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Раздел I Общи сведения 

Име: Елза Миткова Иванова 

Длъжност: директор с група  

Родена на: 10.07.1975 г 

Образование: висше – бакалавър 

Квалификация: педагог - детски и начален учител 

Специалност: Предучилищна и начална училищна     педагогика 

Стаж: общ и по специалността - 25 години 

Сведения за повишаване на квалификацията: 2009 година - 

ПЕТА ПКС 

2016 година - ЧЕТВЪРТА ПКС 

Домашен адрес: село Брест, ул. ”Трапезица” № 2 

Email: elza_ivanova7@abv.bg 

Служебен адрес: с. Брест, ул. „Отец Паисий” № 4 

Служебен телефон: 06563 ,  20-25 

Мобилен: 0878 711 994 

Email: odz_brest@abv.bg 

 



МОТИВИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ПОРТФОЛИО 

 

 

1. Иновационен инструмент за самоопознаване. 

2. Инструмент за личностно и професионално развитие. 

3. Начин за презентиране на професионални и личностни 

постижения. 

4. Персонализация на педагогическия ми труд, включваща неговото 

равнище и диференцирано оценяване. 

5. Има оценъчна функция - служи за оценяване на достигнатото 

равнище и постижения в конкретната област, в която работя. 

6. Справедливост при оценяване на индивидуалните качества на 

педагогическия ми труд, произтичаща от отговорността ми за 

прозрачност и доказателственост на професионалната ми дейност. 

7. Потребност от сигурност в работата ми. 

 

 

 

 

 

 

 



МОЯТА ФИЛОСОФИЯ 

 

 

„ПРАВИЛНИЯТ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА Е ДА СЕ 

ОТНАСЯМЕ КЪМ ТЯХ КАТО КЪМ НОРМАЛНИ ЧОВЕШКИ СЪЩЕСТВА”  

- РУДОЛФ ДРЕЙКЪРС 

 

 

„ПОСТЪПКАТА РАЖДА НАВИКА , НАВИКА РАЖДА ХАРАКТЕРА ,А 

ХАРАКТЕРА – РАЖДА СЪДБАТА” 

                                                              -   Г. МЕДИНСКИ 

 

 

„ЕТО МОЯТА ТАЙНА. МНОГО Е ПРОСТА: ИСТИНСКИ СЕ ВИЖДА 

САМО СЪС СЪРЦЕТО. СЪЩЕСТВЕНОТО Е НЕВИДИМО ЗА ОЧИТЕ”  

- ИЗ „МАЛКИЯТ ПРИНЦ”, Екзюпери 

 

 

 

 



ЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

 

Започнах да работя като начална учителка на 01.09.1995 година в 

Начално училище „Христо Ботев” село Дъбован, община Гулянци. Продължих 

да работя там до лятото на 2000 година, когато закриха училището. 

На 12.09.2000 година бях приета да работя като възпитател на трети клас 

в Начално училище „Отец Паисий” село Брест , община Гулянци. 

На 17.09.2002 година постъпих да работя като детска учителка в 

Обединено Детско Заведение „Щастливо детство” село Брест. 

На 18.08.2004 година бях назначена като временно изпълняващ 

длъжността „директор” на ОДЗ „Щастливо детство” село Брест. Това продължи 

до 18.01.2013 година, когато се явих на конкурс за длъжността „директор” на 

детското заведение, който издържах успешно чрез защита на Проектопрограма 

за развитие на детската градина за период от три години. 

На 01.02.2013 година бях назначена на длъжността „директор” на ОДЗ 

„Щастливо детство” село Брест на безсрочен трудов договор по чл.67, ал.1, т.1 

от Кодекса на труда. 

В работата си винаги съм се стремяла съвестно да изпълнявам задълженията си.     

Давам много от себе си и изисквам много от моите служители. Отнасям се с 

уважение и разбиране към тях и искам да получавам същото в замяна. 

