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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA IANUARIE 2017- DECEMBRIE 2017
Despre noi
Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei
interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.
Înregistrată la 19 februarie 2008, ANTEM reprezintă o asociaţie specializată în integrarea socială, profesională,
culturală şi lingvistică, în instruirea sistematică a limbii române pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale,
cetăţenii străini, în promovarea dialogului intercultural şi creşterea standardelor de vorbire curentă a limbii oficiale
a Republicii Moldova (RM).
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Sumar
Pe parcursul anului 2017, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare, cu succes, a
proiectelor care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale și a cetățenilor străini din RM. ANTEM a
desfăşurat activităţi privind furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor etnice din toate zonele
geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord.
Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat şi mese rotunde, conferințe în cadrul cărora au fost puse în
discuție problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat și limbii găgăuze pentru copii și adulţi
precum și a dezvoltat noi materiale didactice pentru minorităţile etnice și cetățenii străini.
ANTEM a fost implicat și în activități de training pentru profesorii de limbă română în scopul îmbunătăţirii
abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de învăţare/predare a limbii de
stat pentru cursanţii alolingvi.
Sesiunile de monitorizare organizate de ANTEM, cu intenţia de a determina gradul de succes, dar și necesitățile de
îmbunătățire a procesului de implementare a proiectelor organizației au fost realizate de către experţii și staff-ul
ANTEM. În baza monitorizărilor, cei din urmă au evaluat activitatea didactică a trainerilor din teritoriu, dar și a
beneficiarilor de proiecte.
Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2017 sunt menționate mai jos.
2

Activitate
Organizarea cursurilor
de limbă română

Obiective realizate
a) Instruirea tradițională - ANTEM a organizat cursuri de predare-învățare simultană a
limbilor română și găgăuză pentru 230 copii din 10 grădinițe și 181 părinți. Localităţile
implicate au fost din UTA Găgăuzia: Ceadâr-Lunga, Comrat, Congaz, Beșghioz și
Vulcănești.
b) Instruirea la distanță – de acest serviciu au beneficiat gratuit 288 de cursanți, la
nivelele A1-A2 și B1 din toate regiunile RM: Chișinău, Ceadâr-Lunga, Comrat, Taraclia,
Cahul, Bălți, Briceni, Lipcani, Congaz, Soroca, Vulcănești, Drochia, Camenca, Căușeni,
Bender, Râbnița și alte localități rurale. Beneficiarii proiectului au fost tineri reprezentanți
ai minorităților etnice din RM, care au avut posibilitate să beneficieze de programul
instruirii lingvistice, prin intermediul platformei invat.antem.org

cât și a aplicației

mobile Învățăm limba română. Ghid de conversație.
Elaborarea și
diversificarea
suportului didactic

În 2017 ANTEM a elaborat următoarele materiale didactice:
1. Învățăm limba română împreună, nivelul A1+, Manual pentru refugiați și cetățenii
străini;
2. Învățăm limba română împreună, , nivelul A1+, Caiet de exerciții;
3. Învățăm limba română. Ghid de conversație, aplicație mobilă
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Formarea continuă a
profesorilor şi
asigurarea continuităţii

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează seminare de
instruire metodologică și lingvistică. Astfel, în anul 2017, ANTEM a organizat următoarele
activități de instruire:
1 seminar de instruire pentru profesorii de română care predau copiilor străini din

a)
RM;
b)

2 seminare de instruire a tutorilor ANTEM în scopul informării acestora despre

subtilitățile utilizării soft-ului educaţional „Învăţăm Româna la distanţă” (invat.antem.org),
dar şi despre condiţiile bunei desfăşurări a proiectului de instruire la distanță.
c)

2 seminare de instruire pentru 40 de educatori, metodiști și manageri de grădinițe

organizate în scopul îmbunătățirii abilităților de predare simultană a limbilor română și
găgăuză pentru copiii din grădinițe în cadrul proiectului Integrare cu respect pentru
diversitate – Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză în Regiunea Autonomă
Găgăuzia.
Monitorizare şi evaluare

Pentru a asigura buna implementare a programelor de instruire lingvistică pentru
minoritățile etnice, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare a metodelor şi
tehnicilor de predare, abilităţilor organizatorice ale trainerilor, dar și ședințe de evaluare a
procesului de instruire.
Astfel, pe parcursul anului 2017, au fost realizate 2 sesiuni de monitorizare în UTA
Găgăuzia și 7 discuții de evaluare a Programului de învățare simultană a limbilor română
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și găgăuză.
Au fost evaluate, de asemenea, necesităţile de viitor din punct de vedere metodologic şi
tehnic pentru o mai bună implementare a activităţilor de instruire.
Creşterea gradului de
conştientizare a
necesităţii învăţării
limbii de stat de către
minorităţile naţionale

