
 
 

Bianca-Maria Presiceanu 
- profesor învăţământ primar - 

 
 

Experienţa profesională:  
 Profesor Învăţământ Primar – Şc. Gimn. "Andrei Mureşanu", Ploieşti  

 

Educație şi formare:  
 

 Masterat - Performanță pentru pregătirea profesorului în societatea cunoașterii - 
Universitatea Petrol – Gaze, Ploiești, Facultatea de Litere și Științe, Domeniul 
Științele Educației; 

              Tematica lucrării de disertație: Abordări inovative ale procesului de învățare 
prin proiectele integrate. 
 

 Curs de formare: Învățând să trăim împreună. 

 
 Licenţă – Pedagogia învățământului primar şi preşcolar – Universitatea UPG 

Ploiești, Facultatea de „Litere și Științe”;  
Tematica lucrării de licență: Arta pedagogiei în perioada antichității ca 
fundament în perioada contemporană. 
 

 Pedagogia, psihologia, teoria și metodologia predării, limba română, abilități 
practice, muzică – Liceul „Toma N. Socolescu”.  

 

Competenţe şi abilităţi personale/Realizări:  

 Limba engleză – nivelul experimentat;  

 Lucrul cu copiii;  

 Competenţa de comunicare scrisă şi orală în limba română (nivel avansat);  

 Abilitatea şi plăcerea de a scrie, utilizând diverse stiluri redacţionale (nivel 
avansat);  

 Abilitatea de muncă individual şi în echipă (nivel avansat);  

 Abilitatea de relaţionare (nivel avansat), abilitatea de operare PC (nivel avansat), 
abilitatea de persuasiune, abilitatea de autodidact, abilitatea de autodisciplinare, 
abilitatea de creaţie poetică, abilitatea de a-mi folosi imaginaţia şi creativitatea;  

 Cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ - nivel avansat;  

 Competenţe organizatorice, sociale; educarea şi sprijinirea copiilor, competenţă 
de comunicare scrisă şi orală, competenţă operare PC;  

 Premiul I în cadrul sesiunii de comunicări ştiințifice studențeşti „Ştiința şi 
Tehnologia în contextul dezvoltării durabile”, cu lucrarea “Procesul de formare în 
educaţie al lui Mircea Eliade”.  

 
 
 
 



 
 
 

Selecții din activități desfășurate în ultimii ani 

 Participare la programul Academia Experiențelor - curs de pedagogie 

experențială pentru cadrele didactice (2016). 
 

 participare la Conferința Națională cu participare internațională “O altfel de 

educație pentru o altfel de generație”- Atelier: Cooperative learning for 

elementary students și Provocarea lecturii (2016). 

 

 participare Conferința Națională Clasa pregătitoare un drum spre reușita școlară 

cu lucrarea Dezvoltarea competențelor de comunicare prin folosirea cărților 

uriașe în colaborare cu Georgiana Cătălina Niculae (2015). 

 

 participare la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești Educația sub semnul 

reflecției cu lucrarea Tratarea diferențiată a elevilor - premisă a succesului școlar 

în colaborare cu Georgiana Cătălina Niculae (2014). 

 


