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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA IANUARIE 2015- DECEMBRIE 2015
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 2015, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare, cu succes, a
proiectelor care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale. În acest context a desfăşurat
activităţi privind furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor naţionale din toate zonele
geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord.
Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat şi mese rotunde în cadrul cărora au fost puse în discuție
problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat pentru adulţi, dezvoltarea de noi materiale
didactice pentru minorităţile etnice. Evenimentele menţionate au vizat şi informarea publicului despre
necesitatea studierii limbii de stat în regiunile preponderent populate de minorităţi naţionale, precum şi
dezvoltarea ideilor noi de proiecte privind instruirea lingvistică.
ANTEM a fost implicat și în activități de training pentru profesorii de limbă și literatură 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.
Sesiunea de monitorizare a formatorilor, în teritoriu, organizată cu intenţia de a determina gradul de succes,
dar şi de a depista posibilele impedimente în desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de acţiuni al
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proiectului, a fost executată de către experţii și staff-ul ANTEM, având ca finalitate aprecierea activității
realizate de trainerii din teritoriu, precum şi recepţionarea opiniilor parvenite din partea cursanţilor.
Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2015 sunt menționate mai jos.
Activitate

Obiective realizate

Organizarea cursurilor

a) Instruirea tradițională - ANTEM a organizat cursuri de instruire tradițională, de

de limbă română

lungă durată, în 11 localităţi care cuprind ariile geografice de sud, nord şi centru ale
Republicii Moldova: Cahul, Taraclia, Ceadâr-Lunga, Comrat, Bălți, Briceni, Ocnița,
Drochia, Fuzăuca, Soroca și Chișinău. Astfel, 918 de cursanți au fost implicați în
procesul instruirii lingvistice la nivelul A1-A2, B1 si B2.
b) Instruirea la distanță – de acest serviciu au beneficiat gratuit la nivelele A1-A2, B1
și C1 din 9 localități: Chișinău, Ceadâr-Lunga, Comrat, Grigoriopol, Dondușeni,
Taraclia, Beleavinți, Briceni și Bălți, 191 persoane, tineri reprezentanți ai
minorităților etnice din RM, care au avut posibilitatea să beneficieze de programul
instruirii lingvistice, prin intermediul platformei invat.antem.org
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Elaborarea și

Au fost elaborate 2 materiale didactice noi:

diversificarea

a) Ghid metodologic pentru traineri privind învățarea simultană a limbilor română

suportului didactic

și găgăuză;
b) Curriculum pentru învățarea simultană a limbilor română și găgăuză;
A fost dezvoltat:
c) programul „Învățăm Româna la Distanță” (invat.antem.org) la nivelul C1 (Româna
pentru funcționarii publici);
d) website-ul bilingual.antem.org pentru învățarea simulată a limbilor română și
găgăuză.

Imersiuni lingvistice și
culturale

11 imersiuni au fost realizate în 11 localități diferite pentru beneficiarii
programului de instruire lingvistică pentru alolingvi.

Formarea continuă a

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de

profesorilor şi

instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să adauge un plus

asigurarea

de valoare performanţelor trainerilor la nivel local. Astfel au fost organizate:

continuităţii

a)

2 seminare de instruire pentru 26 de traineri ANTEM în scopul îmbunătăţirii

abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora, iar ulterior eficientizării procesului de
învăţare/predare a limbii de stat pentru cursanţii alolingvi;
b)

3 seminare pentru 26 tutori ANTEM în scopul informării acestora despre
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subtilitățile utilizării soft-ului educaţional „Învăţăm Româna la distanţă”, dar şi despre
condiţiile bunei desfăşurări a proiectului instruirii la distanță per ansamblu.
Monitorizare şi
evaluare

Pentru a asigura buna implementare a programului de instruire lingvistică a
minorităţilor naționale, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare pentru
evaluarea metodelor şi tehnicilor de predare, abilităţilor organizatorice şi metodice ale
trainerilor, dar şi implicării cursanţilor şi reuşita lor.
Astfel, pe parcursul anului 2015, au fost realizate 37 sesiuni de monitorizare în 27
localități implicate în proiectul instruirii lingvistice pentru funcționarii publici. Au fost
evaluați 13 traineri și 790 de cursanți din diferite localităţi beneficiare.
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 informativ şi de promovare a
activităţilor şi obiectivelor sale:
a)

