
Valoare                 Bucurie                 Performanță

CATALOG

auxiliare școlare pentru

Învătă̦mântul gimnazial

2021 - 2022



c
l
a
s
a
 
a
 
V

I
-
a

c
l
a
s
a
 
a
 
V

I
I
-
a

c
l
a
s
a
 
a
 
V

I
I
I
-
a

Editura Sigma 

acordă următoarele 

promoții:

CONTACT:

editurasigma.ro

021.243.4052  

0746.238.667 

comenzi@editurasigma.ro

 pentru comenzi  de minimum  10  cărți

 pentru comenzi  de minimum 20  cărți

 pentru comenzi  de minimum 30  cărți

 pentru comenzi  de minimum 40  cărți

15%

20%

25%

30%
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Auxiliare pentru

anul școlar 

2021 - 2022



Clasa a V-a

PREȚ: 27 lei

PREȚ: 19 lei

Caietul de lucru pentru clasa a V-a, structurat
în două părți corespunzătoare celor două
semestre, este conceput ca un auxiliar didactic
cu dublă funcție:
1. Conține un suport de exerciții diverse
pentru consolidare-fixare-evaluare;
2. Oferă posibilitatea realizării de către elev a
unui portofoliu personal. Sperăm ca prin
acest material să venim în ajutorul profesorului
de Limba și literatura română, care își dorește
ca ora de română să fie în egală măsură
formativă și prietenoasă.

Clasa a V-a

Limba și literatura română
Manual pentru clasa a V-a

Manualul urmărește eficientizarea învățării
prin strategia didactică abordată.  Elementele
grafic facilitează participarea elevului la
propria învățare. Evaluările de final au grade
diferite de dificultate, astfel încât fiecare elev
poate alege să rezolve setul de cerințe adecvat
nivelului său. Totodată, elevii de clasa a V-a
sunt încurajați să dezbată diverse subiecte, în
manual existând și trei secțiuni semnalate
corespunzător, care presupun teme de
dezbatere. În acest context, modalitățile de
comunicare orală sunt folosite ca instrumente
în dobândirea de cunoștințe specifice, de bază,
cu accent pe formarea gândirii logice și pe
stimularea creativității.

CAIETUL PRIETENOS. Limba și
literatura română, clasa a V-a, partea I

COD: 1258

COD: 1266



PREȚ: 29 lei

PREȚ: 28 lei

Matematică. Manual, 
clasa a V-a

Informația a devenit accesibilă tuturor, la o
simplă apăsare de buton. A descoperi această
bucurie ține de măiestria profesorului,
susținută de resurse adecvate. O astfel de
resursă oferă IDEE pentru învățarea
matematicii, prin manualul pentru clasa a V-a.
• Lecțiile sunt structurate în secvențe
introduse printr-o întrebare și sunt urmate de
un exercițiu aplicativ.
• Legăturile dintre concepte sunt marcate
sistematic prin scheme, desene, fotografii.
• Varietatea exercițiilor, ce vizează diferite
grade  de dificultate, oferă sarcini de lucru
adecvate pentru ritmuri diferite de învățare.

COD: 1259

COD: 1254

Clasa a V-a

Educație socială. Manual pentru 
clasa a V-a

Unitățile tematice și modul de formulare a
sarcinilor de lucru fac apel la exersarea
cunoștințelor dobândite în contextul formal
al cadrului educațional școlar, precum și la
contexte non-formale, din viața extrașcolară.
Sarcinile de lucru asigură contextul pentru
participarea activă, individuală sau în grup,
care să permită exprimarea liberă a ideilor și
stimularea creativității, spiritului estetic și a
dezvoltării comportamentului de grijă față de
natură. De asemenea, libertatea de a alege și
flexibilitatea conținutului îi determină pe elevi
să nu resimtă sarcinile de lucru ca fiind
împovărătoare sau stresante.

PREȚ: 27 lei

PREȚ: 19 lei

Caietul elevului urmărește structura
manualului și cuprinde exerciții și activități
de consolidare și aprofundare a
cunoștințelor. Portofoliul de proiecte cuprinde
fișe de lucru cu o parte dintre proiectele
prezentate în manual și fișe pentru ierbar.
Fișele de lucru presupun activități variate ca:
observare, analiză, dezbatere, prezentări,
realizarea unor colecții și colaje de imagini.
Portofoliul va reflecta activitate a elevului pe
parcursul anului școlar, la biologie.