ANTEM a organizat diverse evenimente cu scop de analiză, evaluare, autoevaluare, dar și
de informare şi promovare a activităţilor proiectelor:
a)

3 lansări de materiale didactice ANTEM;

b)

10 sesiuni de informare pentru părinții copiilor implicați în Programul de Învățare

Simultană a Limbilor Română și Găgăguză;
c)

18 cluburi de discuții pentru tinerii implicați în proiectul Diversificarea Accesului

la Educație a Tinerilor prin Instruire la Distanță;
d)

4 conferințe de promovare a instruirii la distanță în cadrul proiectului

Diversificarea Accesului la Educație a Tinerilor prin Instruire la Distanță;
e)

1000 de calendare de buzunar tipărite în scopul promovării aplicației mobile Învățăm

româna la distanță. Ghid de conversație;

Anexa 1
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Promovarea activității ANTEM în mass-media

Internet
Adresa web

Data publicării

www.civic.md

http://www.civic.md/instruiri/36781-antem-anunta-concurs-deselectare-a-cursantilor-pentru-studierea-gratuita-a-limbii-romane-ladistanta-nivelul-a1-a2-si-b1.html

07.04.17

www.mts.gov.md

http://www.mts.gov.md/content/konkurs-na-uchastie-v-besplatnoyprogramme-po-distancionnomu-izucheniyu-rumynskogo-yazyka-0

3.

http://gagauzmedia.md

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=10780

13.04.17

4.

ceadir-lunga.md

http://ceadir-lunga.md/index.php?news=2421#

29.04.17

www.civic.md

http://www.civic.md/evenimente/37149-antem-propunediversificarea-accesului-la-educatie-prin-instruire-la-distanta.html
http://www.mts.gov.md/content/conferinta-de-lansare-proiectuluidiversificarea-accesului-la-educatie-tinerilor-prin
http://www.mts.gov.md/content/antem-propune-diversificareaaccesului-la-educatie-prin-instruire-la-distanta-0
http://www.antem.org/conferinta-de-lansare-a-proiectuluidiversificarea-accesului-la-educatie-a-tinerilor-prin-instruire-ladistanta/
http://www.civic.md/tendere/37757-selectarea-unei-companii-careva-oferi-servicii-it-in-domeniul-e-learning.html
http://www.civic.md/instruiri/38322-concurs-de-selectare-acursantilor-pentru-studierea-gratuita-a-limbii-romane-la-distantanivelul-b1.html

10.05.17

Nr.

Pagina web

1.
2.

5.
6.
7.

www.mts.gov.md
www.mts.gov.md
www.antem.org

8.
9.

www.civic.md/tendere
www.civic.md

10.

-

10.05.17

19.06.17
03.08.17
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11.
12.

http://www.civic.md/

http://www.civic.md/tendere/38437-cerere-de-oferta-pentrudezvoltarea-aplicatiei-mobile.html

www.facebook.com

https://www.facebook.com/pg/Obiectiv-Comun1816310945281575/videos/?ref=page_internal

www.civic.md

http://www.civic.md/instruiri/39391-concurs-de-selectare-acursantilor-pentru-studierea-gratuita-a-limbii-romane-la-distantanivelul-b1-2.html
https://ru.diez.md/2017/10/18/hocheshy-luchshe-vyuchityrumynskiy-yazyk-poday-zayavku-na-uchastie-v-besplatnoyprogramme/
http://sabaa.md/obschestvo/304-rumynskiy-yazyk-v-otkrytomdostupe.html

18.10.17

www.gagauzmedia.md

https://gagauzmedia.md/newsid=3379

19.10.17

www.civic.md

http://www.civic.md/evenimente/39566-antem-lanseaza-aplicatiamobila-invatam-limba-romana-ghid-de-conversatie.html
http://tv8.md/2017/11/01/foto-invata-ti-prietenii-si-colegii-limbaromana-antem-a-lansat-o-aplicatia-mobila-a-unui-ghid-deconversatie/
https://news.yam.md/ro/story/6584096

01.11.17

http://www.chisinauedu.m
d
http://www.bri.gov.md

http://www.chisinauedu.md/node/3262

02.11.17

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=1359&l=

01.11.17

https://ru.diez.md

https://ru.diez.md/2017/11/02/antem-zapuskaet-mobilynoeprilozhenie-rumynsko-russkiy-razgovornik-i-rumynsko-angliyskiyrazgovornik/

