
Departamentul de Științe ale Educației (DSE) din cadrul Facultății de Sociologie și
Psihologie aniversează 20 de ani. Cu acest prilej vor fi derulate Conferințele Alumni ,
conferințe în care absolvenții departamentului vor susține o prelegere studenților, îi vor
inspira cu parcursul lor, cu ideile și expertiza lor actuală.

În ciclul manifestărilor aniversare dedicate celor 20 de ani ai Departamentului de
Științe ale Educației, Lidia Giana Ivănescu, (profesor pentru învăţământul preşcolar şi director
la Grădiniţa de Aplicaţie cu P.P. nr. 22 Timişoara) - Conferințele alumni, 29 martie, ora
11.20, sala 306, prezintă tema: Profesia de dascăl – o profesie de suflet.

Lidia Giana Ivănescu a urmat cursurile Liceului Pedagogic din Timișoara în perioada
1978 – 1982, timp în care a desfășurat practica pedagogică la Grădinița de Aplicație Nr.22
Timișoara, beneficiind de îndrumarea unor cadre didactice foarte bine pregătite. A fost
repartizată, în baza mediei de absolvire, la Grădinița cu PP Nr.38 Timișoara, iar în 1991s-a
transferat la Grădinița de Aplicație.

A beneficiat apoi de o pregătire universitară şi postuniversitară de calitate în cadrul
Facultății de Sociologie și Psihologie a U.V.T., obținând specializarea în pedagogie (în anul
2004), respectiv masteratul MSPOE (în 2007), studii care i-au îmbogățit experiența în
pedagogie şi management al organizaţiilor educaţionale, cultura organizațională,
implementarea și derularea unor proiecte educaționale, parteneriate,etc.

Conduce grădinița nr. 22 din 01.04.2007, iar înainte de numirea ca director, a acumulat
experiență din pozițiile de responsabil al comisiei metodice și, respectiv, cea de lider de
sindicat din unitate. Specificul acestei unități, și anume acela de grădiniță de aplicație, impune
abilități suplimentare pentru a coordona și îndruma viitoarele educatoare, dar și pentru a
menține o colaborare intensă cu conducerea Liceului Pedagogic, cu profesorii de practică
pedagogică și cu profesorii metodiști.

De un real folos i-a fost (și îi este) participarea prin grantul Comenius pe care l-a
câștigat în 2013, la un training (CROCUS) în Marea Britanie, unde a cunoscut moduri noi și
interesante de organizare a activităților din unitățile de învățământ, aspecte care au ajutat-o în
optimizarea activității de director.


