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Prefaţă 
 

 

 
Seria de metode Autodidact propune o abordare comunicativă a limbilor, conform descrip-

torilor Cadrului European Comun de Referinţă pentru limbi (CECR), elaborat de Consiliul Europei. În 

versiunea actuală, elaborată în cadrul unui grant CNCSIS
*
 pentru cinci limbi (engleză, franceză, 

germană, rusă şi română), Autodidact propune materiale didactice pe hârtie, dar şi un site cu acces 

liber pentru studenţi, mergând de la nivelul A1 la C1.  

 

* 

  

 Manualul Româna B2-C1 propune studentului să parcurgă, singur sau cu profesor, teme din 

domenii diverse, majoritatea legate de cultura şi civilizaţia românească. Registrele stilistice ale textelor 

sunt în mod deliberat diferite, pentru a pune studentul în contact cu mai multe varietăţi ale limbii. 

 Pentru fiecare domeniu am prevăzut o unitate de lucru (U), din care sunt selectate probleme de 

lexic (v. inventarul de cuvinte care însoţeşte fiecare text, dar şi Activităţile lexicale care îi urmează) şi 

probleme de gramatică (v. Structuri gramaticale şi textuale), cu exerciţii. La fel ca la nivelul anterior 

(A1-B1), aspectele gramaticale sunt semnalate doar succint în cuprinsul unităţilor, iar pentru 

aprofundarea lor studentul se va referi la anexele de la sfârşitul volumului, cu ajutorul trimiterilor 

punctuale la paragrafele de interes. Menţionăm că în acest volum nu am mai indicat trimiteri la 

aspectele lexicale şi morfologice: acestea se găsesc amplu explicate în anexa gramaticală a manualului 

de nivel A1-B1. 

 În anexele acestui volum, studentul găseşte Referinţe gramaticale pentru Sintaxă (G1) şi pentru 

Structuri discursiv-textuale (G2), urmate de Cheia exerciţiilor. Aceste secţiuni detaliază aspecte legate de 

gramatica frazei şi a discursului, respectiv îl ajută pe student să verifice modul în care a rezolvat 

exerciţiile propuse în manual.  

 Tipurile de activităţi propuse în Exerciţii sunt simbolizate  pentru citit,  pentru scris,  

pentru vorbit şi  pentru căutarea informaţiilor pe Internet. 

 

 Manualul este accesibil şi în format pdf pe site-ul: http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact. 
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