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Curriculum vitae  
Europass  

INFORMAŢII PERSONALE 

 

 

  

Nume/Prenume BOLCHIŞ Antoneta-Georgina 

  

Adresa  
  

  

E-mail antoaneta.bolchis@edu.gov.ro 
  

Naționalitate Română 
  

Data naşterii 09.05.1977 

  

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului     
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

12.04.2022-prezent 
Secretar de Stat 
Ministerul Educației  
Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 
Executivă 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
      

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2020-2021 
Profesor în Centre și cabinete de asistență psihopedagogică 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș 
Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare 
Activitate publică-consiliere școlară în Cabinet de asistență psiho- 
pedagogică 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2019-2020 
Inspector școlar pentru activități extrașcolare, cu atribuții pentru 
învățământ special 
Purtător de cuvânt al Inspectoratului  Școlar Județean Maramureș 
Inspectoratul  Școlar Județean Maramureș 
Activitate publică-coordonator activități educative, activități didactice, 
organizare de evenimente educaționale 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2018-2019 
Inspector școlar pentru științe socio-umane 
Inspectoratul  Școlar Județean Maramureș 
Activitate publică-coordonator activități educative, activități didactice, 
organizare de evenimente educaționale 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2017-2018 
Psiholog / Consilier școlar 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș 
Consiliere școlară  în Cabinet de asistență psiho-pedagogică - Liceul 
Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare 
Activitate publică 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

2016-2017 
Psiholog – C.J.A.P. MM 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș 
Activitate publică 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01.06.2014-31.08.2016 
Profesor - Director  adjunct 
Liceul Teoretic ,,Ioan  Buteanu” Șomcuta Mare 
Activitate publică - învăţământ  liceal 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

01.09.2006-01.06.2014 
Profesor - Director 
Activitate instructiv-educativă la grupă 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1-Şomcuta-Mare 
Activitate publică - învăţământ preşcolar 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

2006-1996 
Educatoare 
Activitate instructiv-educativă la grupă 
Grup Școlar „Ioan Buteanu” Șomcuța Mare, Structura Grădinița 
Buciumi 
Activitate publică - învățământ preşcolar 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2020 
Doctor în Științe ale Educației  
Științe ale Educației 

 
Universitatea Babeș- Bolyai Cluj-Napoca  
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
Școala Doctorală: Științe ale Educației  
,,Educație, Reflecție, Dezvoltare” 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2020 
Adeverință nr. 1073/10.06.2020 
Utilizarea aplicației Google Clasroom în colaborarea online 
Competențe digitale de predare online 
Casa Corpului Didactic Maramureș 

 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2019 
Adeverința nr. 2266/02.12.2019 
Inspecția școlară. Legislație, documente de inspecție, normativitatea    
inspecției școlare 
Competențe manageriale 
Casa Corpului Didactic Maramureș 

 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2018-2019 
Adeverință nr. 492/06.05.2019 
Elemente de didactică aplicată - EDA 
Organizarea, proiectarea și evaluarea procesului educațional 
Casa Corpului Didactic Maramureș 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2017-2020 
Doctorand în Științe ale Educației 
 
 
Universitaea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca  
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
Școala Doctorală ,,Științe ale Educației” 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2017 
Diplomă  
Diagnostic și evaluare în tulburările specifice de învățare. Practici 
curente și demersuri validate științific 
Universitatea Babeș-Bolyai 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2017 
Diplomă de participare  
Workshop în domeniul migrației și azilului destinat profesorilor din  
domeniul științelor sociale 
UNHCR România 

 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2016 
Dezvoltarea competențelor de leader în management educațional 
Atestat de formare continuă 
 
CNDRU EUROSTUDY 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2016 
Consilier pentru dezvoltare personală 
Atestat de formare continuă 
 
Fundația CLM  ECHO  

 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2016 
Certificat de participare 
Evaluarea clinică a copilului abuzat/neglijat 
 
Expert PSY București  

 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Evaluator de furnizori de formare și programe de formare 
Certificat de absolvire 
 