8 mese rotunde și discuții de evaluare în cadrul cărora au fost discutate

probleme ce țin de necesităţile lingvistice ale minorităţilor;
b)

3 buletine electronice reflectând activitatea ANTEM și diseminate către

autoritățile publice locale, centrale, ONG-uri ș. a.
c)

editarea materialelor promoţionale (1000 de calendare) pentru a oferi acces la
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informaţie unui număr cât mai mare de persoane interesate;
d)

informarea mass-mediei cu privire la activităţile şi evenimentele organizate de

ANTEM (92 publicații - vezi Anexa 1);
e)

întreținerea legăturii constante cu organele de resort şi partenere (Ministerul

Educaţiei al RM, Ministerul Tineretului și Sportului al RM, Aparatul Guvernului RM,
Biroul Relaţii Interetnice al RM, Administraţiile Publice Locale etc.).
Stabilirea acordurilor

Pentru a asigura durabilitate activităţilor sale, ANTEM a colaborat cu structurile

de colaborare şi

administrativ teritoriale a căror activitate este desfășurată în regiunile populate de

parteneriat

minoritățile etnice.
Aceste raporturi au fost fixate în acordurile de colaborare şi de parteneriat încheiate
cu reprezentanții autorităților publice locale în vederea implementării, cu succes, a
programului de instruire lingvistică. ANTEM a semnat acorduri de colaborare, de
asemenea, cu diverse direcții de învățământ și alte structuri de stat și comerciale
beneficiare de serviciile ANTEM.
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Anexa 1
Promovarea activității ANTEM în mass-media
Internet
Nr.
1.
2.

Pagina web
www.civic.md
www.publika.md
www.civic.md

3.

4.

www.trm.md
www.independent.md

5.

www.viitorul.org

6.

7.

www.romanialibera.ro

Adresa web

Data publicării

http://www.civic.md/comunicate/27740-formareacontinua-a-cadrelor-didactice-la-antem.html
http://www.publika.md/editie/_381_3572311.html
http://www.civic.md/evenimente/28116-10-ani-deintegrare-lingvistica-a-minoritatilor-nationale-si-7-ani-depromovare-a-unui-mediu-sociolingvistic-favorabilintegrarii.html
http://www.trm.md/swf/DQVideoPlayer.swf?mesager-din24-aprilie-2015
http://independent.md/program-de-invatare-limbii-romanedestinat-minoritatilor-din-republica-moldova-sustinut-deosce/#.VT-BzyHtlHx
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=
4648&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/RegiunileMoldovei-merita-un-viitor-european&t=/STIRIEVENIMENTE-IDIS/Leonid-Litra-In-RepublicaMoldova-procesul-de-Integrare-Europeana-nu-mai-tinteteaderarea&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Aniversare-10ani-de-instruire-lingvistica-pentru-alolingvi
http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/program-de-invatare-a-limbii-romane-destinat-