Biologie. Manual pentru
clasa a V-a

Trăsăturile care dau coerență și originalitate
prezentului manual sunt:
1. Încurajarea desfășurării orelor în contexte
nonformale prin lecturarea unor texte care
redau aspecte din ecosisteme și prin
recomandări privind stimularea desfășurării
orelor într-un spațiu natural.
2. Abordarea cunoștințelor prin interactivitate,
făcându-se apel la gândirea logică și la
înțelegerea noțiunilor.
3. Tratarea diferențiată a elevilor, la finalul
fiecărei lecții existând sarcini de lucru cu
diferite grade de dificultate.

Caietul elevului. Biologie,
Clasa a V-a

COD: 1257

COD: 1265

Clasa a V-a



PREȚ: 28 lei

PREȚ: 19 lei

Structura auxiliarului este în concordanță cu
aceea a manualului de Informatică și TIC, clasa
a V-a, al aceleia și edituri, dar poate fi folosit și
alături de un alt manual. Auxiliarul conține
toate tipurile de itemi: obiectivi (itemi cu
alegere duală, itemi de tip pereche ș.a.),
semiobiectivi (cu răspunsuri scurte de
completat ș.a.) și subiectivi, care pot fi utilizați
de către cadrele didactice atât în evaluarea
formativă, cât și în cea sumativă. Datorită
tipurilor de exerciții și aplicații, acest auxiliar
vine și în folosul elevilor dornici de
performanță.

App store pentru micii
informaticieni. Auxiliar pentru 
clasa a V-a (Informatică și TIC)

COD: 1255

COD: 1260

Clasa a V-a

Informatică și TIC. Manual
pentru clasa a V-a

Manualul de INFORMATICĂ și TIC al Editurii
SIGMA, clasat pe primul loc în urma evaluării
de către experții CNPEE în cadrul licitației
organizate de către Ministerul Educației, se
evidențiază prin calitatea conținutului teoretic
și a exercițiilor/aplicațiilor pe care le pune la
dispoziția elevilor. Este recomandat oricui
dorește să își formeze deprinderi de utilizare
a sistemelor de calcul și să se inițieze în
tainele programării.

PREȚ: 23 lei

PREȚ: 23 lei

Culegerea acoperă programa de matematică în
uz, putând fi utilizată cu oricare dintre
manualele școlare. După prezentarea unor
elemente de teorie însoțite de exemple, fiecare
lecție continuă cu exerciții variate, grupate pe
patru niveluri de dificultate. Fiecare unitate de
învățare a cărții mai conține: un exemplu de
redactare, câteva elemente ce țin de istoria
matematicii, probleme recapitulative, câte
două teste recapitulative și o fișă care propune
explorarea unor probleme interesante sub
forma unui mini-proiect.

Informatică și TIC. Manual
pentru clasa a V-a

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
- Culegere de probleme, teste și

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a V-a, partea a II-a

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
- Culegere de probleme, teste și

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a V-a, partea I

Cum pot fi elevii stimulați să fie atenți în ora de
clasă astfel încât să acumuleze cât mai mult
din ceea ce li se predă, chiar în acea oră?
Pornind de la această întrebare, editura Sigma
propune colecția Carte activă.
Cartea activă pentru clasa a V-a, Explorez, aplic,
rezolv! - Culegere de probleme, teste și resurse
pentru portofoliu a fost aplicată experimental,
iar profesorii care au lucrat pe baza ei au
apreciat în unanimitate interesul deosebit cu
care elevii s-au implicat în ora de matematică.

COD: 1281

COD: 1300

Clasa a V-a



Clasa a VI-a

PREȚ: 23 lei

PREȚ: 23 lei

Clasa a VI-a

Cartea activă Explorez, aplic, rezolv – Culegere de
probleme, teste și resurse pentru portofoliu
propune profesorilor și elevilor să dedice 10-
20 minute din oră pentru rezolvarea unei
probe care aplică imediat noile concepte
predate. Cartea oferă elevilor: contexte de
explorare pentru a-și dezvolta intuiția
matematică („Explorez”), aplicații imediate
care fixează elementele teoretice(„Aplic”),
precum și o varietate de probleme de rezolvat
pentru aprofundarea conceptelor matematice
și transferul în alte situații (”Rezolv”).