SC. CDP. ARIS SA 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Diplomă - Masterat 
Psihologie clinică și psihoterapie 
Psihologie 
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad, 2 ani 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Diplomă de licență 
Psihologie 
 
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș” Arad, 3 ani 
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Educație fizică și sport 

 
  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2015 
Adeverință  nr.467/31.03.2015 
,,Inspecția școlară” 
 
Casa Corpului Didactic Maramureș 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2014 
Atestat de formare continuă 
Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și adolescenților prin programe 
EREC 
Asociația de Științe Cognitive din România 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2012 
Adeverinţă nr.36 din 19.03.2012; 40 credite profesionale transferabile 
Competență, profesionalism și dimensiune europeană prin integrare 
TIC în actul educațional 
CCD MARAMUREȘ 

 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2012 
Adeverinţă nr.36 din 19.03.2012; 60 credite profesionale transferabile. 
Management educațional european 
 
Fundaţia Cultural Umanitară „Henri Coandă” 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2011 
Certificat  
P.R.E.T- Programul de dezvoltare și îmbunătățire a competențelor 
profesionale ale cadrelor didactice din grădinițe 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
Nivelul de calificare naţională 

şi internaţională 

2010 
Diplomă/ Curs postuniversitar 
Psihologie 

 
Universitatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei - Babeş Bolyai 
 
 
Curs postuniversitar, Magister: Dezvoltare, consiliere și orientare 

     

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Certificat de absolvire nr. 00019545 
Pedagogie-psihologie 
Mentor 
M.E.C.T.S, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Certificat de absolvire nr. 00022242 
Pedagogie-psihologie – Învăţămâmt preşcolar 
Metodist 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Certificat de participare 
Educaţia incluzivă 
 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CC 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Adeverință de participare 
Bazele educaţiei parentale 
 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2010 
Adeverinţă de participare 
A.R.A.C.I.P 
 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 
formare 

2010 
Adeverinţă 
Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru 
copii şi adolescenţi. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul 
copiilor şi adolescenţilor. 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2009 
Adeverinţă 
Curs de formare în domeniul serviciilor CRED 
Mentor CRED 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

 
Disciplinele principale 

studiate/competențe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorul de 
formare 

2008 
Diplomă de masterat 
Management educațional 
Management educaţional 
Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” Arad, 1 an                                                                                               
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
 

2007 
Certificat de absolvire nr. 0067227 
Ocupaţia de formator 
 
M.Ed.C  M. Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 
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Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 
Nivelul de calificare naţională 

şi internaţională 

2007 
Certificat de absolvire nr.0244719 
Auditor în domeniul calităţii 
 
M.Ed.C., Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 

 
 

Auditor în domeniul calităţii 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2007 
Adeverinţă         
Iniţiere utilizare calculator-AEL 
 
Casa Corpului Didactic Maramureş, Siveco Bucureşti 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2007 
Certificat de competenţe profesionale 
Management -  ,,START  MANAGER” 
Management educaţional 
Comunicare şi curriculum 
Tehnici informaţionale computerizate 
Fundaţia „Sfântul Anton de Padova” - Ulmeni  
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2007 
Diplomă 
Activităţi creative în sistemul educaţional francez 
 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

2006-2005 
Adeverinţă 
Managementul proiectelor europene 
 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş 
 

  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare  
Nivelul de calificare naţională 

şi internaţională 

2001 
Profesor/ Diplomă de licență 
 
 
Facultatea de Litere/Specializarea: Teologie ortodoxă - Litere 
Universitatea de Nord, Baia-Mare 
 
Studii superioare, 4 ani 
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Perioada 
Calificarea/Diploma obținută 

Disciplinele principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorul de 

formare 

1991-1996 
Educatoare/ Diplomă de bacalureat 
Pedagogie 
 
 
Şcoala Normală Sighetu-Marmației, 5 ani 

  

