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RAPORT
PRIVIND ACTIVITATEA ANTEM-ULUI
ÎN PERIOADA IANUARIE 2018- DECEMBRIE 2018
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 2018, ANTEM a realizat toate obiectivele stabilite pentru punerea în aplicare, cu succes, a
proiectelor care vizează integrarea lingvistică a minorităţilor naţionale din RM. ANTEM și-a continuat activitatea
de bază privind furnizarea instruirii lingvistice pentru minorităţile etnice din toate zonele geografice ale ţării: centru,
sud şi nord.
ANTEM a organizat seminare de instruire pentru profesorii de limbă română și găgăuză în scopul îmbunătăţirii
abilităţilor şi metodelor de predare ale acestora. De asemenea, au fost organizate conferințe și mese rotunde în
cadrul cărora au fost puse în discuție problemele ce ţin de procesul de predare-învăţare a limbii de stat și limbii
găgăuze pentru copii și adulţi.
Sesiunile de monitorizare organizate de ANTEM, cu intenţia de a determina gradul de succes, dar și necesitățile de
îmbunătățire a procesului de implementare a proiectelor organizației au fost realizate de către experţii și staff-ul
ANTEM. În baza monitorizărilor, a fost evaluată activitatea didactică a trainerilor din teritoriu, dar și a
beneficiarilor de proiecte.
Bilanţul realizărilor pentru anul de activitate 2018 sunt menționate în tabelul de mai jos.
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Activități
Instruirea lingvistică

Obiective realizate
a)

Instruirea tradițională: ANTEM a organizat cursuri de predare-învățare simultană a

limbilor română și găgăuză pentru 239 copii din 10 grădinițe și 218 părinți. Localităţile
implicate au fost din UTA Găgăuzia: Ceadâr-Lunga, Comrat,Tomai, Gaidar, Chirsova,
Cișmichioi și Vulcănești. Procesul de instruire a fost evaluat de experții internaționali în
domeniul predării-învățării simultane a limbilor și a fost înalt apreciat;
b)

Instruirea la distanță și testarea cunoștințelor la limba română prin intermediul

platformei invat.antem.org: 494 de cursanți au beneficiat de cursuri de învățare a limbii
române la distanță la nivelele A1-A2 și B1 și de evaluarea competențelor la limba română.
Beneficiarii sunt tineri reprezentanți ai minorităților etnice din RM din localitățile: Chișinău,
Ceadâr-Lunga, Comrat, Tiraspol, Chirsovo, Gaidar, Avdarma, Taraclia, Tvardița, Valea
Perjei, Leova, Bălți, Soroca și Bender.
Imersiuni lingvistice

1 imersiune lingvistică și culturală a fost organizată de ANTEM pentru profesorii de limbă
română de pe ambele maluri ale Nistrului.
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Elaborări

În 2018 ANTEM a elaborat și a integrat în platforma invat.antem.org:
1. 5 teste de autoevaluare: A1, A2, B1, B2 și C1;
2. 5 teste de evaluare: B1, B2, C1 Medici, C1 Funcționari și C1 Profesori.

Formarea continuă a
profesorilor

Pentru perfecţionarea continuă a echipei de traineri, ANTEM organizează seminare de
instruire metodologică și lingvistică. Astfel, în anul 2018, ANTEM a organizat următoarele
activități de instruire:
a)

1 seminar de instruire pentru profesorii de română care predau copiilor străini din RM;

b)

6 seminare de instruire pentru profesorii de limbă română din instituțiile de educație

timpurie cu program în limbile minorităților naționale;
c)

3 seminare de instruire pentru profesorii de limbă română de pe ambele maluri ale

Nistrului;
d)

3 seminare de instruire a tutorilor ANTEM în scopul informării acestora despre modul

de utilizare a soft-ului educaţional „Învăţăm Româna la distanţă” (invat.antem.org), dar şi
despre condiţiile bunei desfăşurări a programului de predare-învățare la distanță;
e)

3 seminare de instruire pentru 20 de profesori de limbă română și găgăuză din

grădinițele din Gagauzia organizate în scopul îmbunătățirii abilităților de predare simultană a
limbilor română și găgăuză pentru copiii implicați în programul Integrare cu respect pentru
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diversitate – Învățarea simultană a limbilor română și găgăuză în Regiunea Autonomă
Găgăuzia.
Monitorizare şi
evaluare

