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1. Comparație între orașul din România în care învață studentul și orașul în care trăiește în țara de
origine (așezarea geografică, clima, locuitorii, limba/limbile pe care o/le vorbesc aceștia, locurile
pitorești/interesante pentru turiști etc.). Avantajele și dezavantajele de a locui și munci în cele două
orașe.
2. Portretul unei personalități din România (o personalitate istorică, științifică, artistică etc. din trecut
sau o personalitate contemporană care s-a remarcat într-un anumit domeniu de activitate). Biografie
și realizări deosebite.
3. Viața la sat sau la oraș? Exprimarea opiniei cu privire la tema abordată (mutatul de la țară la oraș,
probleme și soluții la țară/ în oraș). Argumente pro și contra, exprimarea propriei opinii legate de
avantajele și dezavantajele vieții la țară sau la oraș
4. Sporturile și sportivii preferați. Sporturile preferate de români /vs/ sporturile preferate în țara de
proveniență a studentului. Sporturi naționale. Biografia unui sportiv celebru român. Biografia și
descrierea carierei acestuia.
5. Transportul modern (avion, elicopter, tren de mare viteză, ATV, scuter, trotinetă electrică etc.).
Prezentarea și descrierea utilității mijloacelor de transport moderne.
6. Poluarea în secolul XXI. Reciclarea deșeurilor, surse de energie regenerabilă, măsuri pentru
protecția mediului. Exprimarea opiniei și formularea de sugestii privitoare la prevenția dezastrelor
ecologice și a poluării excesive.
7. Criza economică mondială. Cauze, forme de manifestare, urmări și soluții. Exemplificați și
exprimați-vă punctul de vedere. Exemple din istorie și crize economice recente.
8. Posibilități de promovare a agriculturii ecologice și a produselor bio (produse de origine vegetală
și/sau animală). Practici, certificare și avantaje. Reacția/motivația consumatorilor și consecințele
asupra sănătății la nivel local și mondial.
9. Cauzele și efectele încălzirii globale (asupra solului, atmosferei, climei, vegetației, sănătății
animalelor și oamenilor etc.) în diferite zone geografice de pe glob. Pericole majore și soluții pentru
combaterea schimbărilor climatice.
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