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LEARN ROMANIAN THROUGH CONVERSATION This book
is in Romanian. It is a B1/B2-level course in Romanian for
foreign students. The main focus is on conversation. Cele
optsprezece teme prezente în aceast? carte doresc s? ias?
din tiparul manualelor dedicate înv???rii limbii române de
c?tre str?ini. Sunt abordate teme noi, de actualitate - ?i deci
prezente în via?a obi?nuit? -, de fiecare zi. Unele dintre
aceste teme sunt serioase, altele sunt amuzante, dar toate
sunt interesante. Metoda folosit? în aceast? carte este cea
comunicativ?. Toate temele încep cu câteva întreb?ri
preg?titoare, care conduc cursantul c?tre tema discutat?.
Întreb?rile sunt urmate de citirea unui text în cadrul c?ruia
este introdus vocabularul tematic, totul culminând cu o serie
de exerci?ii care ajut? într-un prim pas la însu?irea
cuno?tin?elor ?i apoi la punerea în practic? a acestora. Prin
jocurile de rol sunt prezentate diferite situa?ii de care fie neam izbit, fie am auzit de la prietenii nostri, iar cursan?ii au
posibilitatea s? foloseasc? termenii dobândi?i în pa?ii
anteriori. Discu?iile libere dezvolt? capacit??ile cursan?ilor de
a discuta în limba român?, accentul fiind pus pe conversa?ie.
Exerci?iile de vocabular vin s? sus?in? aceast? abilitate de a
dezbate, prin asimilarea de noi termeni ?i expresii,
contribuind astfel la dezvoltarea vocabularului specific
nivelului B1/B2, conform Cadrului European de Referin??.
Temele prezentate în aceast? carte sunt urm?toarele:
Administra?ia public? ?i corup?ia Buna cre?tere Educa?ia
C?s?toria Cum v? sim?i?i? Rela?ia de dragoste Emigrarea
Greu de vândut În vacan?? Regalitate Mod? Schimb?ri în
via?? Sporturi extreme Prietenia Un nou loc de munc? Unde
locuiesc Via?a la ?ar? Via?a ?i banii Cartea este ideal? atât
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pentru cursurile de grup, cât ?i pentru cursurile individuale,
putând fi în acela?i timp un instrument complementar
cursurilor care se bazeaz? exclusiv pe înv??area no?iunilor
de gramatic? specifice nivelului B1-B2.

Volumul include un corpus de texte autentice de
român? ca limb? str?in? (RLS), produse de vorbitori
non-nativi, în cadrul programului Anului Preg?titor al
Universit??ii din Bucure?ti: texte scrise ?i transcrieri
ale unor interac?iuni directe controlate sau
(semi)libere.
Volumul este util atât pentru studen?ii ?i masteranzii care se
preg?tesc s? devin? profesori de limba ?i literatura român? ca
limb? matern? sau lectori de limba român? ca limb? str?in?,
cât ?i pentru to?i profesorii filologi interesa?i s?-?i
îmbun?t??easc? practicile didactice.
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