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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PER)OADA IANUARIE - DECEMBRIE 2012
Despre noi
Misiunea ANTEM: Facilitarea integrării civice socio-culturale şi profesionale, promovarea toleranţei
interetnice prin instruire şi creare a unui mediu lingvistic favorabil.
Înregistrată în
,
februarie, ANTEM reprezintă o asocia ie specializată în integrarea socială,
profesională, culturală şi lingvistică, în instruirea sistematică a limbii române pentru reprezentan ii
minorită ilor na ionale, cetă enii străini, în promovarea dialogului intercultural şi creşterea standardelor de
vorbire curentă a limbii oficiale a statului în Republica Moldova RM .
Sumar

Pe parcursul anului 2012, ANTEM a atins toate obiectivele stabilite pentru asigurarea unui proces reuşit de
instruire lingvistică a reprezentan ilor minorită ilor na ionale din RM. În această perioadă, ANTEM a realizat
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un proiect pilot „Integrarea Tinerilor în Societate prin Instruire la Distanţă” sus inut financiar de către
Ministerul Tineretului şi Sportului al RM şi prima parte a proiectului „Instruirea Lingvistică a Funcţionarilor
Publici din Republica Moldova (2012-2013)” cu sus inerea financiară a Înaltului Comisar pentru Minorită ile
Na ionale OSCE de la (aga şi Guvernului Finlandei.
Instruirea Lingvistică a Funcţionarilor Publici din Republica Moldova (2012-2013)

Ţe lângă organizarea procesului de instruire lingvistică, ANTEM a desfăşurat, în cadrul proiectului, şi
activită i de diversificare a suportului didactic prin elaborarea unui material suplimentar întitulat „Să
comunicăm prin imagini”. Mai mult ca atât, asocia ia a desfăşurat un şir de activită i ce in de actualizarea şi
completarea curriclum-ului potrivit rigorilor men ionate în Cadrul European de Referin ă pentru Limbi.

În scopul perfec ionării continue a echipei de traineri, ANTEM a desfăşurat, în
, şi seminare metodice de
instruire a profesorilor de limbă română. De asemenea, au fost organizate monitorizări în teritoriu pentru a
depista dacă metodele şi tehnicile de predare a trainerilor corespund celor solicitate de ANTEM.
Pe parcursul anului 2012, asocia ia a realizat şi alte activită i cum ar fi creşterea gradului de conştientizare a
necesită ii învă ării limbii de stat de către minorită ile na ionale prin intermediul meselor rotunde şi
cluburilor de discu ii, stabilirea acordurilor de colaborare şi parteneriat cu diverse institu ii de stat precum
şi informarea sistematică a mass-mediei despre activită ile şi evenimentele ANTEM.

Integrarea Tinerilor în Societate prin Instruire la Distanţă

În perioada septembrie-decembrie 2012, ANTEM a realizat, de asemenea, și proiectul pilot Integrarea
Tinerilor în Societate prin Instruire la Distanţă sus inut financiar de către Ministerul Tineretului şi Sportului
al RM.
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La baza acestui proiect a stat elaborarea unei platforme de studiere a limbii române on-line (nivelul A1 şi
A2) pentru tinerii reprezentanți ai minorităților naționale din RM. De acest program au beneficiat 124
participan i unii dintre aceștia obținând certificate de finisare a primului nivel de instruire lingvistică.

Pe parcursul desfășurării proiectului, ANTEM a organizat un șir de mese rotunde la care au participat tineri
și profesori din diverse localită i ai RM. Aceştia au avut posibilitatea de a cunoaște mai multe despre
beneficiile și modul de utilizare al soft-ului educa ional „Învă ăm româna la distan ă”, precum și de a primi
răspunsuri detaliate la toate întrebările ce țin funcționarea acestuia. De asemenea, asociația a realizat câteva
vizite de evaluare în localitățile țintă pentru a monitoriza nivelul de activitate a beneficiarilor în cadrul
proiectului.

Activită i
Furnizarea cursurilor
de limbă română

Obiective realizate
a) în perioada ianuarie-decembrie 2012, ANTEM a organizat cursuri de instruire

lingvistică de durată în 5 localită i din regiunile de sud, centru şi nordul Moldovei:
Chişinău, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cahul, Etulia, Troi coe, Vulcăneşti, Băl i,

b)

Drochia, Ocni a, Briceni, Bălcău i, Nihoreni şi Stoianovca;
cursan i au finisat cursurile la nivelul A1, A2, B1-B2.

Elaborarea şi

diversificarea

a) a fost elaborată o carte de imagini „Să comunicăm prin imagini” în scopul

suportului didactic

b) a

îmbunătă irii competen elor comunicative a cursan ilor participan i la proiect;
fost

elaborat

primul

soft

educa ional

„Învăţăm româna la distanţă”
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(www.invat.antem.org

care

oferă

posibilitatea

tinerilor

minorită ilor na ionale din RM să studieze limba română on-line;

reprezentanți

ai

c) a fost reexaminat şi modificat curriculum-ul ANTEM potrivit rigorilor specificate în

Cadrul European Comun de Referin a pentru Limbi. Curriculum-ul a fost coordonat
cu Ministerul Educa iei al RM.

