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Prefaţă 
 

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

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, pentru limba generală, de la nivelul A1 la B1. Acestea se constituie, 

fiecare, dintr-un manual, un caiet de lucru şi o gramatică.  

 Competenţele vizate sunt simbolizate astfel: 

- înţelegere-ascultare:  

- înţelegere-citire:  

- scriere:  

- vorbire:  

Manualele şi caietele de lucru sunt însoţite de un CD cu documente audio. Pe acestea, studentul le 

identifică în text prin simbolul .  

  

Manualul propune studentului să parcurgă, singur sau cu profesor, temele de interes imediat în noul 

mediu cultural, familiarizându-l cu civilizaţia cotidianului, prin texte dialogate sau informative (Info), 

în situaţii de comunicare curente. Pentru fiecare situaţie, se dau în cuprinsul fiecărei unităţi în primul 

rând lexicul şi actele de vorbire (pe pagina stângă), dar şi problemele de gramatică, cu exerciţii 

minimale (pe pagina dreaptă), într-o logică modulară care asigură cuprinderea şi împletirea tuturor 

competenţelor strict necesare comunicării în limba străină. 

 

La finele nivelului A1 (Bilanţ A1), dar şi după parcurgerea nivelurilor A2_B1, se arată într-o grilă 

sinoptică competenţele – cu descriptorii pentru fiecare nivel –, aşa cum sunt ele descrise şi propuse în 

CECR, dar şi ceea ce manualul a oferit pe parcursul unităţilor pentru dobândirea acestor competenţe. 

Cu ajutorul acestor grile de bilanţ, studentul se poate autoevalua, cu referire precisă la fiecare dintre 

competenţe. De asemenea, prin Cheia exerciţiilor, studentul poate verifica în detaliu modul în care a 

rezolvat exerciţiile propuse în manual.  

 

Aspectele gramaticale sunt semnalate doar succint în cuprinsul unităţilor, dar pentru aprofundarea lor 

studentul se va referi la anexa de gramatică, prin trimiteri punctuale la paragrafele de interes. Astfel, F 

trimite la capitolul de fonetică, L, la cel de lexic, iar G la cel de gramatică propriu-zisă. Fiecare 

trimitere indică prin cifre paragraful precis la care este detaliată, în F, L sau G, o anumită informaţie 

semnalată în unităţi. 

 

Nu în ultimul rând, o altă anexă a manualului reia Lexicul general folosit în unităţi, cu traducere în 

limba română. 

 

Caietul studentului propune exerciţii suplimentare pentru fiecare unitate a manualului şi dă „cheia” de 

rezolvare a acestora. El este destinat muncii individuale a studentului după parcurgerea fiecărei unităţi 

din manual. 

 

Toate materialele sunt accesibile, textele în format pdf., iar activităţile audio în fişiere sonore, pe site-ul: 

http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact. 
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