 

 

 

 



ДЕЙНОСТТА МИ КАТО ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА        

е свързана с изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с: 

 

 Деца 

 Родители 

 Учители и помощник-възпитатели 

 Общественост на село Брест 

 Общинска администрация 

 Експерти от РУО на МОН 

 Институции и звена за квалификация на учители 

 Колеги от други детски градини 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е В Р О П Е Й С К И  

Ф О Р М А Т  Н А  

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я  

 

 
 
 

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Име     ЕЛЗА МИТКОВА ИВАНОВА 

Адрес     ул. ”Трапезица” № 2 , с. Брест 5971, БЪЛГАРИЯ 

Телефон     0878 711 994 

Факс   

E-mail     elza_ivanova7@abv.bg 

 

   Националност     България 
 

Дата на раждане    10. 07. 1975  
 

ТРУДОВ СТАЖ 
  

• Дати (от-до)   18.08.2004 – ДО МОМЕНТА - ДИРЕКТОР НА ДГ  „Щастливо детство” 
• Име и адрес на работодателя   

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

  ДГ ”Щастливо детство” с. Брест 5971, ул. Отец Паисий , № 4 

 Просветна дейност 
• Заемана длъжност   Директор 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и адрес на работодателя 

• Вид на дейността или сферата на 
работа 

• Заемана длъжност 

• Основни дейности и отговорности 

 

  Управление на детското заведение 

 

 17.09.2002 – 17.08.2004 г. 

 ДГ ”Щастливо детство” с. Брест 5971, ул. Отец Паисий , № 4 

 Просветна дейност 

 Детска учителка 

 Работа с деца от предучилищна възраст 

 

12.09.2000  – 31.08.2001 г. 

Начално училище „Отец Паисий” с. Брест 5971, ул. ”Отец Паисий” № 5  

Просветна дейност 

Възпитател 

Работа с деца от начална училищна възраст 

 

01.09 1995  – 01.07.2000 г. 

Основно училище „Васил Левски ,с. Дъбован , общ. Гулянци 

Просветна дейност 

Начална учителка 

Работа с деца от начална училищна възраст 



 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
 

• Дати (от-до)   

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

  

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

  

• Наименование на придобитата 
квалификация 

  

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Основни предмети/застъпени 
професионални умения 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

• Ниво по националната 
класификация (ако е приложимо) 

  

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 

образователната организация 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

 

 

• Дати (от-до) 

• Име и вид на обучаващата или 
образователната организация 

• Наименование на придобитата 
квалификация 

 

 

октомври 2016 – ноември 2016 г. 

Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” , Департамент за 

информация, квалификация и продължаващо образование, град Варна 

Усъвършенстване на преподаването и придобиване на нови 

компетентности 

IV –та /ЧЕТВЪРТА/ Професионално-квалификационна степен 

Свидетелство за професионално-квалификационна степен квалификация 

 

ноември 2009 – декември 2009 г. 

Софийски университет „Климент Охридски“, Департамент за информация и 

усъвършенстване на учители, град София 

Усъвършенстване на преподаването 

V-та /ПЕТА/ Професионално квалификационна степен 

Свидетелство за професионално-квалификационна степен 

Специалист 

 

септември 1997 – юни 2000 г. 

ВТУ ”Св. св. Кирил и Методий”, град Велико Търново, факултет по 

Педагогика 

Предучилищна и Начална училищна педагогика 

Педагог – детски и начален учител 

 

1993 – 1995 г. 

Институт за начални и детски учители „Лазар Станев”, град Плевен, 

факултет по Педагогика 

Начален учител, специализация Музика 

 

май 1993 г. 

ЕСПУ „Христо Смирненски“ град Гулянци  

Средно специално образование със специалност – оператор-отчетник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Съвместно съжителство с други 

хора в интеркултурно обкръжение, в 
ситуации, в които комуникацията и  

екипната работа са от съществено 
значение (например в културата и 

спорта) и др. 

 2006 г. – обучителен курс - „Контролната дейност на директора в детската градина”  

2006 г. - обучителен курс - „Базови и специфични компютърни умения” 

2007 г. - обучение на тема - „Нестандартното дете” 

2009 г. - обучение на тема - „Управление на организацията” с модули „Педагогическо 
взаимодействие семейство – детска градина” и „Управление на бюджет” 

2010 г. - обучителен курс - „Подготовка и управление на проекти” 

2011 г. - участие в проект ”Морска академия - лято 2011” на тема ”Сътрудничество между 
Република България и Република Унгария за достигане цели на Европейска 

програма Образование и обучение - 2020” - I модул 

2012 г. - участие в проект ”Морска академия - лято 2012” на тема ”Ученето през целия 
живот - реалност и предизвикателства” 