20.03.15
26.03.15
23.04.15

24.04.15
26.04.15

24.04.15

25.04.15
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

minoritatilor-din-republica-moldova--sustinut-de-osce376170
www.osce.org
http://www.osce.org/hcnm/153421
www.trm.md
http://www.trm.md/ro/social/peste-patru-mii-de-persoaneau-invatat-romana-cu-ajutorulantem/#.VUCoWeXCaKU.facebook
www.civic.md
http://www.civic.md/instruiri/28463-b1.html
www.europalibera.mob http://www.europalibera.mobi/a/27076600.html
i
video.jurnal.md
http://video.jurnal.md/player/ja_19iun.mp3
www.trm.md
https://trm.md/ro/social/circa-250-de-func-ionari-vor-fiinstrui-i-de-antem-la-cursurile-de-limba-romana/
www.voceabasarabiei. http://www.voceabasarabiei.net/site/article/4516#/?playlist
net
Id=0&videoId=0
www.radiochisinau.md http://www.radiochisinau.md/peste_150_de_functionari_p
ublici_vor_studia_gratuit_limba_romana-26316
www.trm.md
http://trm.md/ro/social/peste-500-de-functionari-publicivor-studia-gratuit-limba-romana/
www.timpul.md
http://m.timpul.md/articol/peste-500-de-funcionari-publicivor-studia-gratuit-limba-romana-79150.html
www.ultimele-stiri.eu http://www.ultimele-stiri.eu/articol/peste-500-defunctionari-publici-vor-studia-gratuit-limbaromana/1278390
www.ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/peste-500-de-functionaripublici-vor-studia-gratuit-limba-romana.html
www.ziarulnational.md http://www.ziarulnational.md/functionarii-din-r-moldovaindemnati-sa-invete-limba-romana-postasii-primarii-siprofesorii-pot-participa-la-cursuri-gratuite/

24.04.15
24.04.15

20.05.15
17.06.15
19.06.15
21.07.15
02.09.15
12.09.15
12.09.15
12.09.15
12.09.15

12.09.15
12.09.15

8

www.ziarelive.ro
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

www.mts.gov.md
www.news.click.md
www.mts.gov.md
www.nationalfm.md
www.ziarelive.ro
www.news.click.md
www.hubii.com
www.politik.md

29.
30.
31.

www.news.portalstart.com
www.allmoldova.com
www.realitatea.md

32.
33.

www.privesc.eu

http://www.ziarelive.ro/stiri/functionarii-din-r-moldovaindemnati-sa-invete-limba-romana-postasii-primarii-siprofesorii-pot-participa-la-cursuri-gratuite.html
http://mts.gov.md/content/trainerii-antem-si-auperfectionat-tehnicile-de-predare-limbii-romane
http://news.click.md/story/peste-500-de-functionaripublici-vor-studia-gratuit-limba-romana-216987
http://www.mts.gov.md/content/un-nou-de-studii-cadrulprogramelor-antem-de-invatare-limbii-romane
http://nationalfm.md/700-de-alolingvi-vor-invata-gratuitlimba-romana/
http://www.ziarelive.ro/stiri/450-de-alolingvi-adultiinvata-limba-romana-din-aceasta-luna.html
http://news.click.md/story/450-de-alolingvi-adulti-invatalimba-romana-din-aceasta-luna-221798
http://hubii.com/article/56060b35b36eb4c514ee5949/450de-alolingvi-adulti-invata-limba-romana-din-aceasta-luna
http://politik.md/articles/social/minoritatile-nationale-potinvata-limba-romana-gratuit-sunt-doritori-si-din-regiuneatransnistreana/34163/
http://news.portal-start.com/post/450-de-alolingvi-adulti-/

12.09.15

http://www.allmoldova.com/ro/news/romana-aproximativ450-de-alolingvi-vor-studia-gratuit-limba-romana/
http://www.realitatea.md/700-de-alolingvi-din-ara-noastrainclusiv-din-regiunea-transnistreana-inva-a-gratuit-limbaromana_27274.html
https://www.privesc.eu/Arhiva/63598/Declaratiile-LucieiCucu--director-ANTEM--privind-lansarea-celei-de-a-opta-

