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RAPORT 

PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI 

ÎN PER)OADA  IANUARIE - DECEMBRIE 2011 

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 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 statului în Republica Moldova. 
 

Sumar 

Pe parcursul anului 2011, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare cu succes a 
proiectului care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale. În acest context a desfăşurat activităţi 
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privind furnizarea de cursuri de limbă română destinate minorităţilor naţionale din toate zonele geografice ale ţării: regiunile de sud, centru şi nord ale Moldovei.   

 Pe lângă activităţile de formare, ANTEM a organizat şi mese rotunde în cadrul cărora s-au discutat problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat pentru adulţi, dezvoltarea de noi materiale didactice pentru minorităţile etnice. Evenimente menţionate au vizat şi informarea publicului despre necesitatea studierii limbii de stat în regiunile preponderent populate de minorităţi naţionale, precum şi dezvoltarea unui nou concept de 
facilitare a procesului de asimilare a limbii române.  

 Alte activităţi organizate de ANTEM în scopul dezvoltării abilităţilor de comunicare a cursanţilor au fost 
cluburile de discuţii. Potrivit participanţilor la aceste activităţi, ele sunt foarte utile, interesante şi antrenante. Participanţii la cluburi de discuţii au şansa de a-şi exersa abilităţile lingvistice şi de a comunica cu alte persoane în limba română într-un mediu liber şi motivant. 
 Sesiunea de monitorizare a formatorilor în teritoriu, organizată cu intenţia de a determina gradul de succes, dar şi de a detecta  posibilele impedimente în desfăşurarea activităţilor prevăzute în planul de acţiuni al proiectului, a fost executată de către experţii ANTEM, având ca finalitate aprecierea pozitivă a lucrului realizat de trainerii 
din teritoriu, precum şi recepţionarea opiniilor parvenite din partea cursanţilor.   
 Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2011 se expun în continuare.  
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Activitate  Obiective realizate 

Furnizarea cursurilor de limba româna 

a) ANTEM a organizat cursuri de instruire de lungă durată în  localităţi care cuprind ariile geografice de sud, centru şi nord: Chişinău, Comrat, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Cahul, Etulia, Troiţcoe, Vulcăneşti, Bălţi, Drochia, Ocniţa, Briceni. Astfel: 
b) au fost instruiţi circa  cursanţi la diferite niveluri conform Standardelor )nternaţionale A -A2; B1-B2; C1-C2); 

Elaborare si 

diversificare a 

suportului didactic 

a) a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea unui set de teste pentru determinarea nivelului de cunoaştere a limbii pentru minorităţi şi persoane străine care intenţionează să însuşească limba română; 

b) au fost elaborate standardele de competenţă lingvistică pentru nivelurile A1-A2; 

B1-B2; C1-C2; 

c) Au fost elaborate teste de evaluare a limbii române in conformitate cu Cadrul 
European comun de Referinţa pentru limbi pentru adulţii alolingvi şi teste pentru obţinerea cetăţeniei RM 

Imersiuni lingvistice si 

culturale 

Evenimentele de imersiune lingvistică şi culturală sunt nişte metode auxiliare interactive ce oferă mediul de comunicare adecvat pentru îmbunătăţirea nivelului de comunicare. Acestea se materializează prin excursii, vizite la teatru, locuri memorabile, discuţii pe teme de cultură, obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor conlocuitoare pe 
teritoriul Republicii Moldova.  
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a) Au fost efectuate  imersiuni culturale Cetatea Sorocii si Monumentul Lumânarea Recunoştinţei din or. Soroca, Spectacolul Floare Albastră , Chişinău, Mănăstirea 
Saharna) 

b) Au fost organizate mai multe activităţi de imersiune lingvistică în fiecare localitate în care se desfăşoară cursurile de limbă română. Formarea continuă a profesorilor şi 
asigurarea continuităţii 

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează sesiuni de instruire şi consiliere, precum şi participă la alte evenimente menite să adauge un plus de valoare performanţelor trainerilor la nivel local. Astfel s-au organizat:   

a)  sesiune de instruire cu privire la consolidarea abilităţilor de comunicare cu adulţii, coordonarea activităţilor interactive de învăţare a limbii şi împărtăşirea 
celor mai bune practici din domeniu; 

b)  ateliere de lucru cu privire la metodologiile de învăţare implementate de ANTEM, modalităţile de creştere a gradului de conştientizare a necesităţii de învăţare a limbii de stat, prevederile standardelor europene în evaluarea cunoştinţelor de limbă română, precum şi metode de învăţare-predare în baza standardelor 
europene; 

c) Reprezentanţii ANTEM au participat la evenimente axate pe tematica minorităţilor naţionale şi integrarea lor lingvistică şi socială. 
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Monitorizare şi 

evaluare 

Pentru a asigura o bună implementare a programului de instruire lingvistică a minorităţilor, ANTEM desfăşoară periodic, sesiuni de monitorizare pentru evaluarea metodelor şi tehnicilor de predare, abilităţile organizatorice şi metodice ale trainerilor, dar şi implicarea cursanţilor şi reuşita lor. 
a) S-au desfăşurat   sesiuni de monitorizat: aprilie şi noiembrie; 
b) S-au evaluat  traineri din diferite localităţi 
c) S-au evaluat 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 diferite evenimente cu scop informativ şi de promovarea a activităţilor şi obiectivelor sale. 

a) S-au organizat 6 mese rotunde în cadrul cărora s-au discutat probleme legate de necesităţile lingvistice ale minorităţilor; 
b) S-au editat materiale promoţionale pentru a oferi acces la informaţie unui număr 

cât mai mare de actori interesaţi; 
c) S-a informat mass-media cu privire la activităţile şi evenimentele ANTEM; 
d) S-a ţinut legătura permanentă cu organele de resort şi partenere Ministerul Educaţiei, Aparatul Guvernului, Biroul De Relaţii )nteretnice, Administraţii Publice 

Locale partenere). 
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Promovarea activitatii ANTEM in mass-media 2011 
  

Stabilirea Acordurilor de colaborare şi 
parteneriat  

 

Pentru a asigura durabilitate activităţilor sale, ANTEM a colaborat cu structurile administrativ teritoriale pe teritoriul cărora sunt prezente comunităţi ale minorităţilor naţionale. 
a) S-au încheiat noi acorduri de colaborare şi de parteneriat cu organizaţii comerciale şi cu autorităţi locale din Cimişlia sat. Etulia şi Troiţcoe , Drochia, Cahul şi Chişinău în vederea implementării şi susţinerii financiare a programului de instruire lingvistică. 
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