октомври 2012 г. - обучение в Будапеща на тема ”Ученето през целия живот - реалност и 
предизвикателства” 

ноември 2012 г. - обучение на тема ”Прилагане на количествени и качествени индикатори 
за бърза диагностика за насилие върху дете” 

юни 2013 г. - участие в проект „Морска академия” на тема „Училищно и предучилищно 
образование, педагогическа ефективност и конкурентоспособност“ 

октомври 2013 г.  – обучение в Будапеща на тема ”Унгарското училищно и предучилищно 
образование- качество, педагогическа ефективност и конкурентоспособност“ 

ноември 2013 г.  –участие в проект „Квалификация на педагогическите специалист” на 
тема „Работа с делегирани бюджети по проект на Министерството на образованието и 
науката.  

февруари 2014 г. - участие в тематичен курс ”Мениджмънт на комуникацията на директора 
на детската градина със заинтересованите страни“  

юни 2014 г. -участие в обучение на проект „Морска академия” на тема: ”Учене през целия 
живот – знания и мъдрост. 

октомври 2014 г. – участие в културно-образователна програма и българо-унгарска научна 
конференция на тема: ”Учене през целия живот – знания и мъдрост”. 

февруари 2015 г. – участие в тематичен курс :”Обогатяващото взаимодействие между 
детската градина и семейството” 

март 2015 г. - участие в тренинг на тема: ”Практически проблеми при комуникацията и 
документирането на случаи на насилие върху дете и на тормоз” 

юни 2015 г. – участие в обучение на проект „Морска академия” на тема: ”Училищното и 
предучилищното образование-предизвикателства и възможности за ефективно 

взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

март 2016 г. – участие в обучителен курс за повишаване на професионалните 
компетентности на тема: „Идентификация и преодоляване на професионалния стрес. 
Превенция на стреса. 

юли 2016 г. - участие в подготвителен курс за придобиване на Четвърта професионално- 
квалификационна степен на тема :”Иновации в предучилищното образование”-0.5 бр. 
кредит 

октомври 2017 г. - участие в курс по БДП- „Планиране, организация и контрол на 
обучението по БДП”-1 бр. кредит 

април 2018 г. -обучение на тема: „Прилагане на Общия регламент за защита на личните 
данни в училищата и детските градини-1 бр. кредит  

ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Придобити в жизнения път или в 

професията, но не непременно 
удостоверени с официален документ 

или диплома. 

                  МАЙЧИН ЕЗИК  Български език 
 
                  ДРУГИ ЕЗИЦИ 

 
 

 

  
 

РУСКИ ЕЗИК                      ФРЕНСКИ ЕЗИК 

                                        • Четене  ОТЛИЧНО                            ДОБРО 

                                        • Писане  ОТЛИЧНО                            ДОБРО 

                                     • Разговор  ОТЛИЧНО                            ДОБРО 



декември 2018 г. - Квалификационен курс на тема: „Взаимоотношения между 
педагогически специалисти, родители и екипи за подкрепа” – 1 бр. кредит 

ноември 2019 г. -участие в професионално-педагогически тренинг „ Ранно оценяване със 
скрийнинг тест на риска от проблеми в развитието и обучението на 3 годишните деца”-2 
бр. кредити 

декември 2019 г. - участие в семинар „Превенция на дистреса и емоционалното 
изчерпване“  

октомври 2020 г. – участие в обучение „Управление на качеството в образованието. 
Изработване и въвеждане на система за проследяване на качеството в училището. 
Самооценка и подготовка за инспектиране на НИО“ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Координация,  управление и 
адмистрация на хора, проекти и 

бюджети в професионалната среда 
или  на доброволни начала (например  
в областта на културата и спорта) 

у дома и др. 

 КОМУНИКАЦИОННИ СПОСОБНОСТИ, ОТКРИТОСТ, ЧЕСТНОСТ И САМОКРИТИЧНОСТ, 
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ 

УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА, УМЕНИЯ ЗА РАБОТА В ЕКИП И ДИАЛОГИЧНОСТ 
УМЕНИЯ ЗА МОТИВИРАНЕ И РЪКОВОДЕНЕ НА ЕКИП 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА РЪКОВОДЕНЕ НА УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ УМЕНИЯ ЗА 
ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

СЧЕТОВОДНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Работа с компютри, със специфично 

оборудване, машини и др. 

