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Alphonse Maria Mucha 6  – 3  a 

fost un pictor și decorator ceh. S-a născut în 

orașul )vančice, Moravia astăzi o regiune a 

republicii Cehia . Talentul său muzical i-a 

permis să-și continue studiile la liceul din ca-

pitala Moraviei, Brno, cu toate că desenul a 

fost prima lui dragoste încă din copilărie. A 

lucrat ca pictor decorator în Moravia, a pic-

tat în special pentru teatre, mai târziu s-a 

mutat în Austria ca să lucreze în cea mai bu-

nă companie de design pentru teatru, în ace-

lași timp își continua educația. Când un in-

cendiu a distrus afacerea, artistul a început 

să lucreze pe cont propriu ca pictor de deco-

ruri și portrete. Contele Karl Khuen de 

Mikulov l-a angajat pe Mucha pentru a deco-

ra pereții castelului (rušovany Emmahof și a 

fost foarte impresionat astfel că a fost de 

acord sa-l sponsorizeze pe Mucha la cursuri-

le Academiei de Arte din Munchen. 

 

Mucha a lucrat foarte mulți ani la ceea ce a 

considerat că e capodopera lui, The Slav Epic 

Slovanská epopej , o serie de douăzeci pic-

turi uriașe care descriu istoria Cehiei si a po-

poarelor slave, in general.  

Alphonse Maria Mucha, Primăvara 6  
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Își dau mână cu mână să învețe 
 

 limba română  
 
Asociaţia Naţional  a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) a lansat Programul de Instrui-

re Lingvistic  pentru Minorit ţile Naţionale din Republica Moldova 2013-2016 cu susţinerea  

financiar  a Înaltului Comisar pentru Minorit ţi Naţionale OSCE (Haga). 

 

ANTEM a semnat acorduri de parteneriat cu APL şi instituţiile educaţionale din teritoriu pentru 

ca minorit ile na ionale s  beneficieze de cursuri gratuite de limba român . Partenerii au pus în 

discu ie obiectivele şi acţiunile prioritare ale Programului de instruire lingvistic  a funcţionarilor 

de pe întreg teritoriul Republicii Moldova (RM), pentru perioada 2013-2016. S-au discutat realit -

ţile sociale şi lingvistice ale minorit ţilor naţionale din RM, dar şi necesit ţile solicitanţilor din 

teritoriu, din perspectiva politicilor de integrare lingvistic  a minorit ţilor naţionale din ar . 

 

Beneficiarii acestui program au vorbit despre succesele personale pe care le-au ob inut în baza 

programului. Primarii au relatat despre eficienţa cunoştinţelor obţinute ce le permite înţelegerea, 

f r  bariere, a documentelor şi actelor în limba român . 

 

Nicolae Stoianov, vicebaşcanul UTAG şi Vera Balova, şef DGÎ UTAG au menţionat faptul c  

limba român  este o necesitate real  nu doar pentru administraţia public  local , ci şi pentru ori-

ce locuitor din aceast  regiune. Tot ei au vorbit despre un sector neacoperit cum ar fi instituţiile 

preşcolare şi primare şi şi-au exprimat dorinţa ca fiecare familie s  beneficieze de un set de  

materiale editate de ANTEM.  

 

La final de eveniment s-au punctat ideile privind îmbun t irea procesului de predare, înv are i 

evaluare a limbii române. 
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Programul de instruire lingvistică pentru  
minoritățile naționale  

 
Obiectivul proiectului:  

Proiectul are drept scop  integrarea socio-cultural  şi profesional  a reprezentan ilor minorit i-

lor etnice din RM, angaja i ai sectorului public, prin intermediul instruirii lingvistice. 

 

Finanțare:  

Cea de-a VII-a faz  a Programului instruirii lingvistice pentru func ionarii publici este realizat  

cu sus inerea financiar  a Înaltului Comisar pentru Minorit ile Na ionale OSCE de la Haga i 

Guvernului Finlandei i acoper  perioada 2013-2016.  