APTITUDINI ȘI 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

Limba maternă Română  

Limbi străine  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 
Franceza 

B2  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1  
utilizator 

independent 

B1 
utilizator 

independent 
 

Engleza A2  

utilizator 
elementar  

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar 

A2  

utilizator 
elementar  

 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competențe de comunicare Atitudine deschisă 
Receptivitate la nou 
Competențe de comunicare şi relaţionare eficiente 
Acordare de consultanţă de specialitate 

  

Competenţe 
organizaționale/manageriale 

Inspector școlar 
Director adjunct 
Director 

  

 Formator 
Programul de formare ,,Inspecția școlară”, 2019 
Sesiune de instruire a profesorilor de cultură civică - Istoria robiei 
rromilor și Holocaust” - 2019 
,,Competență, profesionalism și dimensiune europeană prin integrare 
TIC  în actul educațional”, 2017 
,,Tehnici moderne în activitățile practice” 2007, 2008, 2011, 2012 
 
Metodist 
La nivel interjudețean 
Coordonarea cercurilor pedagogice ale profesorilor din Maramureș și 
Satu-Mare, în cadrul proiectului POCU 
,,Învățăm, motivăm, adaptăm” ID 107043 
La nivel județean 
Conducerea cercurilor pedagogice la nivel județean ale profesorilor de 
științe socio-umane 
Conducerea cercurilor pedagogice la nivel județean ale profesorilor 
consilieri educativi 
Conducerea cercurilor pedagogice la nivel județean ale profesorilor de 
învățământ special 
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 La nivel zonal 
Coordonarea şi conducerea activităţii Centrului metodic zonal la nivel 
preșcolar 
Organizarea cercurilor pedagogice zonale la nivel preșcolar 

  

 Evaluator 
Vicepreședinte în comisia județeană de orientare școlară și profesională 
Perspective SOCEM: Dezvoltarea social-cognitivă și emoțională la 
copii și adolescenți” 
 

 Motivare și implicare 

 La nivel internațional 
Organizarea întâlnirii interinstituționale internaționale cu delegația din 
China 
Organizarea taberei internaționale de Ziua Limbii române (Maramureș-
Ucraina) 
Organizarea proiectului internațional „Ajută-mă să cresc” 
Organizarea Seminarului Internațional ,,Integrarea - între teorie și 
practică” 

 La nivel național 
Coordonare proiect educațional național de cultură și civilizație 
Coordonare Simpozion național „Gândurile copiilor pentru o Românie 
unită” 
La nivel interjudețean 
Organizarea cercurilor pedagogice  
Organizarea Festivalului regional de colinde „Slobozi-ne gazdă-n casă” 
Organizarea Festivalului regional de poezie și Teatru „Dor de satul lui 
Petre Dulfu” 
Organizarea Concursului regional „Din tainele iernii” 
Coordonarea Concursului regional „Iarna în ochi de copil” 
Organizarea Concursului regional „Tradiții și obiceiuri românești” 
Coordonarea Concursului regional „Mirajul iernii” 
Organizarea Concursului regional „România-cultură, turism, tradiție” 
La nivel județean  
Coordonarea proiectelor CAEN, CAER, CAERI  
Coordonarea proiectului județean „Arta de a conduce”- ediția a II-a 
Coordonarea reuniunii interinstituționale Antitrafic Maramureș 
Coordonarea simpozionului județean „Ora de dirigenție” 
Coordonarea proiectului județean „Caravana liceenilor” 
Coordonarea proiectului județean „ABC-ul adolescenței” 
Coordonarea proiectului judeţean: „Călătorim prin Europa” 
Organizarea simpozion județean: „Credința vie în limbajul și 
comportamentul adolescentului” 
Organizarea concursului național „Perspective moderne în învățământul 
tehnologic- Interferențe educaționale” 
Organizarea concursului județean „Made for Europe” 
Organizarea concursului județean „Cultură și civilizație în România” 
Organizarea proiectului internațional „Diversitate culturală, identitate 
sportivă” 
Organizarea proiectului internațional „Ziua Ștafetei” 
Organizarea campaniei de voluntariat în parteneriat cu Alphega, 
Farmexpert, Oameni și Companii „Școala Familiei” 
Organizarea campaniei „Let’s do it, România!” 
Organizarea simpozionului „Portrete de dascăli” 
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 Organizarea proiectului județean „Ferestre spre universul cărții” 
Organizarea concursului national - etapa județeană – „Imaginând 
viitorul european” 
Organizarea Carrer Planner - Târgul ofertelor educaționale Maramureș, 
ediția a XIX-a 
Organizarea concursului național „Gândurile copiilor pentru o Românie 
unită” 
Organizarea Festivalului județean de colinde, 2018 