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
 - Culegere de probleme, teste și 

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a VI-a, partea I

 

Cum ar putea elevii să fie mai atenți în oră ca să
rezolve cu mai mare șansă de succes
problemele primite? Pentru a răspunde acestei
întrebări, Editura Sigma a inițiat colecția de
Cărți active. Cartea acoperă programa de
matematică în uz, putând fi utilizată cu oricare
dintre manualele școlare. Pentru fiecare lecție
sunt alocate două sau patru pagini, după cum
este proiectată să se desfășoare, în una,
respectiv două ore de clasă. După prezentarea
unor elemente de teorie însoțite de exemple,
fiecare lecție continuă cu exerciții variate,
grupate pe patru niveluri de dificultate.

COD: 1282

COD: 1301

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
 - Culegere de probleme, teste și 

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a VI-a, partea a II-a



PREȚ: 19 lei

Clasa a VI-a

App store pentru micii 
informaticieni. Auxiliar pentru
clasa a VI-a (Informatică și TIC)

Exercițiile/aplicațiile practice sunt împărțite pe
două niveluri de dificultate și sunt
structurate în patru capitole: Prezentări
electronice (exerciții de realizare a
prezentărilor electronice în Prezi și Microsoft
PowerPoint), Animații grafice și modelare 3D
(exerciții teoretice de animații grafice și
modele tridimensionale, crearea de animații
grafice complexe și modele 3D), Internet
(exerciții teoretice cu privire la protecția
datelor personale și exerciții practice menite
să dezvolte abilitățile de comunicare online
prin intermediul poștei electronice) și Algoritmi
(limbajul pseudocod și structuri repetitive).

COD: 1277

Simplu și rapid!

Pe editurasigma.ro se pot
plasa comenzi rapid și ușor!
Transportul este GRATUIT
pentru comenzile de peste
200 lei, iar livrarea se
realizează în 3-5 zile de la
confirmarea comenzii.

PREȚ: 19 lei

Clasa a VI-a

Lecții integrate – opțional 
pentru clasele V-VI

Lucrarea Lecții integrate–curs opțional pentru
clasele V-VII transformă lumea înconjurătoare
într-o sursă de cunoaștere și inspirație
pentru elevi. Cartea îi ajută pe elevi să îmbine
cunoștințele din matematică și științe pentru a
descoperi soluții la problemele cotidiene,
interdisciplinaritatea și cauzalitatea dintre
lucrurile. Acest opțional este elaborat în
conformitate cu planul-cadru aprobat prin
OMENCS 3590/ 05.04.2016. În baza acestuia,
elevii pot alege, într-un an de studiu, 2-3
cursuri opționale, dintre care un opțional
integrat la nivelul mai multor arii curriculare
este obligatoriu.

COD: 1263

Fii la curent cu toate noutățile, reducerile

și ofertele speciale pe care le pregătim!

Înscrie-te pe editurasigma.ro!



Clasa a VII-a

PREȚ: 23 lei

PREȚ: 23 lei

Culegerea de probleme de matematică
Explorez, Aplic, Rezolv! din colecția Carte Activă
parcurge foaie cu foaie, oră de oră, toată
materia din programa de matematică a clasei a
VII-a și poate fi folosită ca manual. Această
culegere oferă elevilor și profesorilor materialul
necesar exersării și evaluării prin teste scurte
(de 10-15 minute), dar esențiale pentru a
verifica nivelul la care aceștia au înțeles lecția.
Astfel, culegerea reușește să fie cel mai
eficient instrument de predare-învățare-
evaluare, elevii ajungând să exerseze, să-și
verifice și să-și dezvolte aproape concomitent
competențele prevăzute de programa școlară.

probleme grupate pe 4 niveluri de
dificultate;
2 sau 4 probe de verificare, cu niveluri de
dificultate diferite; 
un exemplu de redactare (o problemă
rezolvată), un text ce prezintă elemente
de istoria matematicii, precum și
probleme recapitulative;
două teste de evaluare sumativă, precum
și o fișă de portofoliu la finalul unităților
de învățare.