 

Aria geografică: 

În perioada 2013-2014, Programul va acoperi 19 localit i din centrul, sudul i nordul Moldovei:  

 

NORD SUD CENTRU or. Bă lţ i or. Căhul or. Chiș ină u or. Briceni ș. Ciumăi   ș. Bă lcă uţ i, ș. Copceăc  ș. Berlinţ i, or. Tărăcliă   ș. Teţ căni ș. Sţoiănovcă   ș. Pocrovcă ș. Avdărmă   ș. Ră că riă ș. Chirșovă   ș. Că lă ră ș ă ucă     ș. Nășlăvceă     ș. Vă lcineţ      ș. Unguri     

 
4 



      Rezultatele monitorizării programului  
de instruire lingvistică 

Cahul. Toţi au menţionat faptul c  a cunoa te limba român  este deja o necesitate stringent , 

deoarece ei sunt profesori, iar în grup  sunt copii de diferite naţionalit ţi. Ei trebuie s  vorbeasc  

în român  pentru a le explica copiilor moldoveni materia. Manualul este unul accesibil, conţine 

multe exerciţii, cuvinte, sunt texte pe înţelesul lor, au concretizat cursanţii. Frecventeaz  destul 

de bine lecţiile, sunt interesaţi s  poat  vorbi, fac con tiincios temele de acas . 

Taraclia. Cunoa terea limbii române este nu numai o necesitate de serviciu, dar i de viaţ . O 

persoan  este c s torit  cu un moldovean i nu poate înţelege întotdeauna ce spune soţul, trebu-

ie s  vorbeasc  i cu soacra i aceasta constituie o problem . O alt  persoan  are nor  i nepot, 

care vorbesc doar în român , iar statutul ei de bunic  dicteaz  s  tie limba nepotului. 

Stoianovca. Cursan ii au remarcat faptul c  exist  pentru ei bariera psihologic , vor s  cunoasc  

limba la un nivel destul de bun ca s  nu comit  gre eli. Manualul le place, de i este puţin dificil. 

Când ceva este neînţeles,  atunci dna profesoar  explic  clar fenomenul gramatical. La lecţie fac 

diverse activit ţi interactive, dialogheaz , alc tuiesc îmbin ri, enunţuri, texte. În general, ei sunt 

mulţumiţi de cursuri. 

Pentru a asigura o bun  implementare a programului de instruire lingvistic , ANTEM a desf -

şurat sesiuni de monitorizare, pe întreg teritoriul RM, în cadrul c rora exper ii i staff-ul 

ANTEM au evaluat metodele şi tehnicile de predare, abilit ţile organizatorice ale trainerilor, 

precum i reu ita cursan ilor în cadrul proiectului. 

 
Monitorizare ANTEM  

or. Bălți, beneficiări: profeșori,  
trainer: Lilia Trincă  

 

or. Briceni, beneficiări:  educăţori, trainer: )ascov Tamara  
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or. Chișinău, beneficiări: jurnăliș ţi Telerădio Moldovă, trainer:  
Liuba Petrenco  

 

s. Stoianovca, beneficiări: profeșori,  trainer: Bacalov Aurica  

 
O component  important  a procesului de monitorizare a constituit-o elaborarea i distribui-

rea chestionarelor în rândul cursan ilor. Acestea au fost completate, de c tre beneficiari, în nu-

m r de 352, astfel oferind informa ii utile organiza iei noastre despre calitatea cursurilor i ne-

cesit ile de viitor.   

Rezultatele analizei chestionarelor au fost sistematizate în baza urm toarelor diagrame:    
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Programul de instruire la distanță 
Obiective propuse 

 Al treilea an consecutiv ANTEM î i propune dezvoltarea platformei de e-learning (invat.antem.org) 

prin intermediul c ruia reprezentan ii minorit ilor etnice din RM se bucur  de posibilitatea de a stu-

dia limba român  la distan . 

 

ANTEM urm re te, în acest an, dezvoltarea modulului C1 atât pentru profesori cât i pentru asis-

ten ii sociali ceea ce va completa platforma i va oferi posibilit i mai largi de studiere pentru to i cei 

interesa i.  

 
Proiectul instruirii la distan  pentru viitori tineri speciali ti din domeniul educa iei, aferen i altor 

specialit i i elevi, este finan at de c tre Ministerul Tineretului și Sportului al RM i are drept scop 

primar asigurarea egalității de șanse, privind integrarea socială și profesională ale acestora, prin 

prisma instruirii lingvistice la distanță.   

 

În cadrul proiectului va fi elaborat i integrat modulul C1 

(Româna pentru speciali tii din domeniul educa iei) în plat-

forma existent  http://invat.antem.org, dar i vor fi întreprinse 

activit i de perfec ionare ale acestuia, la nivel de expertiz  i ad-

ministrare tehnic .  