Pentru a asigura buna implementare a programelor de instruire lingvistică pentru
minoritățile etnice, ANTEM desfăşoară periodic sesiuni de monitorizare a metodelor şi
tehnicilor de predare, abilităţilor organizatorice ale trainerilor, dar și ședințe de evaluare a
procesului de instruire.
Astfel, pe parcursul anului 2018, au fost realizate 10 sesiuni de monitorizare în UTA
Găgăuzia și 2 discuții de evaluare în cadrul Programului de învățare simultană a limbilor
română și găgăuză.
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/activități cu scop de analiză, evaluare, informare
şi promovare a programelor de insruire:
a)

2 sesiuni de informare pentru părinții copiilor implicați în Programul de Învățare

Simultană a Limbilor Română și Găgăguză;
b)

10 cluburi de discuții pentru tinerii implicați în proiectul Oportunități de educație

non-formală pentru tineri prin instruire la distanță;
c)

3 conferințe de promovare a bunelor practici de instruire la distanță în cadrul

proiectului Oportunități de educație non-formală pentru tineri prin instruire la distanță;
5

d)

1000 semne de carte tipărite în cadrul proiectului Oportunități de educație non-

formală pentru tineri prin instruire la distanță.

Anexa 1
Promovarea activității ANTEM în mass-media

Internet
Nr.
1.

Pagina web

4.
5.
6.

Data publicării

rtlguboglo.edu-cl.net

http://rtlguboglo.edu-cl.net/novosti/zamenyna12marta

11.03.18

https://ru.diez.md

https://ru.diez.md/2018/03/23/izuchenie-rumynskogo-yazykadistantsionno-programma-grantov-dlya-molodyezhi-rm/

23.03.18

http://gagauzia24.com

http://gagauzia24.com/index.php?newsid=6059

26.03.18

https://gagauzmedia.md

https://gagauzmedia.md/newsid=15376/

26.03.18

http://balti.md

http://balti.md/ru/vnimanie-konkurs/

26.03.18

http://dits-balti.md

http://dits-balti.md/natsionalnaya-assotsiatsiya-evropejskih-trenerovmoldovy-antem-obyavlyaet-konkurs-na-uchastie-v-besplatnojprogramme-po-izucheniyu-rumynskogo-yazyka/

26.03.18

2.
3.

Adresa web
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7.
8.
9.
10.

http://ceadir-lunga.md

http://ceadir-lunga.md/index.php?news=2868

27.03.18

rtlguboglo.edu-cl.net

http://rtlguboglo.edu-cl.net/novosti/oportunitatideeducatienonformalapentrutineriprininstruireladistanta
http://www.raionceadir.md/novosti/obshchestvo/item/1013-litseistydistantsionno-izuchayut-gosudarstvennyj-yazyk
http://www.civic.md/tendere/42217-e-learning-tender-2.html

20.04.18

http://www.civic.md/evenimente/45091-oportunitati-de-educatienon-formala-pentru-tineri-prin-instruire-la-distanta-conferinta-debilat.html
http://www.civic.md/stiri-ong/43623-crearea-unei-platforme-decomunicare-si-schimb-de-experienta-intre-profesorii-de-pe-ambelemaluri-ale-nistrului.html
http://antem.org/crearea-unei-platforme-de-comunicare-si-schimbde-experienta-intre-profesorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului/
http://antem.org/profesorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului-s-auintrunit-pentru-un-schimb-de-experienta-privind-bunele-practici-deinvatare-la-distanta/
http://www.civic.md/stiri-ong/44066-profesorii-de-pe-ambelemaluri-ale-nistrului-s-au-intrunit-pentru-un-schimb-de-experientaprivind-bunele-practici-de-invatare-la-distanta.html
http://antem.org/profesorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului-s-auintrunit-pentru-un-schimb-de-experienta-privind-bunele-practici-depredare-invatare-a-limbii-romane-ca-limba-non-materna/
http://www.civic.md/stiri-ong/44501-profesorii-de-pe-ambelemaluri-ale-nistrului-s-au-intrunit-pentru-un-schimb-de-experientaprivind-bunele-practici-de-predare-invatare-a-limbii-romane-calimba-non-materna.html
http://www.civic.md/stiri-ong/44609-schimb-de-experienta-si-bunepractici-intre-profesorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului-privindinvatarea-simultana-a-limbilor.html