Culegerea a fost construită pornind de la
programa școlară în vigoare și este structurată
în unități de învățare. Fiecare unitate conține:

COD: 1316

COD: 1328

Clasa a VII-a

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
 - Culegere de probleme, teste și 

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a VII-a, partea I

 

Carte activă „Explorez, aplic, rezolv!
 - Culegere de probleme, teste și 

resurse pentru portofoliu”, 
clasa a VII-a, partea a II-a

 



Clasa a VIII-a

PREȚ: 29 lei

PREȚ: 23 lei

Clasa a VIII-a

Auxiliarul conține activități de geometrie
structurate pe baza programei școlare în
vigoare pentru clasa a VIII-a, care îi vor
dezvolta elevului puterea de observare și
puterea de raționament. Pentru a rezolva
probleme complexe, elevul este pus în situația
să decupeze figurile geometrice date, să
construiască un corp geometric observând
proprietățile specifice ale acestuia, să estimeze
rezultate, să măsoare și să calculeze,
dezvoltându-și percepția spațială.

Matematică. Manual 
clasa a VIII-a

Manualul este organizat pe unități de învățare
și pe lecții în care informația se înlănțuie
coerent și accesibil. Aceasta face ca
numeroase lecții să poată fi parcurse direct de
către elevi, în clasă sau acasă. Atât lecțiile cât și
problemele propuse oferă material suficient
pentru activitatea diferențiată. Manualul
fructifică variate procedee didactice menite să
preîntâmpine greșelile tipice în învățare.
Exercițiile și problemele sunt grupate pe patru
niveluri de dificultate, de la aplicații
elementare imediate, până la probleme
complexe, utile pentru pregătirea concursurilor
școlare.

COD: 121

COD: 1150

De la observare la raționament
geometric

 



PREȚ: 27 lei

PREȚ: 27 lei

Clasa a VIII-a

Geografie. Manual 
pentru clasa a VIII-a

 

Manualul de geografie propus de Editura
Sigma, câștigător la licitația de manuale școlare
organizată de Ministerul Educației și
Cercetării, oferă un instrument excepțional de
învățare. Câteva dintre punctele forte ale
manualului sunt:
- Modul de desfășurare a unităților de învățare
favorizează învățarea independentă.
- Lecțiile sunt structurate astfel încât să
stimuleze atât activitatea independentă, cât
și activitatea de colaborare.
- Fiecare lecție cuprinde: materiale geografice
suport, secțiuni cu informații suplimentare, o
sinteză a lecției, variate activități de învățare.

COD: 1355

COD: 966

Fizica. Manual 
pentru clasa a VIII-a

 
Acest manual este o invitație la învățarea
fizicii într-un mod cât mai plăcut. Elevii
ajung să descopere, pas cu pas, ceea ce este nou
pentru ei. Ei vor găsi în manual experimente
ușor de realizat, desene ce contribuie la
explicarea fenomenelor din natură, precum și o
varietate de probleme către a căror soluție sunt
conduși treptat. Manualul conține următoarele
secțiuni: Fizica și viața cotidiană, Aplicații,
Probleme rezolvate, Verifică-te singur!, Probleme
recapitulative, Știați că...?. 

PREȚ: 34 lei

PREȚ: 32 lei

Culegerea este realizată în conformitate cu
programa școlară de Matematică în vigoare
pentru pregătirea Evaluării Naționale la clasa a
VIII-a, avizată cu OMEC nr. 3472/10.03.2020.
Cartea cuprinde: repere teoretice, însoțite de
exemple și aplicații rezolvate; exerciții și
probleme de antrenament; teste în
conformitate cu modelul publicat de MEC
pentru Evaluarea națională 2020-2021, teste
realizate de profesori cu o vastă experiență la
catedră. Auxiliarul se constituie într-o culegere
în care integrarea competențelor prevăzute
de programa școlară cu acelea din clasele
anterioare reprezintă elementul cheie. 

Clasa a VIII-a

Cel mai complex set de culegeri de pregătire
la examenul de evaluare națională la limba
română, conține culegerile SUCCES la
pregătirea examenului de Evaluare Națională la
limba română pentru clasa a VIII-a și Succes!
Culegerea de teste pentru pregătirea examenului
de evaluare națională la limba română pentru
clasa a VIII-a, ambele publicate în 2020. 
 Ambele culegeri reprezintă o resursă
valoroasă pentru activitățile remediale.
Culegerile au primit avizul CNPEE și MEC
pentru a fi utilizate la clasă.