02.11.17

13.
www.ru.diez.md/
14.
www.sabaa.md
15.
16.
17.

http://tv8.md
18.
19.
20.
21.
22.

https://news.yam.md

12.08.17

18.10.17

19.10.17

01.11.17

03.11.17
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

https://gagauzmedia.md

https://gagauzmedia.md/newsid=4215/

01.11.17

https://www.privesc.eu

https://www.privesc.eu/agenda/index/1509697620

03.11.17

http://dge-falesti.org

http://dge-falesti.org/index.php/parteneriate

02.11.17

https://point.md

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/antem-zapustila-mobilnoeprilozhenie-dlia-izucheniia-rumynskogo-iazyka
http://oficial.md/social/obila-de-studiere-a-limbii-romane

05.11.17

http://itmoldova.com/it-news-md/antem-lansat-aplicatia-mobilainvatam-limba-romana-ghid-de-conversatie/
http://www.brd.gov.md/ro/content/fost-lansata-o-aplicatie-mobilade-studiere-limbii-romane
http://tvrmoldova.md/social/video-a-fost-lansata-aplicatia-mobilainvatam-limba-romana/
https://www.publika.md/de-astazi-fara-scuze-in-moldova-a-fostlansata-aplicatia-care-te-ajuta-sa-inveti-limba-romanagratuit_2985684.html
https://ru.publika.md/emisiuni/den-za-dnyom-c-lyudmiloy-muntyan_791_video_3342589.html#gallery
http://www.prime.md/ro/limba-romana-mai-usor-de-invatat-o-nouaaplicatie-ii-va-ajuta-pe-doritori-sa-invete-romana_63201.html
http://radiochisinau.md/limba-romana-poate-fi-acum-invatata-si-cuajutorul-unei-aplicatii-mobile---58707.html
http://newsmaker.md/rus/novosti/antem-zapustil-mobilnoeprilozhenie-dlya-izucheniya-rumynskogo-yazyka-34467
http://locals.md/2017/poyavilos-prilozhenie-rumyinsko-russkiyrazgovornik-600-modeley-razgovora/
https://rtr.md/novosti/obshhestvo/poyavilos-mobilnoe-prilozhenie-

04.11.17

http://oficial.md
http://itmoldova.com
http://www.brd.gov.md
http://tvrmoldova.md
https://www.publika.md

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

https://ru.publika.md
http://www.prime.md
http://radiochisinau.md
http://newsmaker.md
http://locals.md
https://rtr.md

03.11.17

03.11.17
03.11.17
03.11.17

03.11.17
03.11.17
03.11.17
03.11.17

01.11.17
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dlya-izucheniya-gosudarstvennogo-yazyka
http://mybusiness.md
38.
www.facebook.com
39.
tv8.md
40.
www.realitatea.md
41.
42.
43.
44.
45.

www.facebook.com
www.facebook.com
www.antem.org
www.antem.org
www.civic.md

46.
47.
48.
49.
50.

http://gagauzmedia.md
https://www.youtube.com
https://www.youtube.com
http://grt.md

http://mybusiness.md/ru/novosti-biznesa/item/6525-antem-zapustilomobilnoe-prilozhenie-rumynsko-russkij-razgovornik-dlya-android-iios
https://www.facebook.com/UTRONACTC/videos/15222920678658
99/?hc_ref=ARSGbKzdRYY9DMBMSHDZVOp766zSZFH1yS69b
aLGbfMXBAag8pwQUvcJ9-hkYnp7B5A
http://tv8.md/2017/11/01/foto-invata-ti-prietenii-si-colegii-limbaromana-antem-a-lansat-o-aplicatia-mobila-a-unui-ghid-deconversatie/
http://www.realitatea.md/acum-poti-invata-limba-romana-de-pesmartphone--a-fost-lansata-o-aplicatie-mobila-disponibila-peandroid-si-ios_66603.html
https://www.facebook.com/denis.perju.7/posts/1474008779312970

04.11.17

https://www.facebook.com/nts.md/videos/vb.113672295425279/137
5854132540416/?type=2&theater
http://www.antem.org/wp-content/uploads/2017/08/buletin-nr-13final.pdf
http://www.antem.org/wp-content/uploads/2017/11/E-letter-14aplicatie_FINAL.pdf
http://www.civic.md/evenimente/39970-diversificarea-accesului-laeducatie-a-tinerilor-prin-instruire-la-distanta-conferinta-definal.html
http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=10554

22.11.17

https://www.youtube.com/watch?v=W1oLXH49Ncg&feature=youtu
.be
https://www.youtube.com/watch?v=KQBy_cdC4eM