 

Beneficiari ai proiectului vor fi 150 de tineri, reprezentan i ai mi-

norit ilor etnice, din regiunile Sud (or. Comrat, or. Ceadâr-

Lunga, or. Taraclia i or. Cahul), Nord (or. Briceni) i Centru (or. Chi in u). Ace tia vor avea acces 

gratis la instruire prin intermediul platformei e-learning i vor ob ine certificate de competen   

lingvistic  în dependen  de succesele înregistrate pe parcursul studiilor i rezultatele ob inute la 

examenul final.  

 Româna la distanță pentru viitori tineri specialiști din domeniul 

educației, aferenți altor specialități și elevi 
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 Româna la distanță pentru asistenți sociali și viitori tineri absolvenți din 

domeniul asistenței sociale  

„Instruirea lingvistic  pentru asisten ii sociali” este un proiect finan at de c tre Agenția Austri-

acă pentru Dezvoltare (ADA) i are drept obiectiv cheie atragerea a 100 de beneficiari (din 

UTA Găgăuzia și Chișinău, preponderent reprezentanți ai minorităților etnice, angajați ai 

sectorului asistenței sociale și studenți ai colegiilor și universităților care-și fac studiile în 

acest domeniu) în procesul de studiere gratis a limbii române la nivelul C1 (nivel avansat 

de cunoaștere a limbii focusat pe necesitățile lingvistice ale domeniului asistenței sociale) 

folosind platforma funcțională invat.antem.org 

 

Dup  finalizarea proiectului, beneficiarii 

î i vor putea aplica eficient cuno tin ele 

lingvistice în scop social i profesional. 

Cunoa terea avansat  a limbii le va oferi 

posibilitate nu doar s  se integreze, mai 

u or, din punct de vedere lingvistic i 

cultural, în societatea moldoveneasc  cât 

i s  ofere servicii de o calitate înalt . 
   

Asemenea programului de instruire  

lingvistic  pentru profesori, asisten ii sociali vor fi certifica i, la final de proiect, dac  vor de-

monstra succese pe toat  perioada cursului, dar i vor sus inere, cu succes, examenul final de 

limb .    
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Prioritățile ANTEM 2014 – 2019 

La aceast  etap  ANTEM î i are clar definite priorit ile pe perioada 2014-2019:  

 

1. Dezvoltarea parteneriatelor existente şi iniţierea noilor parteneriate cu autorit ţile publice  

locale şi centrale, donatori; 

2. Completarea setului de servicii prestate cu  instruirea cet ţenilor str ini, migranţilor, inclusiv 

contribuţia la testarea/examenul de evaluare a cunoaşterii limbii de stat în procesul dobândirii 

cet ţeniei pentru migranţi; 

3. Reieşind din specificul activit ţii şi serviciile prestate, solicitarea susţinerii financiare a activit -

ţii organizaţiei de c tre Guvern (organizaţia oferind pe întreg teritoriul ţ rii cursuri la comanda 

de stat); 

4. Obţinerea statutului de membru al Comisiei de gestionare a Fondului pentru integrarea mino-

rit ţilor naţionale (în eventualitatea cre rii acestuia); 

5. Antrenarea în mai multe acţiuni de advocacy, reuşind s  promoveze acte legislative importan-

te pentru minorit ţile naţionale şi procesul educaţionale; 

6. Diversificarea activit ţilor organizaţiei prin organizarea unor evenimente culturale (festivaluri, 

expoziţii, teatre sociale, şcoli de var , şcoli duminicale);. 

7. Extinderea activit ţii prin intermediul platformei electronice deja existente (adaptarea acesteia 

dup  caz) pentru oferirea cursurilor de instruire lingvistic  la distanţ  inclusiv pentru diaspora 

moldoveneasc  (generaţia care se formeaz  în alte state) în alte ţ ri sau cet ţeni str ini, doritori 

de a studia limba român  la distanţ ; 

8. O opţiune de colectare a fondurilor pentru organizaţie poate fi considerat  – alocarea resurse-

lor financiare de c tre ţ rile pentru care etnicii din RM reprezint  diaspora (de exemplu prin in-

termediul programelor gestionate de Ministerele afacerilor externe din acele ţ ri); 