25.09.15

14.09.15
12.09.15
25.09.15
25.09.15
26.09.15
26.09.15
26.09.15
25.09.15

25.09.15

25.09.15

25.09.15
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faze-a-Programului-de-instruire-lingvistica-pentruminoritatile-nationale-d
www.trm.md
http://www.trm.md/ro/social/450-de-alolingvi-adulti-inva34.
a-limba-romana-din-aceasta-luna/
www.timpul.md
http://www.timpul.md/articol/450-de-alolingvi-adulti35.
invata-limba-romana-din-aceasta-luna-79843.html
www.bri.gov.md
http://www.bri.gov.md/index.php?pag=noutati&opa=view
36.
&id=720&start=&l=ro
www.moldovahttp://moldova-suverana.md/article/peste-450-de37. suverana.md
alolingvi-vor-beneficia-de-cursuri-gratuite-de-limbaromana_12085
www.radiochisinau.md http://www.radiochisinau.md/aproximativ_450_de_aloling
38.
vi_vor_studia_gratuit_limba_romana-26740
http://moldpres.md/news/2015/09/25/15006361
39. www.moldpres.md
www.voceabasarabiei. http://voceabasarabiei.net/site/article/5107
40.
net
www.flacaratv.md
http://flacaratv.md/fapte-concrete-de-la-antem-si-osce41.
limba-romana-va-fi-studiata-de-700-alolingvi-inclusiv-dintransnistria.html
www.diez.md
http://diez.md/2015/09/28/peste-450-de-alolingvi-adulti42.
au-inceput-un-nou-an-de-sudii-de-invatare-a-limbiiromane/
www.vocea.md
http://vocea.md/peste-700-de-alolingvi-adulti-din-tara43.
noastra-vor-invata-gratuit-limba-romana/
www.civic.md
http://www.civic.md/comunicate/27740-formarea44.
continua-a-cadrelor-didactice-la-antem.html
http://www.publika.md/editie/_381_3572311.html
45. www.publika.md
http://www.civic.md/evenimente/28116-10-ani-de46. www.civic.md

25.09.15
26.09.15
25.09.15
25.09.15

25.09.15
25.09.15
25.09.15
25.09.15

28.09.15

08.10.15
20.03.15
26.03.15
23.04.15
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47.
48.

49.

50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

integrare-lingvistica-a-minoritatilor-nationale-si-7-ani-depromovare-a-unui-mediu-sociolingvistic-favorabilintegrarii.html
www.trm.md
http://www.trm.md/swf/DQVideoPlayer.swf?mesager-din24-aprilie-2015
www.independent.md http://independent.md/program-de-invatare-limbii-romanedestinat-minoritatilor-din-republica-moldova-sustinut-deosce/#.VT-BzyHtlHx
www.viitorul.org
http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&idc=132&id=
4648&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/RegiunileMoldovei-merita-un-viitor-european&t=/STIRIEVENIMENTE-IDIS/Leonid-Litra-In-RepublicaMoldova-procesul-de-Integrare-Europeana-nu-mai-tinteteaderarea&t=/STIRI-EVENIMENTE-IDIS/Aniversare-10ani-de-instruire-lingvistica-pentru-alolingvi
www.romanialibera.ro http://www.romanialibera.ro/actualitate/international/program-de-invatare-a-limbii-romane-destinatminoritatilor-din-republica-moldova--sustinut-de-osce376170
www.osce.org
http://www.osce.org/hcnm/153421
www.trm.md
http://www.trm.md/ro/social/peste-patru-mii-de-persoaneau-invatat-romana-cu-ajutorulantem/#.VUCoWeXCaKU.facebook
www.civic.md
http://www.civic.md/instruiri/28463-b1.html
www.europalibera.mob http://www.europalibera.mobi/a/27076600.html
i
video.jurnal.md
http://video.jurnal.md/player/ja_19iun.mp3
www.trm.md
https://trm.md/ro/social/circa-250-de-func-ionari-vor-fi-