 Organizarea concursului județean ,,Școala noastră se prezintă - Educația 
face diferența” 
Coordonarea campaniei județene de prevenire și combatere a violenței 
școlare 
Organizarea Simpozionului județean ,,Credința vie în limbajul și 
comportamentul adolescentului” 

  

 Profesor ambasador în proiectul POSDRU: 2007-2013 
Profesor coordonator în proiectul POSDRU, Skils for Jobs, 2015 

  

 Purtător de cuvânt ISJMM 
Participarea la întâlnirile de dialog social 
Organizare declarații de presă 
Elaborare comunicate de presă 
Interviuri de presă 

  

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

Utilizare calculator 
 

  

Competenţe informatice O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, 
Excel™, PowerPoint™); alte programe manageriale 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

 Informaţii suplimentare 

 Publicații 
 
Cărți în colaborare 
Bocoș, M.-D. (coord.). (2019). Dicționar praxiologic de pedagogie. 
Volumul V: P-Z .Cluj-Napoca: Editura Presa Universitară Clujeană. 
Bocoș, M.-D. (coord.). (2018). Dicționar praxiologic de pedagogie. 
Volumul IV: M-O. Pitești: Editura Cartea Românească Educaţional. 
Bolchiș, A-G., Meseșan, E., Muste, D. (2020), Lecția de dirigenție, 
Cluj-Napoca, editura Limes 

  

 Cărți 
Fenomenul neglijării la elevii de gimnaziu și liceu,(2020), Cluj-
Napoca, Editura Limes 
Adolescența. Temperament și percepție de sine corporală la 
adolescenți, Eurotip, 2016 

  

 Reviste  
Membru în consiliul redacțional al revistei „Educație. Educație 
specială”, 2020 
Coordonator reviste - nivel preșcolar 
„Voiniceii’’, numerele: 1, 2, 3 
„Grădiniţe din Ţara Chioarului’’, numerele: 1, 2 
Coordonator revistă - nivel gimnazial și liceal ,,Călătorim prin Europa’’ 
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 Auxiliare didactice 
Ghid pentru educație nonformală pentru copiii cu cerințe educaționale 
speciale ,,Școala Altfel, școala de acasă” 
Ghid pentru educație nonformală „Școala Altfel, școala de acasă” 
,,Tehnici moderne în activităţile practice’’ 

  

  Conferințe 
Congresul Internațional ASCIP 2019, Cercetarea modernă în 
psihologie, Sibiu, 2020 
Congresul Internațional ASCIP 2019, Cercetarea modernă în 
psihologie, Sibiu, 2019 
International Conference „Education, Reflection, Development, Sixth 
Edition”, Cluj-Napoca, 2018 
Conferința Internațională, Arad, 2018 
„Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și asistență 
psihopedagogică în context european” 
„Astra șomcuteană. Educație și transdisciplinariatate contemporană” 
„Teorii, valori și practici educaționale” 
„Interdisciplinaritate și intervenție psihopedagogică în context regional 
maramureșean” 
„Educația Globală-provocările secolului XXI” 
Simpozion IRPI „O perspectivă integrativă asupra tehnicilor și 
metodelor” 
Teatrul vienez de copii - Teatrul în educație 
SuperTeach, 2019 

  

 Stare civilă-căsătorită 
  

  

  
 

 Prof. Psih. Dr. Antoneta-Georgina BOLCHIŞ 
 


