
  

 

 
 

 
O nouă ediție a cafenelelor lingvistice marca UVT 

 

De anul trecut, la UVT cafeaua are gust de intercomprehensiune și multilingvism! 

Eveniment virtual marca UNITA, ce devine treptat de tradiție, cafeneaua lingvistică s-a dovedit 

cea mai de impact modalitate de familiarizare cu intercomprehensiunea și, apoi, de practicare a 

acesteia. Doritori și curioși de a experimenta aplicarea metodei prin care, vorbind limba română, 

reușim să ne facem înțeleși de către interlocutorii care nu cunosc limba noastră, unii dintre 

participanții la cafenelele lingvistice au devenit adepți ai metodei intercomprehensiunii și, nu mai 

puțin, au fost cuceriți de ideea alianței UNITA. 

În această lună, în acord cu perioada, liantul și fermentul întâlnirii va fi chiar iubirea. Nu 

atât Valentinʼs Day, cât îndeosebi Dragobetele, care „sărută fetele” dă în România acest sens. 

Cafeaua din februarie se anunță, așadar, foarte gustoasă atât pentru degustătorii consacrați, cât și 

pentru cei care vor să descopere abia acum savoarea cafelei noastre lingvistice.  

Cu și despre amor, Cafeneaua lingvistică UVT vă așteaptă pe cât mai mulți în 25 februarie, 

de la ora 18 (EST). Veniți? Ușa noastră vă e deschisă: Google Meet link.  

Vii și tu? Dacă eziți fiindcă nu vrei să rămână el/ea singur/ă, nu mai sta pe gânduri: la noi 

poți veni cu partenerul/a. „Sunați”, ca să vă întâmpinăm cum se cuvine: Google Form. 

Ne vedem la Cafenea! 

 

        Echipa WP 3 UNITA UVT 

 

 

A new edition of WUT language cafés 

 

For a year now, the WUT coffee has tasted like inter-comprehension and multilingualism! 

A UNITA brand virtual event, which is gradually becoming a tradition, the language café has 

proved to be the most impactful way to get familiar with inter-comprehension and then, to practice 

it. Eager and curious to experience this method, which enables us to make ourselves understood 

by people who do not know our language, although we speak Romanian, some of the participants 

in the language cafes have become followers of the inter-comprehension method and, moreover, 

charmed by the idea of the UNITA alliance. 

This month, in tune with the period, the binding element of the meeting will be love itself. 

Not so much due to Valentine's Day, but especially to Dragobete, the one who "kisses the girls" in 

the Romanian tradition. Our February coffee promises to be very tasty, both for its regular patrons 

and for those who are now willing to try the flavour of our linguistic café. 

With and about love, the WUT Language Café awaits you on February 25, from 6 pm 

(EST). Are you coming? The door is open: Google Meet link. 

Are you coming too? If you’re not sure because you don't want him / her to be home alone, 

don't worry: you can bring your partner along. "Ring" so that we can welcome you properly: Google 

Form. 

See you at the Café!  

         The WP 3 Team UNITA UVT 
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