12.12.18

www.raionceadir.md
www.civic.md
www.civic.md

11.
www.civic.md
12.
13.

http://antem.org
http://antem.org

14.
www.civic.md
15.
www.antem.org
16.
www.civic.md
17.
www.civic.md
18.

23.04.18
07.05.18

22.08.18

23.08.18
22.09.18

26.09.18

20.10.18

30.10.18

6.11.18
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www.antem.org
19.
www.civic.md
20.
21.

http://ceadir-lunga.md
http://nokta.md

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

13.11.18

23.01.18
25.01.18

https://gagauzmedia.md
http://guogagauzii.md

http://guogagauzii.md/index.php?newsid=316

23.01.18

http://sabaa.md

23.01.18

http://dostluk.md

http://sabaa.md/obschestvo/1274-vtoroy-etap-antem-v-gagauziiuchastvuyut-10-detskih-sadov.html
http://dostluk.md/v-detskom-sadu-dostluk-startoval-proektantem/#more-907
https://cesma.md/rozhdestvo-hristovo-s-elementami-mestnyihobryadov-otprazdnovali-v-detskom-sadu-sela-chishmikioy/
http://dostluk.md/vstrechaem-rozhdestvo-xristovo/

NTV Moldova

https://www.youtube.com/watch?v=y2AYWov3_Ac

05.02.18

http://dostluk.md

http://dostluk.md/direktor-i-ekspert-proekta-antem-posetilidetskij-sad-dostluk/#more-1018
https://cesma.md/foto-v-chishmikioyskom-detskom-saduvozmozhno-budet-otkryita-vtoraya-gruppa-dualnogo-izucheniyayazyikov/
http://www.vulcanestimd.com/single-post/2018/02/16/%D0%92-

16.02.18

http://dostluk.md
https://cesma.md

https://cesma.md
31.
32.

7.11.19

http://nokta.md/%D0%B5%D1%89%D1%91-10%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8
5-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%
B8%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%
B4%D0%B8%D0%BD/
https://gagauzmedia.md/newsid=10175/

22.

23.

http://antem.org/schimb-de-experienta-si-bune-practici-intreprofesorii-de-pe-ambele-maluri-ale-nistrului-privind-invatareasimultana-a-limbilor/
http://www.civic.md/stiri-ong/44713-construim-poduri-peste-nistruprin-cultura-imersiune-culturala-pentru-profesorii-de-pe-ambelemaluri-ale-nistrului.html
http://ceadir-lunga.md/index.php?news=2774

http://www.vulcanestimd.c

23.01.18

31.01.18
23.01.18
18.01.18

18.02.18

16.02.18
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http://gagauzinfo.md

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%
BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%
B5%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%
B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%
BE%D0%BC%D1%83%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%
B8%D1%8E
http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38761

20.02.18

http://gagauzinfo.md

http://gagauzinfo.md/index.php?newsid=38760

20.02.18

http://nokta.md

20.02.18

http://www.gagauzia.md

http://nokta.md/%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%
D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%
B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5/
http://www.gagauzia.md/newsview.php?l=ru&idc=390&id=7365

37.

http://grt.md/

https://www.youtube.com/watch?v=GMpoAohikoY

20.02.18

38.

https://www.moldpres.md

https://www.moldpres.md/news/2018/02/21/18001386

21.02.18

https://rtr.md

https://rtr.md/ro/stiri/societate/in-zece-gradinite-din-uta-gagauz-yeriva-fi-predata-limba-romana-conform-unui-program-european
http://trm.md/ro/regional/limba-romana-invatata-la-gradinite-ingagauzia/
https://www.facebook.com/TVRMoldova/videos/213621289660668
5/?multi_permalinks=423757878070314&notif_id=1519227182299
909&notif_t=group_activity

21.02.18

33.
34.