 WORD, EXCEL, POWER POINT , INTERNET, КУРС ЗА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ, 
ФАКС, КСЕРОКС  

 

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ 
Компетенции, които не са споменати 

по-горе. 

 ПЕЕНЕ, УЧАСТИЕ ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА ГРУПА И КАТО САМОДЕЕЦ ПРИ НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ „ СЕЛО БРЕСТ. 

 

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

НА МПС 

  

 
 

с. Брест        Изготвил: Елза Иванова 
15.09.2020 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА 

 

 

Обществото ни се усъвършенства, търсейки пътя към общочовешките 

добродетели . Неизбежната промяна налага нова трактовка на съдържанието 

и структурата на образователната система. Възниква въпросът- има ли място 

предучилищното образование в този процес и каква е неговата роля ? 

Конкретно за нашата страна детските градини ще са необходимост за 

още години напред. Защото възпитателната работа трябва да има за начало 

научен подход , а на този етап  детската градина  дава това. Не  лека задача 

стои пред детските градини , които трябва да осигурят ново отношение към 

детето. Колкото и трудности да създава икономиката на страната ни, 

усилията на родители , педагози и общественост трябва да са насочени към 

създаване на оптимални условия за развитие на детската личност. Към 

защита от насилие ,към осигуряване правото на всяко дете да се развива 

физически, умствено и духовно. Да се предоставят условия , при които ще 

се развива неговият интелект едновременно с изграждане на ценности, 

които може да даде семейството и детската градина. 

Силно актуален е проблемът за квалификационното ниво на детския 

учител. В съвременният етап изискванията към педагогическите кадри се 

увеличават. Времето изисква ново мислене, промяна в поведението, в 

отношението към работата и повишаване на отговорността. 

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА е 

важна задача. Практиката показва ,че колкото и да е получила с 

образованието си една учителка като познания и умения , не се ли 

усъвършенства ежедневно - ще изостане. 

Повишаване квалификацията на педагогическите кадри има за цел : да 

осигури съответствие между социалната практика, потребностите на 

образователната система и равнището на професионалната компетентност 

на педагогическите кадри, да дава възможност за задоволяване на 

професионалните им интереси и тяхното професионално развитие. 

Като основна форма за квалификация на кадрите си остава 

самоподготовката и самоусъвършенстването. 

  

 

 

 

 

 

 

 



КАКВО ПРЕДЛАГАМ И КАКВО ИСКАМ ОТ УЧИТЕЛИТЕ: 

 

 Да осигурят такъв микроклимат в групите ,че децата да бързат сутрин да 

дойдат в градината, а вечер да не искат да си тръгнат. На която учителка 

това не се отдаде, трябва сама да осъзнае ,че тази професия за нея е само 

служба, само работа за печелене на пари, а не призвание. В детската градина 

трябва да се идва по призвание. 

 Ако трябва да се запознават децата с основните цветове например, нека 

знанията за тях да дойдат от приказките , а да се затвърдят в игрите, песните, 

стиховете. Не само от разноцветните моливи, които ще им покаже 

учителката. Да получават познанията на фона на много емоционалност и 

усмивки. 

 Към децата трябва да се проявява майчина обич и топлота, съчетана с 

чувството за справедливост и отговорност. 

 Още от яслена възраст да се предизвикват децата, да се събужда тяхната 

любознателност, да се учат да мислят и най-важното да задават въпроси, 

тоест да мислят върху това, което се случва около тях, което предстои да се 

случи в групата, на двора, в парка, на полето. 

 Една от целите на възпитателният процес е да направим децата не само 

„умни глави”, а по - скоро личности. Всяка учителка трябва да бъде водена 

от мисълта, че пред себе си в лицето на всяко дете има съчетания от 

механизми и системи, сложни и непредсказуеми, до които може да се 

достигне с майсторство. Че детската душевност е с нежността на цвете и е 

лесно наранима. 

 Да се отдели още по-голямо внимание на индивидуалната работа с децата. 

Да се стигне до всяко дете, да се опознае неговия свят. Да се предразположи 

към доверчивост и откровеност. Да бъде разбрано, когато детето има нужда 

от това. За това в годишните планове ще има разработени конкретни 

мероприятия за индивидуална работа. 