24.04.15
26.04.15

24.04.15

25.04.15

24.04.15
24.04.15

20.05.15
17.06.15
19.06.15
21.07.15
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instrui-i-de-antem-la-cursurile-de-limba-romana/
www.voceabasarabiei. http://www.voceabasarabiei.net/site/article/4516#/?playlist
57.
net
Id=0&videoId=0
www.radiochisinau.md http://www.radiochisinau.md/peste_150_de_functionari_p
58.
ublici_vor_studia_gratuit_limba_romana-26316
www.trm.md
http://trm.md/ro/social/peste-500-de-functionari-publici59.
vor-studia-gratuit-limba-romana/
www.timpul.md
http://m.timpul.md/articol/peste-500-de-funcionari-publici60.
vor-studia-gratuit-limba-romana-79150.html
www.ultimele-stiri.eu http://www.ultimele-stiri.eu/articol/peste-500-de61.
functionari-publici-vor-studia-gratuit-limbaromana/1278390
www.ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/peste-500-de-functionari62.
publici-vor-studia-gratuit-limba-romana.html
www.ziarulnational.md http://www.ziarulnational.md/functionarii-din-r-moldova63.
indemnati-sa-invete-limba-romana-postasii-primarii-siprofesorii-pot-participa-la-cursuri-gratuite/
www.ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/functionarii-din-r-moldova64.
indemnati-sa-invete-limba-romana-postasii-primarii-siprofesorii-pot-participa-la-cursuri-gratuite.html
www.civic.md
http://www.civic.md/evenimente/28707-antem-invita-laconferinta-delansare.html?utm_source=feedburner&utm_medium=emai
65.
l&utm_campaign=Feed%3A+civic%2Fnou+%28CIVIC.M
D+DailyAlert%21%29
www.moldova.org
http://www.moldova.org/antem-a-lansat-o-platforma-de66.
invatare-a-limbii-romane-la-distanta-cine-vor-fi-primiibeneficiari/

02.09.15
12.09.15
12.09.15
12.09.15
12.09.15

12.09.15
12.09.15

12.09.15

08.06.15

10.06.15
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unimedia.info

http://unimedia.info/comunicate/a-fost-lansat-modululintegrarea-sociolingvistica-si-profesionala-a-tinerilor-prin67.
romana-la-distanta-realizat-in-cadrul-programului-degranturi-al-ministerului-tineretului-si-sportului-7900.html
mts.gov.md
http://mts.gov.md/content/fost-lansat-modulul-integrarea68.
sociolingvistica-si-profesionala-tinerilor-prin-romana-la
www.radiochisinau.md http://www.radiochisinau.md/programul_antem_limba_ro
69.
mana_gratuit_pentru_alolingvi-23730
www.sputnik.md
http://ru.sputnik.md/radio_peredacha_logika_vlasti/20150
70.
612/587620.html
www.europalibera.mob http://www.europalibera.mobi/a/27076600.html
71.
i
www.mts.gov.md
http://www.mts.gov.md/content/antem-anunta-concurs-de72.
inscriere-la-cursurile-de-limba-romana-la-nivelul-b1-prin
www.mts.gov.md
http://www.mts.gov.md/content/antem-anunta-concurs-de73.
inscriere-la-cursurile-de-limba-romana-la-nivelul-s1-prin
jurnaltv.md
http://jurnaltv.md/ro/news/2015/8/18/limba-romana74.
accesibila-online-10148256/#1
www.civic.md
http://www.civic.md/evenimente/29562-antem-lanseazanivelul-c1-de-invatare-a-limbii-romane-pentru75.
functionari.html
www.mts.gov.md
http://www.mts.gov.md/content/antem-lanseaza-nivelul76.
c1-de-invatare-limbii-romane-pentru-functionari
www.bri.gov.md
http://www.bri.gov.md/?pag=noutati&opa=view&id=706
77.
&l=
www.trm.md
http://www.trm.md/ro/social/doua-mii-de-ghiduri-in78.
limba-romana-distribuite-pentru-

10.06.15

10.06.15
10.06.15
12.06.15
17.06.15
14.08.15
14.08.15
18.08.15
26.08.15

26.08.15
26.08.15
28.08.15
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alolingvi/#.VeCmX0ko6CI.facebook
http://www.moldpres.md/news/2015/08/28/15005710
79. www.moldpres.md
www.tv7.md
http://www.tv7.md/ro/social/antem-a-lansat-un-cursgratuit-de-studiere-a-limbii-romane-pentru-alolingvi-din80.
sfera-bugetara/
www.ong.md
http://ong.md/index.php/news/4650/58/ANTEM-a-lansat81.
nivelul-C1-de-inva-are-a-limbii-romane-pentru-func-ionari
www.agora.md
http://agora.md/stiri/12108/video--rusii-care-si-au-dorit-savorbeasca-romaneste--ce-inseamna-pentru-ei-ziua-limbii82.
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