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ANTEM lansează oportunități unice pentru tinerii
care doresc să învețe limba română
Asociaţia Naţională a Trainerilor
Europeni din Moldova (ANTEM)
a lansat o nouă etapă a
programului ÎNVĂȚĂM ROMÂNA
LA DISTANȚĂ în cadrul
proiectului Diversificarea
accesului la educație a tinerilor
prin instruire la distanță, care
este implementat cu suportul
financiar al Ministerului
Tineretului şi Sportului din
Republica Moldova.
Obiectivul general al proiectului este asigurarea egalităţii de şanse pentru
integrarea socială şi profesională, prin prisma instruirii lingvistice la distanţă
a minim 525 tineri specialiști, cu vârsta de 16-35 de ani, reprezentanți ai
minorităților etnice din regiunile Nord, Sud și Centru ale Republicii Moldova.
Platforma e-learning Învăţăm româna la distanţă (http://invat.antem.org)
a fost dezvoltată pe parcursul a 5 ani cu susținerea financiară a mai
multor donatori: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova,
Înaltul Comisariat OSCE de la Haga, Biroul Relații Interetnice, Agenția
Austriacă pentru Dezvoltare și Agenția Înaltului Comisariat ONU pentru
Refugiați.
Platforma acoperă nivelele A1-A2, A1+ (pentru refugiați/străini), B1, B2 şi
C1 (pentru diverse categorii profesionale) conform Cadrului European
Comun de Referinţă pentru Limbi şi este creată în baza materialelor
didactice elaborate de ANTEM. Până în prezent, de această platformă au
beneficiat 1200 persoane, atât tineri, reprezentanți ai grupurilor etnice din
diverse regiuni ale RM inclusiv UTA Găgăuzia și Transnistria, cât și
solicitanți din diverse țări ale lumii cum ar fi SUA, Rusia, Ucraina, Georgia,
Olanda, Germania etc.
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Prin flexibilitatea şi
modernitatea sa, prin eliberarea
de constrângerile timpului,
spaţiului şi ritmului de studiu,
platforma Învățăm româna la
distanță este accesibilă oricărei
persoane care doreşte să se
integreze mai ușor în viața
socio-profesională a țării.
Reamintim că înscrierea pentru
nivelul B1 este deschisă până la
17 august 2017.

Primele rezultatele ale proiectului „Diversificarea accesului la
educație a tinerilor prin instruire la distanță ”
Până în prezent proiectul a înregistrat următoarele rezultate:
 214 tineri, din diverse regiuni ale Republicii Moldova sunt înscriși la
nivelele A1-A2 și B1 pe platforma invat.antem.org;
 10 tutori instruiți în cadrul unui seminar organizat la Chișinău;
 8 seminare de inițiere în programul de instruire la distanță
 9 cluburi de discuție pentru beneficiarii platformei organizate;
 2 conferințe de promovare a bunelor practici de instruire la distanță
organizate la Chișinău și Bălți.
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Ce spun cursanții programului?
Marcova Olga, s. Tomai, Gagauzia
Eu sunt funcționar public. Lucrez la Inspectoratul Național
de Probațiune în calitatea de consilier de probațiune al
Biroul de probațiune Ceadâr-Lunga. Toate actele
normative sunt în limba de stat pe care cu regret încă n-o
știu, sunt în proces de învățare. De obicei sunt foarte
ocupată și am timp liber numai seară. Programul de
învățare la distanță este foarte util și comod pentru mine.
Seara când sfârșesc lucrurile casnice, pot învăța de sine stătător. Îmi place
platforma pentru că e simplă și clară. Exercițiile sunt interesante, îmi plac și
explicațiile la ele. Îmi sunt interesante cluburile de discuție pentru că pot
practica limba română.
Riya Ray, Omsk, Rusia
Învățarea la distanță a limbii române, pe platforma
invat.antem.org, este modernă și comodă. Este ideală când
ești în concediu de maternitate. Poți studia ceva nou, cu
copilul aproape. Nici o programă nu e bună, dacă nu este
un profesor care explică bine, ajută, verifică și inspiră. Iulia
Belanciuc este tutorele meu. Cred că această platformă e
foarte utilă și practică pentru cineva care nu are timp
pentru a merge în oraș la cursuri de limba română.
Olesea Efteni, Ceadâr-Lunga
Învățarea la distanţa a limbii române prin invat.antem.org
e o învățare uşoară, clară, uneori cu glume. E bine că
există aceasta platforma: se poate să înveţi limba fără a
părăsi casa, într-un timp convenabil pentru fiecare
cursant. Eu sunt foarte bucuroasă că am făcut cunoştinţă
cu profesoara noastră doamna Iulia. Doamna Iulia e un
om binevoitor, comunicabil, care are multă răbdare.
Mulţumesc pentru tot!
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Echipa redacțională a
buletinului:
Lucia Cucu, manager de proiect
Adriana Beniuc, coordonator de proiect
Iulia Belanciuc, tutore ANTEM

Date de contact ale ANTEM:
Adresa: mun. Chișinău, MD 2005,
str. Iacob Hâncu, 10/1
Tel./fax: (+37322) 24-57-12
E-mail: antem.moldova@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/ANTEM
Site ofcial: http://antem.org
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