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ANTEM lansează aplicația mobilă  
Învățăm limba română. Ghid de conversație  

 Asociaţ ia Naţ ionala  a Trainerilor  Europeni din Moldova ANTEM   a lansaţ aplicaţ ia mobila  Învățăm 
limba română. Ghid de conversație î n cadrul proiecţului Diversificarea  

accesului la educație a tinerilor  
prin instruire la distanță, care  esţe implemenţaţ cu suporţul  financiar al Minisţerul culţurii educaţ iei s i cerceţa rii  al Republicii Moldova. 

 

 Asociaţia Naţionala  a Trainerilor Europeni din Moldova ANTEM  a lansaţ aplicaţ ia mobila : Învățăm limba română. Ghid de conversație î n cadrul Programului anual 
de Granturi pentru sectorul de tineret al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al 
Republicii Moldova, î n cadrul proiectului Diversificarea accesului la educație a 
tinerilor prin instruire la distanță. 
 Aplicaţia mobila  a Ghidului de conversaţ ie esţe desţinaţa  vorbiţorilor de alţe limbi s i esţe realizaţa  î nţr-o ţehnologie moderna  care permiţe î nsus irea s i exersarea unor modele de vorbire î n roma na  penţru a fi uţilizaţe î n siţuaţ ii de zi cu zi. Cu ajuţorul dispoziţivelor mobile ţelefoane mobile sau ţableţe , beneficiarii orica nd s i oriunde î s i poţ perfecţ iona abiliţa ţ ile de comunicare î n limba roma na . 
 Ghidul de conversaţ ie include  ţeme de real folos penţru beneficiari: Sa  facem cunos ţinţ a , La sţudii, Oferţe de munca , La un inţerviu de angajare, La cumpa ra ţuri, Urgenţ e, Timpul liber, La medic eţc. Fiecare ţema  are î n mediu -  modele de vorbire care poţ fi audiaţe repeţiţiv. Acesţe modele de vorbire sunţ incluse î n ţipuri de exerciţ ii penţru o memorare mai buna . 
 La evenimenţul de lansare au parţicipaţ reprezenţanţ i ai Minisţerului Educaţ iei, Culţurii s i Cerceţa rii al RM, Direcţ iei de ) nva ţ a ma nţ Taraclia, Biroului Migraţ iei s i Azil al RM, Biroului Relaţ ii cu Diaspora al RM, Oficiului Înalţului Comisariat pentru Refugiaţi UNHCR  în Moldova, experţ i, profesori de roma na  s i beneficiari ANTEM.   
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Învățăm limba română  
Opinii despre aplicația mobilă 

 

„Aplicația mobilă Învățăm limba 
română. Ghid de conversație este un 

nou model de învățare a limbii 
române elaborat de ANTEM. 

Aplicația conține mai mult de 6  
modele de vorbire și este destinată 
nu doar celor care nu cunosc limba 

română, dar și celor care vor să-și 

îmbogățească nivelul de cunoaștere 
a limbii.” 

 

 
Lucia Cucu  

Director ANTEM, coautor al aplicației 
mobile  
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„Această aplicație le vine în ajutor  
reprezentanțor minorităților etnice 

în procesul de învățare a limbii 

române pentru că este accesbilă, 
ușor de utilizat, prin intermediul 

căreia pot fi însușite modele de 

vorbire care pot fi utilizate în diverse 
situații de zi cu zi.”  

 
Ala Zavadschi  

Expert ANTEM, coautor al aplicației 
mobile 

 

„Împreuna cu echipa am elaborat 
aplicația timp de 3 luni. Concepția 

am elaborat-o după criteriile Google 
și Apple pentru ca beneficiarilor să  

le fie mai ușor să se folosească de 
apliație.” 

 
Daniel Revenco 

 Disigner-ul aplicației mobile  

 

„Una din problemele integrării 
minorităților etnice în societatea 

moldovenească este necunoașterea 
limbii de aceea cred că prin 

intermediul aplicației mai mulți 
tineri vor cunoaște limba română 

astfel având posibilitate să participe 
în viața socială a Moldovei.” 

 

 

       

 
Roman Rusu  

Vicepreședintele Asociației Tinerilor 
Ucraineni 
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„Sunt 3  de ani de când m-am întors 
din Rusia în Moldova și aș vrea să 

vorbesc corect limba română. 
Aplicația îmi place foarte mult și 

cred că mă va ajuta în procesul de 
perfecționare a limbii.” 

 
Valentina Curcă 

Cursantă ANTEM 

 

„Aplicația este una foarte bună 
pentru că job-ul mă obligă mai mult 

să lucrez de-acasă ceea ce mă 
deprivează de comunicarea cu 

oamenii din exterior.” 

 

 
Abhidjit Kerail, India 
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Date de contact 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 oficial: http://antem.org 

 

 

 

Lucia Cucu, manager de proiect 

Adriana Beniuc, coordonator de proiect 

Iulia Belanciuc, tutore ANTEM 

http://www.facebook.com/