SUCCES la pregătirea examenului 
de EVALUARE NAȚIONALĂ la

Matematică 2021
 

COD: 1350

COD: 5039

Pachet: Evaluare Națională 
de nota 10 la limba română

 



Matematică pentru admiterea 
în colegiile militare

 

Limba și literatura română pentru
admiterea în colegiile militare

 

PREȚ: 34 lei

PREȚ: 34 lei

PREȚ: 25 lei

Colegii militare

Editura Sigma vine în sprijinul viitorilor
candidați la examenul de admitere în colegiile
militare, cu o culegere a cărui scop este
performanța. Cartea contribuie la pregătirea
specifică a candidaților cu 400 de exerciții
sub forma a 20 de teste menite să le
înlesnească elevilor procesul de admitere în
colegiile militare. Cartea respectă noua
programă din anul 2021.

COD: 1365

COD: 1366

Editura Sigma vine în întâmpinarea celor
interesați de admiterea în Colegiile Militare
Liceale din Breaza, Alba-Iulia și Câmpulung cu
o lucrare de profil, un auxiliar menit să
contribuie la pregătirea specifică a
candidaților, cu respectarea tuturor
prevederilor metodologice în vigoare. Cartea
respectă noua programă din anul 2021.

Ghid pentru admitere în colegiile
naționale militare

Editura Sigma vine în întâmpinarea elevilor
care vor să se înscrie la unul dintre colegiile
militare naționale. În acest sens propune
lucrarea Ghid pentru admitere în colegiile
naționale militare care este structurat în 3 părți:
prezentarea colegiilor, prezentarea etapelor
care trebuie urmate, modele de teste la cele
două discipline (limba și literatura română și
matematică).

COD: 1271

PREȚ: 25 lei

PREȚ: 25 lei

Limba germană

Culegerea cuprinde tipuri de exerciții de
gramatică, structurate tematic, urmărindu-se,
pe de o parte, aprofundarea cunoștințelor
acumulate de către elevi, iar pe de altă parte,
completarea manualului de limba germană
și realizarea în totalitate a curriculumului
de comunicare în limba germană la clasa a V-
a. Profesorul are libertatea de a alege exercițiile
adecvate pentru elevii săi, cunoscând nivelul
lor de pregătire și motivația acestora în
dezvoltarea de noi competențe.

Culegerea de exerciții de gramatică prezentată
este un instrument de lucru conceput în scopul
formării abilităților și competențelor
lingvistice ale elevilor, conducând la
stăpânirea corectă a limbii germane.
Autorii recomandă parcurgerea acestui caiet de
exerciții în mod diferențiat, în funcție de
nivelul de pregătire a fiecărui elev, ordinea în
care sunt alese exercițiile nefiind obligatorie.

Alles klar? Arachne hilft durchs
Sprachnetz, clasa a V-a

COD: 600

COD: 601

Alles klar? ..., wenn Crimco hilft,
clasa a VI-a



PREȚ: 25 lei

PREȚ: 25 lei
COD: 603

Alles klar? Deutsch trainieren mit
Biga& Robi, clasa a VIII-a

Fiind o completare a manualului de limbă
germană de clasa a VIII-a și urmărind
programa școlară în vigoare, culegerea conține
o serie de activități de dezvoltare a
competenței lingvistice și de consolidare a
cunoștințelor în vederea pregătirii pentru
testarea națională. Parcurgerea integrală a
acestei culegeri nu este necesară, profesorul
având posibilitatea de a selecta exercițiile și
ordinea aplicăriilor în clasă.

Limba germană

Culegerea de exerciții constituie un auxiliar
necesar pentru pregătirea elevilor înainte de
testarea națională. Profesorul va alege
exercițiile adecvate nivelului de pregătire a
clasei, de necesitățile individuale ale fiecărui
elev, intenția autorilor nefiind supraîncărcarea
elevilor, ci oferirea unui sprijin consistent în
dezvoltarea competenței lingvistice.

Alles klar? Mission Deutsch, 
clasa a VII-a

 

COD: 602

Beletristică



PREȚ: 19 lei

Beletristică

COD: 1367

PREȚ: 19 leiCOD: 1366

Și eu pot fi Aleodor se poate citi în mai multe
chei, de către mai multe categorii de cititori.
Pentru cei mai mulți copii, poate fi o poveste
dinamică și antrenantă. Pentru alți copii,
cartea poate fi un mijloc de a stimula
gândirea și imaginația. Pentru profesori,
cartea poate fi un instrument care permite
abordări interdisciplinare la nivelul clasei de
elevi. Pentru părinți, cartea poate fi un excelent
instrument care să ducă relația părinte-copil
dincolo de eterna discuție despre școală-masă-
lecții. Așa cum este concepută, cartea oferă
părinților și cadrelor didactice un suport real
pentru lectură și învățare.