)mersiuni lingvistice şi Evenimentele de imersiune lingvistică şi culturală sunt nişte metode auxiliare
culturale

interactive ce oferă un mediu de comunicare adecvat pentru îmbunătă irea nivelului de

comunicare. Acesta se materializează prin difuzarea filmelor, implicarea în diverse
situa ii comunicative, organizarea lucrului la calculator, excursiilor, vizitelor la teatru,

discu iilor pe teme de cultură, obiceiuri şi tradi ii ale minorită ilor conlocuitoare pe

teritoriul RM.

a) au fost organizate 5 imersiuni culturale acestea incluzând vizite la mănăstirile
(ârjăuca, Răciula, Frumoasa, Căpriana, (âncu, Saharna şi âpova, oraşele Băl i şi
Soroca precum şi raionul Călăraşi;

b) au fost organizate mai multe activită i de imersiune lingvistică în localită ile unde
sunt desfăşurate cursurile de limbă română.
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Formarea continuă a

Ţentru perfec ionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de

asigurarea

de valoare performan elor trainerilor la nivel local. Astfel s-au organizat:

profesorilor şi
continuită ii

instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să adauge un plus
a) 2 seminare metodice de instruire a profesorilor de limbă română din diverse

localită i ale RM. Obiectivul seminarelor a fost de a depista şi a îmbunătă i abilită ile
şi metodele de predare ale profesorilor, în scopul eficientizării procesului de

b)

învă are/predare a limbii de stat în rândul cursan ilor alolingvi;
mese rotunde în cadrul cărora

profesori au avut posibilitatea de a fi instrui i în

domeniul utilizării soft-ului educa ional „Învă ăm româna la distan ă”;

c) reprezentan ii ANTEM au participat, de asemenea, şi la evenimentele axate pe
tematica minorită ilor na ionale şi integrarea lor lingvistică şi socială.

Monitorizare şi
evaluare

În scopul evaluării metodelor şi tehnicilor de predare, abilită ilor organizatorice ale

trainerilor, dar şi gradul de implicare a cursan ilor în procesul de instruire, ANTEM a
desfăşurat periodic următoarele vizite de monitorizare:

a) aprilie 2012 -10 sesiuni de monitorizare cu participarea staff-ului şi exper ilor
ANTEM;

b) septembrie-noiembrie 2012 -

sesiuni de monitorizare, cu participarea angaja ilor
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ANTEM;
c) noiembrie 2012 - 6 sesiuni de monitorizare, cu participarea exper ilor ANTEM;

d) în cadrul acestor vizite au fost evaluate necesită ile de viitor din punct de vedere
metodologic şi tehnic pentru o mai bună implementare a activită ilor de instruire.

Creşterea gradului de
conştientizare a

necesită ii învă ării

limbii de stat de către

minorită ile na ionale

ANTEM a organizat diverse evenimente cu scop informativ şi de promovare a
activită ilor şi obiectivelor sale.

a) au fost organizate 8 mese rotunde şi

club de discu ii în cadrul cărora s-au discutat

problemele ce in de necesită ile lingvistice ale minorită ilor na ionale şi măsurile
de remediere ale acestora;

b) au fost editate materiale promo ionale pentru a oferi acces la informa ie unui
număr cât mai mare de actori interesa i;

c) a fost informată, cu regularitate, mass-media cu privire la activită ile şi
evenimentele ANTEM;

d) s-a men inut un dialog permanent cu organele de resort şi partenere Ministerul

Educa iei, Ministerul Tineretului şi Sportului, Aparatul Guvernului, Biroul Rela ii

)nteretnice şi Administra iile Publice Locale partenere).
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Stabilirea Acordurilor
de colaborare şi
parteneriat

Ţentru a asigura durabilitate activită ilor sale, ANTEM a desfăşurat o colaborare
fructuoasă cu diverse institu ii de stat. În
colaborare, ANTEM a încheiat încă
următoarele structuri:

pe lângă cele

de acorduri de

acorduri de colaborare şi de parteneriat cu

a) Administra iile publice locale din localită ile Ocni a Briceni, Bălcău i, Nihoreni şi
Comrat.

b) LT „Taras Şevcenco” Briceni , LT „Vasile Lupu” Chişinău , gimnaziul „)van Vazov”
(Chişinău , Liceul rus nr.

(Drochia) şi LT profesional nr.

c) Direc iile generale de învă ământ din UTA Găgăuzia şi Băl i;

Chişinău ;

d) Judecătoria din Taraclia şi comisariatele de poli ie din Vulcăneşti, Comrat şi
Taraclia;

e) Centrului de crea ie pentru copii „Miori a” Cahul).
Promovarea activită ii ANTEM in mass-media 2012
Surse internet
Nr.

