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Accesul la educație a tinerilor
prin instruire la distanță
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Proiectul Diversificarea accesului la educație a tinerilor
prin instruire la distanță a fost încheiat cu succes și a
produs rezultate remarcabile
Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova ANTEM a finalizat,
cu succes, proiectul Diversificarea accesului la educație a tinerilor prin instruire
la distanță, eveniment culminant al căruia a fost conferinţa de final al
proiectului realizată cu susţinerea financiară a Programului anual de granturi
pentru sectorul de tineret al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării al
Republicii Moldova.
În cadrul conferinţei ANTEM a făcut bilanţul activităţilor proiectului pe
perioada anului 2017. Beneficiarii programului au fost cursanţii, tutorii,
experţii, care și-au exprimat părerea vizavi de platforma de instruire Învăţăm
româna la distanţă http://invat.antem.org/ , dar și despre aplicaţia mobilă
Ghid de conversație român-englez-rus.
Scopul proiectului a fost sporirea nivelului de integrare lingvistică, socială și
profesională a tinerilor, reprezentanţi ai minorităţilor etnice din regiunea
Nord, Sud şi Centru a RM, prin instruirea lingvistică la distanţă.
Obiectivele proiectului pentru anul 2017 au fost realizate. De programul de
învăţare la distanţă a limbii române, nivelul A -A și B au beneficiat gratuit
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persoane din partea de Nord, Sud şi Centru al RM, inclusiv UTAG și
Transnistria. Platforma Învăţăm româna la distanţă http://invat.antem.org/)
acoperă nivelele A -A , B , B și nivelul C pe categorii profesionale conform
Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi şi este constituită în baza
materialelor didactice elaborate de către experţii ANTEM.
În cadrul proiectului a fost elaborată aplicaţia mobilă Ghid de conversație
român-englez-rus, fiind realizată într-o tehnologie modernă care permite
însușirea și exersarea unor modele de vorbire în română pentru a fi utilizate în
situaţii de zi cu zi. Cu ajutorul dispozitivelor mobile telefoane mobile sau
tablete , beneficiarii oricând și oriunde își pot perfecţiona abilităţile de
comunicare în limba română. Aplicaţia a fost descărcată de
de persoane,
numărul beneficiarilor fiind în continuă creștere.
Aplicaţia
poate
fi
descărcată
accesând https://play.google.com/store/apps/details… (pentru
sauhttps://itunes.apple.com/…/romanian-english-c…/id
iOS).

gratuit,
Android)
… (pentru

La eveniment au participat cursanţi beneficiari, tutori, reprezentnaţi ai
ONG-urilor și ai instituţiilor de stat în domeniul educaţiei
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