Și eu pot fi Aleodor!
Autor: Ioan Baruch

Și eu pot fi Mihaela!
Autor: Ioan Baruch

Suntem entuziasmați să vă prezentăm
povestea Și eu … pot fi Mihaela! din colecția
Comoara cu virtuți. În stilul cu care deja ne-a
obișnuit în primul volum, autorul Ioan Baruch
a intervenit în celebra poveste Fata babei și fata
moșneagului, conturând-o cu măiestrie într-o
poveste cu tâlc. Hărnicia, grija față de ceilalți,
modestia și onestitatea sunt câteva dintre
valorile de care copiii se pot apropia
completând spațiile libere din text și
identificându-se în acest fel cu personajul
principal.

PREȚ: 15 lei

Jurnalul secret al Oliviei
Autori: Meredith Costain, 

Danielle McDonald 

Beletristică

COD: 1325

PREȚ: 20 lei

Maël și Maïa, doi frați născuți în Franța, care se
bucură de prima lor vacanță de adolescenți
nesupravegheați, petrecută la bunicii din
România, vor trăi aventura vieții lor! Ei îl
întâlnesc pe Sasha, datorită căruia descoperă o
realitate paralelă, plină de personaje fantastice,
dar cu pericole cât se poate de reale. Cei trei
copii au de înfruntat primejdii venite din
ambele lumi. Este o carte care îl ține pe cititor
cu sufletul la gură, în care acțiunea ia
întorsăturile cele mai neașteptate, un loc unde
imaginarul și realitatea își dau mâna pentru a
testa prietenia celor trei eroi.Volumul face
parte din colecția Comoara cu virtuți.

Sasha și tărâmul secret
Autor: Alina Ghimiș

COD: 1322

Olivia, o fetiță adorabilă, ține într-un jurnal
descrierile invențiilor și misterelor din viața
ei. Întrebări precum ”Oare cine intră pe ascuns
în noua mea cameră?” sau ”Oare de ce Matilda
se poartă ciudat de fiecare dată când ne
întalnim?” îl vor ține captivat pe cititor.
Suspansul și peripețiile prin care trece
adorabila fetiță sunt ilustrate cu talent, iar
dialogurile sunt savuroase. Vă invităm pe
fiecare dintre voi să faceți cunoștință cu Olivia!



PREȚ: 60 lei

PREȚ: 40 lei

PREȚ: 37 lei / PREȚ CU CD: 40 lei

Promotori ai limbii rromani în
România* confesiuni și biografii

 

Dictionare pentru minorităti

, ,

Dicționar român-rrom

O carte-document care va face istorie! Cartea
domnului profesor dr. Gheorghe Sarău „face
dreptate” unui neam întreg. Schimbă
paradigme și restabilește adevăruri istorice.
Citind-o veți afla poveștile emoționante ale
unor oameni a căror anvergură profesională cu
adevărat excepțională depășește cu mult
granițele țării.

COD: 1354

COD: 1006

Dicționarul român-rrom, numărul 9 al Colecției
Biblioteca rromă, reunește pe lângă cuvinte
rrome vechi și cunoscute de vorbitorii
dialectelor rrome, elemente lexicale moderne,
dar și cuvinte rrome mai puțin cunoscute.
Această lucrare vine în sprijinul elevilor rromi
care studiază limba maternă rromani, al
studenților de la secția de limba și literatura
rromani din București.

Curs practic de limba 
rromani pt toți

Succesul de care s-a bucurat manualul nostru
de limba rromani, ne-a determinat să
structurăm o nouă variantă, sub forma unui
„curs practic”. Fiecare modul este delimitat în
cinci părți. La finalul fiecărui modul sunt
prezentate vocabularele rrom-român,
cuprinzând cuvintele noi, iar la sfârșitul
Cursului sunt incluse câteva tabele ce privesc
flexiunile nominală și verbală.

COD: 834

Dicționare și cursuri

pentru minorități