35.

36.

39.
40.

http://trm.md
TVRMoldova

41.

20.02.18

21.02.18
21.02.18
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42.
43.

http://ceadir-lunga.md

http://ceadir-lunga.md/index.php?news=2818#

21.02.18

http://vestigagauzii.md

22.02.18

http://guogagauzii.md

http://vestigagauzii.md/index.php/novosti/ekonomika/715-proektyantem-dayut-rezultaty
http://golosgagauzii.md/2018/02/v-desyati-detsadah-ato-gagauz-erigosudarstvennyy-yazyk-budut-izuchat-v-ramkah-evropeyskogoproekta/
http://guogagauzii.md/index.php?newsid=337

GRT

https://www.youtube.com/watch?v=jKf7iygYo5E

01.03.18

http://guogagauzii.md

http://guogagauzii.md/index.php?newsid=352

28.03.18

https://cesma.md

https://cesma.md/foto-prazdnovanie-martishora-nagosudarstvennom-yazyike/
http://vestigagauzii.md/index.php/novosti/obshchestvo/779pomogaet-antem

24.03.18

https://cesmakuu.md/v-detskom-sadu-dostluk-proshel-prazdnikposvyashhen-dnyu-gagauzskogo-yazyka/
https://cesma.md/vo-vremya-rezhimnyih-momentov-vospitateli-sdetmi-budut-obshhatsya-na-gagauzskom-yazyike/
http://golosgagauzii.md/2018/05/v-chishmikioe-vospitateli-s-detmibudut-bolshe-obshchatsya-na-gagauzskom-yazyke/
http://comrat.md/1912-v-detskom-sadu-6-mkomrat-zavershilsyaocherednoy-etap-proekta-antem.html
http://dostluk.md/v-detskom-sadu-proshlo-meropriyatie-vmesteuchimsya-i-razvlekaemsya/#more-1117
http://civic.md/stiri-ong/42726-bune-practici-si-schimb-deexperienta-in-cadrul-sedintei-de-evaluare-a-programului-deinvatare-simultana-a-limbilor-romana-si-gagauza.html
http://www.civic.md/evenimente/42926-conferinta-de-final-alproiectului-integrare-cu-respect-pentru-diversitate-invatareasimultana-a-limbilor-romana-si-gagauza-in-regiunea-autonomagagauzia.html

29.04.18

http://golosgagauzii.md
44.
45.
46.
47.
48.

http://vestigagauzii.md
49.
50.
51.
52.
53.
54.

https://cesmakuu.md
https://cesma.md
http://golosgagauzii.md
http://comrat.md
http://dostluk.md
civic.md/stiri-ong

55.
www.civic.md
56.

22.02.18

23.02.18

29.03.18

02.05.18
03.05.18
30.05.18
24.05.18
12.06.18

28.06.18
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http://grt.md
57.
58.

http://grt.md
http://nokta.md

http://grt.md/29-0618_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8/
http://grt.md/29-06-18_haberlar/

29.06.18

29.06.18

29.06.18

61.

http://grt.md

http://nokta.md/reportage/%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%8F%D0%B7%D1%8B/
http://nokta.md/reportage/%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%
D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85%D1%8F%D0%B7%D1%8B/
http://grt.md/29-06-18_haberlar/

62.

GRT

https://www.youtube.com/watch?v=IOi6tznBbPQ

29.06.18

http://grt.md

http://grt.md/29-0618_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D
0%B8/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=606&v=_VM8UQs
xfoM
http://trm.md/ro/regional/peste-400-de-copii-si-adulti-din-gagauziaau-studiat-limba-romana-anul-acesta/
http://trm.md/ro/mesager/mesager-din-4-iulie-2018/

29.06.18

http://vestigagauzii.md/index.php/novosti/obshchestvo/918privivaya-lyubov-k-rodnomu-i-gosudarstvennomu-yazyku

05.07.18

59.

nokta.md
60.

63.
64.
65.
66.

GRT
http://trm.md
http://trm.md
http://vestigagauzii.md

67.

29.06.18

29.06.18

29.06.18
04.07.18
04.07.18

Lucia Cucu,
Director ANTEM
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