9. Analiza situaţiei obţinerii şi impunerii dreptului de autor la materialele elaborate în cadrul 

ANTEM; 

10. Organizarea cursurilor de specializare a profesorilor din şcoli în educaţia pentru adulţi; 

11. Menţinerea unei colabor ri eficiente cu partenerii str ini şi continuarea aplic rii la programe-

le internaţionale pentru finanţarea proiectelor ANTEM; 

12. Oferirea cursurilor specializate şi divizarea beneficiarilor pe categorii (vârst , provenien , 

profesie) la planificarea acestor cursuri;  
11 



13. Organizarea cursurilor de specializare a profesorilor din şcoli în educaţia pentru adulţi; 

14. Menţinerea unei colabor ri eficiente cu partenerii str ini şi continuarea aplic rii la progra-

mele internaţionale pentru finanţarea proiectelor ANTEM; 

15. Examinarea ideii modific rii statutului organizaţiei pentru diversificarea activit ţilor şi de 

asemenea, diversificarea surselor de finanţare; 

16. Organizaţia trebuie s  devin  un Centru modern de promovare a limbii române (instruire 

lingvistic , instruirea adulţilor) dar în perioada de referinţ  a Planului strategic s  devin  şi  un 

Centru de certificare a competenţelor lingvistice (s  ofere astfel certificarea trainerilor), s  orga-

nizeze cursuri de formare continu ; 

17. ANTEM trebuie s  continue elaborarea, redactarea şi actualizarea materialelor didactice; 

18. Iniţierea unor parteneriate cu instituţiile de înv ţ mânt în care sunt mai mulţi studenţi –

cet ţeni str ini (de exemplu: Universitatea de medicin , ULIM); 

19. Iniţierea parteneriatelor cu centrele, organizaţiile similare din lume pentru schimbul de ex-

perienţ  şi implementarea unor proiecte comune; 

20. Crearea Asociaţiei absolvenţilor ANTEM (alumni); 

21. Implicarea voluntarilor în activitatea ANTEM (de exemplu: semnarea acordurilor cu univer-

sit ţi pentru stagierea studenţilor); 

22. Asigurarea echipamentului modern necesar în procesul de instruire. 
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Învățăm ROMÂNA la distanță 
 

Dorești să comunici fluent în limba română, vrei sa fi competitiv pe piață de muncă, intențio-
nezi să mergi la facultate cu predare în limba română? 
 
Asociaţia Naţional  a Trainerilor Europeni din Republica Moldova (ANTEM), lanseaz  un 
nou concurs pentru tinerii doresc  s  studieze limba român  gratuit şi la distan , prin inter-
mediul  platformei existente http://invat.antem.org/. Programul  se desf oar  în cadrul pro-
iectului Integrarea social  şi profesional  a tinerilor prin instruire la distanţ , cu sus inerea 
financiar  a Ministerului Tineretului i Sportului.  
 
Condiții: 
vârsta 16-35 de ani, elev, student, specialist în sistemul bugetar;   
un calculator/laptop; 
motiva ie de cre tere profesional ; 
angajament pe toat  perioada cursului. 
 

Perioada:  iunie - decembrie  2014. 

 
 
Pasul 1. Acceseaz  pagina http://invat.antem.org/ 
Pasul 2. G se te pe  pagina http://invat.antem.org/ bannerul  APLIC   ACUM 
Pasul 3. Completeaz  cererea  de pe http://www.invat.antem.org/formular.php 
Pasul alege cursul. Acceseaz  pagina http://invat.antem.org/ 
 
Termen-limita de înregistrare:  05 iunie 2014 
 
datele de contact: 022 24-57-12 / e-mail: antem.moldova@gmail.com 
 
 
 

Ast zi suntem mai buni decât ieri!!! 
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ANTEM V  INVIT  LA CURSURI DE LIMB  ROMÂN  

* Responsabilitatea pentru conţinutul articolelor revine în exclusivitate autorilor. Aceştia păstrează dreptu-
rile de autor pentru articolele publicate. 
** Comitetul de redacţie primeşte propuneri de contribuţii la Buletinul electronic Comunicare fără bariere. 
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Echipa redacțională a buletinului: 
• Lucia Cucu, manager de proiect 
• Adriana Beniuc, coordonator de proiect 
• Ala Zavadschi, coordonator al ediției 
• Rodica Jardan, asistent de proiect 
 

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 