Pagina web

Adresa URL

Data publicării

1.

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=355&l=

24.08.2012

2.

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/instruiri/18167-cursuri-de-limba-roman-

24.08.2012
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gratuite.html
3.

www.civic.md

http://www.civic.md/comunicate/18186-s-comunicm-prin-imagini-antem-lanseaznoi-posibiliti-de-invare-a-limbii-romane-in-republica-moldova.html

28.08.2012

4.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1955&cn
tnt01returnid=70

28.08.2012

5.

www.trm.md

-

30.08.2012

6.

www.adevarul.md

-

30.08.2012

7.

www.publika.md

-

30.08.2012

8.

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/instruiri/18265-romana-la-distan-pentru-tinerii-dinregiunea-de-sud-60-de-tineri-din-gguzia-vor-studia-gratuit-limba-roman-prinintermediul-platformei-e-learning-asociaia-naional-a-trainerilor-europeni-dinmoldova-antem-cu-susinerea-financiar-a-ministerului.html

05.09.2012

9.

www.canalregional.md

http://canalregional.md/blog.php?l=ro&idc=332

06.09.2012

10.

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/Proiectul-Integrarea-tinerilor-n-societate-prininstruire-la-distan-n-derulare-913.html

11.09.2012

11.

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/18316-romana-la-distan-ia-amploare.html

12.09.2012

12.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1975&cn
tnt01detailtemplate=detalii_stire&cntnt01returnid=70

12.09.2012

13.

www.info-prim.md

http://www.info-prim.md/?a=10&nD=2012/09/18&ay=49234

18.09.2012

14.

www.canal3.md

-

04.10.2012

15.

www.civic.md

http://www.civic.md/anunturi/evenimente/18700-antem-relanseaz-programul-deinstruire-lingvistic-pentru-minoritile-naionale-din-republica-moldova-perioada-

22.10.2012
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2012-2013.html
16.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1968&cn
tnt01returnid=70

24.10.2012

17.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1969&cn
tnt01returnid=70

26.10.2012

18.

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/stiri-ong/18851-antem-relanseaz-programul-deinstruire-lingvistic-pentru-minoritile-naionale-din-republica-moldova.html

07.11.2012

19.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1970&cn
tnt01returnid=70

07.11.2012

20.

www.bri.gov.md

http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=374&l=

07.11.2012

21.

www.gagauzia.md

http://gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=3870

12.11.2012

22.

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/18873-antem-continu-promovarea-softului-educaional-invm-romana-la-distan.html

12.11.2012

23.

www.news.mail.ru

http://news.mail.ru/inworld/moldova/politics/10919597/

12.11.2012

24.

www.ong.md

http://ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1971&cn
tnt01returnid=70

12.11.2012

25.

www.blackseanews.net

http://www.blackseanews.net/read/48782?utm_source=feedburner&utm_medium
=feed&utm_campaign=Feed%3A+blackseanews%2Fnews+(BSNews%3A+%D0
%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D1%87%D0
%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0
%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%B0)

13.11.2012
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26.

www.news.point.md

http://news.point.md/ru/obschestvo/gagauzi-smogut-izuchatj-gosudarstvennijyazik-po-internetu

13.11. 12

27.

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-relanseaz-Programul-de-InstruireLingvistic-pentru-Minoritile-Naionale-din-Republica-Moldova-949.html

14.11.2012

28.

www.ocnita.md

http://ocnita.md/index.php?name=news&op=readfull&news=372

14.11.2012

29.

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/ANTEM-continu-promovarea-soft-uluieducaional-nvm-romna-la-distan-948.html

14.11.12

30.

www.icomunicat.md

http://icomunicat.md/comunicat/Soft-ul-educaional-nvm-romna-la-distan-devinetot-mai-popular-la-Comrat-952.html

16.11.12

31.

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/comunicate/18919-soft-ul-educaional-invm-romana-ladistan-devine-tot-mai-popular-la-comrat.html

16.11.12

32.

www.civic.md

http://www.civic.md/stiri/stiri-ong/19263-antem-a-organizat-conferina-detotalizare-in-cadrul-proiectului-qintegrarea-tinerilor-in-societate-prin-instruire-ladistanq.html

21.11.12

33.

www.ong.md

http://www.ong.md/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=205
8&cntnt01detailtemplate=detalii_stire&cntnt01returnid=15

21.11.12

Articole publicate în ziarele na ionale

Nr.

Titlul ziarului
Timpul

Denumirea articolului
“Înainte ne revoltam, dar acum ni se pare normal” anul XI, nr. 204 (1888)

Data
09.11.2012

1.
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Meridian Ocniţa

„Limba iarăşi ne uneşte” nr.47

23.11.2012

2.

Lucia Cucu,
Director ANTEM
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