- Отношението на учителката към детето да бъде различно от това на всички 

останали към него. Тя трябва да му бъде довереник, партньор в игрите, 

помощник в трудностите, и най-важното-да му бъде пример. Да иска детето 

да прилича на своята учителка. Да се облича красиво като нея, така ласкаво 

да се усмихва и да знае всичко-като учителката. 

- Да се помни от всяка учителка това, че поощрението е най-добрият 

стимул за детето. Че направеното от него винаги трябва да се оценява като 

нещо от което се отива към най-красивото, най-вярното което ще направи 

след време детето. След като още малко се потруди, след като опита отново. 

- Всяка учителка трябва да се стреми към това играта да бъде удоволствие за 

децата. В нея те да творят, да съпреживяват, да се конкурират. Да изпитват 

радост от свободата, която им се предоставя в игрите. 

 10. Основната грижа на учителката по време на игрите трябва да е 

състоянието на кътовете за игра. Тя трябва с помощта на децата да обогатява 



тези кътове. Да се показват на родителите, да търсят тяхното съдействие, за 

да получат детските кътчета за игра в детското заведение уюта на 

домашната стая. 

 11. Държа учителките добре да помнят, че с присъствието си сред децата, 

чрез своето поведение сред тях влияят за изграждане на характера им, 

формират техния морал, поведението и ценностната им ориентация. 

 12. Доброто познаване на всяко дете ще даде на учителката възможност 

да се проследят резултатите от развитието му. 

 13. Възпитателният процес в детската градина да протича непринудено 

чрез осъществяване на непосредствена връзка между детето, природата и 

обществената среда. На дефицита на общуване в някои семейства/работещи 

родители в града, на смени, /детската градина ще противопостави 

пълноценното общуване между педагога и детето посредством 

възпитателното въздействие на природата, изкуствата, личния пример на 

учителката. 

За да подчиним цялостната дейност в детската градина на повишаване 

степента на възпитаност, на решаване проблемите на социално - 

нравственото възпитание ще държа непрекъснато на основния си критерий 

- ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ДЕТЕТО. 

  

ДЕТСКА ГРАДИНА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В МЯСТО, КЪДЕТО: 

 

 

-Да има създадени условия, които осигуряват правото но всяко дете за 

развитие и възпитание в комфортна сграда и материални 

условия, отговарящи на съвременните естетически и здравно-хигиенни 

изисквания. 

-В работата с децата трябва да се стремим да се съобразяваме с 

новостите в предучилищното възпитание и внедряване на добрия опит на 

колегите. Възпитателното въздействие в колектива да бъде насочено към 

опазване на физическото и психическото здраве на децата. 

-Да се работи за възпитаване на децата в ТОЛЕРАНТНОСТ, КУЛТУРА НА 

ПОВЕДЕНИЕТО И ГОВОРА. 

 

 

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

Полагане на основите на формиране на личността –оформяне на социален 

характер на детето- проява на индивидуалност и себеутвърждаване. 

Изграждане на благоприятна жизнена среда за опазване на детското здраве 

и овладяване на знания, умения, навици и поведение. Усъвършенстване на 

професионалните умения на педагогическия екип - високо отговорни 

личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане личността на 

детето. Овладяване на умения за общуване и изграждане на общочовешки 



ценности. 

Да стимулира и убеждава родителите и обществеността , че детската 

градина е значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето 

от предучилищна възраст. 

 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

- Усъвършенстване на Детска градина ”Щастливо детство” с.Брест като 

място, което отговаря на условията да формират у децата национални и 

общочовешки добродетели и където детето се чувства щастливо , защитено 

, разбрано и подкрепяно. 

  

-Утвърждаване на детската градина като среда за културна и възпитателно-

образователна работа , център за сътрудничество между деца,учители и 

родители . 

- Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа , съгласие , 

сътрудничество, педагогическа информация. 

- Средище на хора, които обичат децата и професията си, поддържат 

квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока 

професионална реализация и са удовлетворени от работата. 

 

 

ЦЕННОСТ 

1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и 

поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие. 

2. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото 

взаимодействие. 

3. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката на 

толерантност и ненасилие. 

4. Създаване на условия на квалификационната дейност на 

педагогическата колегия , основаваща се на поддържащото образование- 

образование през целия живот. 

5. Подкрепа на децата и техните семейства-педагогика на 

сътрудничеството. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 



 



 



 
 

 

 

 





 



 



 



 



 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 


