲȠȣ�İȟȦĳȪȜȜȠȣ�Įʌȩ�ĲȘȞ�İʌȚȜȠȖȒ�
©&RYHU�6SLQH�FRORUª�țĮȚ�țȐʌȠȚȠ�Įʌȩ�ĮȣĲȐ�țĮȜİȓĲĮȚ�ȞĮ�ʌȜȘțĲȡȠȜȠȖȒıİȚ�ĲȠȞ�ĲȓĲȜȠ�ĲȘȢ�
ȚıĲȠȡȓĮȢ�� ȅ�Ǿ� İțʌĮȚįİȣĲȚțȩȢ� ©țȜȚțȐȡİȚª� Įʌȩ� ĲȘȞ� ĮȡȚıĲİȡȒ� ȜȓıĲĮ� ĲȘȞ� İʌȚȜȠȖȒ�
©3KRWRVª��ȩʌȠȣ�ȑȤİȚ�ĮʌȠșȘțİȪıİȚ�ĲĮ�ȥȘĳȚĮțȐ�ĮȡȤİȓĮ�ĲȦȞ�ȑȡȖȦȞ�ĲȦȞ�ʌĮȚįȚȫȞ��ǲʌİȚĲĮ��
țȐșİ�ȗİȣȖȐȡȚ�țĮȜİȓĲĮȚ�ȞĮ�įȚĮȜȑȟİȚ�ĲȠ�ȥȘĳȚĮțȩ�ĮȡȤİȓȠ�ĲȘȢ�ȗȦȖȡĮĳȚȐȢ�ĲȠȣ��ȞĮ�ĲȘȞ�İʌȚ�
ȜȑȟİȚ�țĮȚ�ĮĳȠȪ�©țȜȚțȐȡİȚª�ĲȘȞ�İʌȚȜȠȖȒ�©3URSª�ȞĮ�ĲȘȞ�ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ�ıĲȘ�įȚĮĳȐȞİȚĮ��ǹ�
ĳȠȪ�ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ�ȠȚ�ȝİĲĮĳȠȡȑȢ�ĲȦȞ�ĮȡȤİȓȦȞ��ȝİ�ĲȘȞ�İʌȚȜȠȖȒ�©$GG�9RLFHª�ʌȡĮȖȝĮ�
ĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ�Ș�ȘȤȠȖȡȐĳȘıȘ�ĲȘȢ�ȚıĲȠȡȓĮȢ��
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�

�Ș�ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ��ȁȠȖȚıȝȚțȩ�&PDS�7RROV�

ȆȡȠĲİȓȞİĲĮȚ�ıĲĮ�ʌĮȚįȚȐ�ȞĮ�įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ�ĲȠ�ȥȘĳȚĮțȩ�ȜİȟȚțȩ�ĲȘȢ�ĲȐȟȘȢ�ȝĮȢ��ĲȠ�ȠʌȠȓȠ�
șĮ�İȝʌȜȠȣĲȓȗİĲĮȚ�țȐșİ�ĳȠȡȐ�ʌȠȣ�șĮ�įȓȞİĲĮȚ�ȑȝĳĮıȘ�ıİ�ȑȞĮ�įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ�ĳȫȞȘȝĮ�țĮȚ�
șĮ� ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ� ıĲȠ� ıȤȠȜȚțȩ� ȝĮȢ� EORJ�� ȆĮȡĮȜȜȐııȠȞĲĮȢ� ĲȠ� ʌĮȚȤȞȓįȚ� ©ǵȞȠȝĮ�� ǽȫȠ��
ĭȣĲȩª��ȠȚ�ȝĮșȘĲȑȢ�ıȣȝĳȦȞȠȪȞ�ıĲȚȢ�țĮĲȘȖȠȡȓİȢ��ıĲȚȢ�ȠʌȠȓİȢ�șĮ�țȜȘșȠȪȞ�ȞĮ�ȕȡȠȣȞ�Ȝȑ�
ȟİȚȢ�ʌȠȣ�Ȟ¶�ĮȡȤȓȗȠȣȞ�Įʌȩ�ĲȠ�ĳȫȞȘȝĮ��N���ǲʌİȚĲĮ�ĲȚȢ�ıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȣȞ�ȝİ�ĲȘ�ȕȠȒșİȚĮ�ĲȠȣ�
ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ�&PDS�7RROV��ȝȑıĮ�Įʌȩ�ĲȘ�ȤȡȒıȘ�ĲȦȞ�İʌȚȜȠȖȫȞ�ĲȘȢ�ȜȓıĲĮȢ�©ȈĲȣȜª�İʌȚȜȑ�
ȖȠȣȞ�ĲȠ�ȝȑȖİșȠȢ�țĮȚ�ĲȠ�ȤȡȫȝĮ�ĲȦȞ�ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ�țĮȚ�ʌȜȘțĲȡȠȜȠȖȠȪȞ�ĲȚȢ�ȜȑȟİȚȢ��ȈĲȠ�Ĳȑ�
ȜȠȢ��țȐșİ�ʌĮȚįȓ�įȓȞİȚ�ȝȚĮ�ʌİȡȚȖȡĮĳȒ�Ȓ�İȡȝȘȞİȓĮ�țĮșȫȢ�țĮȚ�ȝȚĮ�ȗȦȖȡĮĳȚțȒ�ĮʌİȚțȩȞȚıȘ�
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%UDWLWVLV��7���.RWRSRXORV��7��	�0DQGLOD��.����������.LQGHUJDUWHQ�FKLOGUHQ�DV�VWRU\�0DN�
HUV��7KH�HIIHFW�RI�WKH�GLJLWDO�PHGLXP��LQ�)��;KDID��/��%DUROOL��0��.|SSHQ��HGV���SS�����
�����3URFHHGLQJV�RI�WKH�,(((��UG,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�2Q�,QWHOOLJHQW�1HWZRUNLQJ�
DQG�&ROODERUDWLYH�6\VWHPV���,1&R6������)XNXRND��-DSDQ��1RYHPEHU������'HFHPEHU�
���������

&RYHQWU\��0����������(QJDJLQJ�*HQGHU��VWXGHQW�DSSOLFDWLRQ�RI�WKHRU\�WKURXJK�GLJLWDO�
VWRU\WHOOLQJ��$UWV�DQG�+XPDQLWLHV�LQ�+LJKHU�(GXFDWLRQ����������������

*DNKDU��6��	�7KRPSVRQ��$�� ��������'LJLWDO�6WRU\WHOOLQJ��(QJDJLQJ��FRPPXQLFDWLQJ��
DQG�FROODERUDWLQJ��LQ�&��&UDZIRUG�HW�DO���HGV���SS������������3URFHHGLQJV�RI�6RFLHW\�IRU�
,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\�DQG�7HDFKHU�(GXFDWLRQ�,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH������&KHVD�
SHDNH��9$��$$&(��

/DQH��+�%���3XOOHQ��3�&���(LVHOH��0�5���	�-RUGDQ��/����������3UHYHQWLQJ�UHDGLQJ�IDLOXUH��
3KRQRORJLFDO�DZDUHQHVV�DVVHVVPHQW�DQG�LQVWUXFWLRQ��3UHYHQWLQJ�6FKRRO�)DLOXUH���������
���������

/DWKHP��6��$����������/HDUQLQJ�FRPPXQLWLHV�DQG�GLJLWDO�VWRU\WHOOLQJ��QHZ�PHGLD�IRU�
DQFLHQW�WUDGLWLRQ��LQ�&��&UDZIRUG��5��&DUOVHQ��,��*LEVRQ��.��0F)HUULQ��-��3ULFH��5��:HEHU�
	�'�$��:LOOLV��HGV���SS��������������3URFHHGLQJV�RI�6RFLHW\�IRU�,QIRUPDWLRQ�7HFKQRO�
RJ\�	�7HDFKHU�(GXFDWLRQ�,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH������&KHVDSHDNH��9$��$$&(��
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0DFOHDQ��0���%U\DQW��3���	�%UDGOH\��/����������5K\PHV��QXUVHU\�UK\PHV��DQG�UHDGLQJ�
LQ�HDUO\�FKLOGKRRG��0HUULOO�3DOPHU�4XDUWHUO\���������������

1RZDN��6���	�(YDQV��0�$����������3DUHQWV
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