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rod. Sarolta
Mahutová
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Čív

Ocenenie sa uďeľuje za....

Dátum udelenia

40 ročné pôsobenie ako učiteľka 1.-4. ročníka ZŠ v Číve,23
ročné mentorstvo poslucháčov VŠ, spoluautorstvo učebníc
pre slovenské národnostné školy, zostavenie slovenských
cvičných pracovných zošitov a testov na meranie výkonu
žiakov,vypracovanie rámcových učebných osnov pre OFI,7
25. apríl 2019
ročnú aktivitu a vedenie slovenskej predmetovej komisii
Školského združenia Pilíš-Gereče , organizátorskú činnosť v
oblasti národnostných súťaží, za aktívnu účasť na
konferenciách a doškoľovaniach

40 ročné pôsobenie v MŠ Sedmokráska v NmpŠ-práca v
slovenskej skupine, organizátorskú činnosť v župe v súťaži
Nové mesto
rozprávok pre MŠ, mentorstvo poslucháčov , aktívnu
25. apríl 2019
pod Šiatrom
účasť na konferenciách,vypracovanie a riadenie tzv.
Dobrej praxe vo svojej inštitúcii a v župe, aktívnu účasť na
konferenciách, doškoľovaniach a poradách

miesto

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a
kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, 1139
Budapešť, Lomb.u.1-7.

Materská škola, všeobecná škola, gymnázium a
kolégium s vyučovacím jazykom slovenským, 1139
Budapešť, Lomb.u.1-7.

2020

Katarína
Kisgyőriová
Huberová

Šárišáp

Judita Molnárová
Mátraiová

Nová Huta

40 ročné pôsobenie ako učiteľka slovenského jazyka v 5.8. ročníku ZŠ v Číve, potom v Šárišápe , vedenie folklórnej
tanečnej skupiny v škole, organizovanie jazykových táborov 3. júla 2021
pre deti zo Šárišápu na Slovensku,za aktívnu účasť na
konferenciách a doškoľovaniach
30 ročnú pedagogickú činnosť v slovenskej národnostnej ZŠ
v Novej Hute, vedenie spevokolu Bukovina v Répášskej
3. júla 2021
Hute,mentorstvo žiakov v Programe pre nadaných, za
aktívnu účasť na konferenciách a doškoľovaniach

Tardoš- Deň Slovákov v Maďarsku

Tardoš- Deň Slovákov v Maďarsku

2021

Alžbeta
Krajczárová
Szárazová
Alžbeta Litauszká
Krajczárová
Erzsébet

Síleš

Budapešť

vyše 30 ročnú pedagogickú činnosť v slovenskej
národnostnej ZŠ v Síleši, vedenie tanečnej
skupiny,popularizovanie slovenskej kultúry a slovenského 3. júla 2021
jazyka, účasť na konferenciách a doškoľovaniach, príprava
žiakov na slovenské súťaže

Tardoš- Deň Slovákov v Maďarsku

pedagogickú činosť ako vychovávateľka v kolégiu na
Sarvaši, učiteľka v MŠ na Sarvaši, neskôr v Budapešti,za
spoluprácu s Metodickým centrom SM, spoluautorstvo
Metodických zošitov, aktívnu účasť na doškoľovaniach pre 3. júla 2021
MŠ, za spoluprácu s NPOK, metodickú pomoc učiteľkám
ako expertka

Tardoš- Deň Slovákov v Maďarsku

