
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, prof. Dorina Lobonț va susține tema: Împlinire și armonie în cariera
didactică, 3.05, ora 16.20, sala 305.

Experienţa profesională:
 profesor de învăţământ primar - din 1994 până în prezent, Colegiul Naţional Bănăţean
Timişoara

Educaţie şi formare:
 2008 – 2010, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Master - Management de Sistem şi de
Proces în Organizaţiile Educaţionale, Universitatea de Vest Timişoara;
 2005 – 2009, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Ştiinţele Educaţiei - Pedagogia
Învăţământului Primar şi Preşcolar, Universitatea de Vest Timişoara;
 2005 – 2008, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Ştiinţele Educaţiei - Pedagogie,
Universitatea de Vest Timişoara;

Activităţi şi responsabilităţi:
consilier educativ - clasele primare; responsabil de Cerc Pedagogic - clasele a II-a; metodist
al I.Ş.J. Timiş, membru în Consiliul Consultativ al I.Ş.J. Timiş mentor practică pedagogică -
pentru studenţii de la Ştiinţele Educaţiei, mentor – carieră - în cadrul unui program de
formare acreditat; formator - programe de formare avizate / acreditate CCD Timiş;
responsabil cu perfecţionarea – învăţământ primar - Cabinetul metodic al şcolii; participant /
organizator proiecte judeţene / naţionale / internaţionale

Activităţi de perfecţionare:
 Vote with your feet, Erasmus, 2016, Londra;
 SMILE Lisbon, Grundtvig, 2013, Lisabona;
 Using video to Support Lifelong Learning, Comenius, ATiT, 2012, Leuven;
 Creating E-learning Courses Hands-On Tools &amp; Practical Tips, Comenius, 2010–
Hamrun-Malta;
 Schimburi de bune practici în Uniunea Europeană, 2010 – Genova (It.), Barcelona -
Spania;
 Bune practici privind absorbţia fondurilor structurale europene, 2009 –Genova-Italia;
 Teaching European Active Citizenship, 2008 – Comenius - Finlanda (Karjaa) - 3
eurocredite