24.03.17

http://grt.md/25-0317_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%

25.03.17

06.11.17

01.11.17

03.11.17

04.11.17

1.12.17

24.03.17

23.03.17
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51.

https://www.youtube.com

D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8E/
https://www.youtube.com/watch?v=88JMnwnHTs8

52.

http://ceadir-lunga.md

http://ceadir-lunga.md/index.php?news=2371

27.03.17

http://www.vulcanestimd.c
om

http://www.vulcanestimd.com/singlepost/2017/03/27/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE
%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%
B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%
B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8E%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%
BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%8
1%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://www.civic.md/evenimente/36607-conferinta-de-bilant-alprogramului-integrare-cu-respect-pentru-diversitate-invatareasimultana-a-limbilor-romana-si-gagauza.html
http://gagauznews.md/19176/v-chadyr-lungskom-detsaduzavershilsya-proekt-po-izucheniyu-rodnogo-i-gosudarstvennogoyazykov.html
http://www.gagauz.md/2017/03/41600/

27.03.17

http://diez.md/2017/03/29/peste-200-de-copii-si-parintii-acestora-austudiat-simultan-limba-romana-si-gagauza-cadrul-unui-program/
http://grt.md/29-03-17_haberlar/

29.03.17

http://grt.md/29-0317_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D

29.03.17

53.

www.civic.md
54.
http://gagauznews.md
55.
56.
57.
58.

http://www.gagauz.md
http://diez.md
http://grt.md
http://grt.md

59.

25.03.17

28.03.17

28.03.17

28.03.17

29.03.17
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0%B8/
60.

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=BRSz5vmeMPk

29.08.17

61.

https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=s1ziOvOioSQ&t=1434s

29.03.17

http://www.edu.gov.md

29.03.17

63.

http://guogagauzii.md

http://www.edu.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-incurajeazainvatarea-simultana-limbilor-romana-si-gagauza
http://guogagauzii.md/index.php?newsid=98

64.

http://gagauzmedia.md

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=10616

30.03.17

http://radiochisinau.md

30.03.17

62.

29.03.17

66.

http://gagauzinfo.md

http://radiochisinau.md/ministerul-educatiei-incurajeaza-invatareasimultana-a-limbilor-romana-si-gagauza---48207.html
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=32114

67.

http://gagauzmedia.md

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=10554

24.03.17

www.civic.md

http://www.civic.md/tendere/40009-tender-multiplicareamaterialelor-didactice.html

04.12.17

www.civic.md

http://www.civic.md/tendere/40057-tender-rechizite-de-birou.html

07.12.17

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri-ong/40058-tender-servicii-detransport.html

07.12.17

www.civic.md

http://www.civic.md/evenimente/40173-conferinta-de-lansare-aprogramului-integrare-cu-respect-pentru-diversitate-invatareasimultana-a-limbilor-romana-si-gagauza-in-utag.html

20.12.17

www.protv.md

http://protv.md/stiri/actualitate/limba-romana-mai-accesibila-pentrutoti-refugiatii-de-la-noi-din---1831221.html
https://www.privesc.eu/arhiva/75304/Conferinta-de-lansare-amaterialelor-didactice-destinate-refugiatilor--Currriculum-destudiere-a-limbii-romane-si-modulul-de-studiere-la-distanta-a-li
http://www.civic.md/evenimente/36653-conferinta-de-lansarecurrriculum-ului-si-a-modulului-de-invatare-a-limbii-romane-

31.03.17

65.

68.
69.
70.

71.

72.

www.privesc.eu
73.
74.

www.civic.md

30.03.17

31.03.17

30.03.17
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www.realitatea.md
75.
76.

www.timpul.md
www.civic.md

77.
www.civic.md
78.

pentru-refugiati-prin-intermediul-platformei-http-invat-antemorg.html
http://www.realitatea.md/live-asocia-ia-na-ionala-a-traineriloreuropeni-din-moldova-antem-lanseaza-currriculumul-deinva_54905.html
http://www.timpul.md/articol/limba-romana-mai-accesibila-pentrurefugiaii-din-moldova--107199.html
http://www.civic.md/instruiri/37629-antem-pregateste-noi-cadredidactice-pentru-programul-de-instruire-lingvistica-a-refugiatilorstrainilor-din-republica-moldova.html
http://www.civic.md/evenimente/39044-conferinta-de-lansare-amanualului-si-caietului-de-invatare-a-limbii-romane-pentrurefugiati.html

31.03.17

31.03.17
09.06.17

25.09.17

Lucia Cucu,
Director ANTEM
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