CERERE PENTRU ACORDAREA DISTINCȚIEI ”TITLUL DE EXCELENŢĂ”
cu ocazia evenimentului ”Zilele orașului Pecica 2019”
Am onoarea de a vă prezenta o persoană deosebită, un dascăl de carieră,
doamna educatoare Kovacs Eva.
S-a născut in anul 1960 in satul Șiclău, comuna Grăniceri din județul Arad.
A urmat clasele primare şi gimnaziul in satul natal. Apoi din dragoste pentru
copii şi din dorința de a deveni lumina călăuzitoare a generațiilor ce vor urma a
plecat la oraş. După un examen greu, pentru că in anul 1975 pentru a intra la
Liceul Pedagogic concurau 3-4 elevi pe un loc, a intrat pe locul al doilea ȋn
clasa de educatoare. A absolvit liceul in anul 1979 şi avȃnd o medie mare a
primit repartiție la Pecica alaturi de alte două colege de generație: Moț Tatiana şi
Bora Elena.
Fiecare om are un vis. Fiecare vis naște speranțe.
Ca oricare tȃnăr ce porneşte in viață a ajuns ȋn Pecica plină de speranțe, de
ambiții, de nerăbdare dar şi de sfiala intrării ȋn necunoscut. Toate acestea s-au
transformat ȋn voință, muncă şi perseverență ,deoarece postul pe care au fost
repartizate inca nu exista. Actuala Gradinita cu Program Prelungit din Pecica
este rodul strădaniilor celor trei dascălițe care au făcut posibil acest lucru.
Susținute de primarul din acea verme, Pană Constantin, au muncit trei luni fara
salariu pentru a-şi pregăti noul loc de muncă.
Dȃnsa ne confirmă ȋncă o dată zicala conform căreia cine bea apă de la
Momac se stabileşte in Pecica. Ȋn anul 1981 s-a căsătorit cu Gheorghe Kovacs
şi ȋn 1983 au avut o fetita, pe Otilia, care ȋi urmează ȋn cariera didactică.Bucuria
a fost deplină cȃnd a devenit bunică şi Medeea Maria, o fetiță frumoasă şi
deşteaptă a apărut ȋn viața lor.
Calitatea unui dascal nu se regaseste intr-un morman de diplome obținute
de-a lungul carierei didactice, ci in cunoştințe temeinice acumulate in anii de
şcoală ȋmbinate cu priceperea de a modela caractere de la o vȃrstă fragedă , cu
multă dragoste pentru copii si cu dorința de a dărui.
Doamna Eva, asa cum este cunoscută de parinți si de copii “are lipici la
copii… da, copiii o iubesc!”, dar nimeni nu știe din ce material este fabricat
lipiciul acesta… S-ar spune din muncă, talent și dăruire, uitare de sine!
“Arta” de a fi educator este pentru dȃnsa minunea de a se oglindi zilnic în
ochii copiilor. Ochișorii unui copil îi pot „spune” multe: uneori este zâna bună,

aşa cum a desenat-o o fetiță din generația trecută, alteori este și vrăjitoarea cea
rea dar este mereu cea care alină durerea și șterge râurile de lacrimi, precum și
„prietena” de care cei mici au atâta nevoie! Cântă și dansează toată ziua, face
teatru de papuși, pictează povești ,inventează jocuri, se joaca ȋmpreună cu
copilaşii ei. Și-atunci se întâmplă o minune! .. minunea de a fi educatoare! Rolul
fiecărei educatoare este de a și-l face pe copil partener în lungul proces de
învățare. Ea trebuie să susțină și să consolideze dezvoltarea și comportamentul
copilului, raporturile cu sine și cu ceilalți, astfel încât acesta să poată atinge
momentul când își formulează singur reguli și principii.
Este un dascăl bun care dovedește, în egală măsură, umanism și dragoste de
copii spirit de obiectivitate, dreptate, principialitate, cinste, corectitudine,
răbdare, optimism, modestie, stăpânire de sine. De aceea ȋn grupele pe care le-a
ȋndrumat au fost ȋntotdeauna foarte mulți copii care au făcut-o mȃndră cȃnd au
ajuns la şcoală, fiind foarte bine pregătiți.
La Grădinița cu Program Prelungit a funcționat 18 ani, după care s-a detaşat
pentru un an la Grădinița cu Program Normal nr.1. Din 1998 şi pȃnă ȋn prezent
ȋşi desfăşoară activitatea la Grădinița cu Program Normal nr.2, cunoscută ca
,, Grădinița Iril,, unde ȋi este colegă o eleva din prima generatie, Monica Ordodi.
Dacă la sfârșitul fiecărei zile se privește în oglindă cu siguranta vede
portretul unui dascăl adevărat şi poate spune cu mândrie: Misiune îndeplinită!
Pentru ȋntreaga activitate desfăşurată ȋn folosul comunității pecicane,
Consiliul Local a hotărȃt ca doamnei Eva Kovacs să i se decerneze, in cadrul
şedinței festive de astăzi, Titlul de Excelență. Felicitări!
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