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Teza de doctorat Modelarea competenţei comunicative interculturale a studenţilor.
Aplicații pentru formarea inițială la specializarea engleză, este constituită din două mari
secțiuni. În prima secțiune intitulată Fundamente teoretice sunt prezentate o serie de abordări
teoretico-fundamentale care susțin necesitatea modelării competenței interculturale cognitive
a studenților în cadrul formării inițiale. De asemenea, în această secțiune care cuprinde trei
capitole este valorificată literatura de specialitate, națională și internațională, fiind făcute
numeroase trimiteri la studii de actualitate și relevante pentru lucrarea de față.
A doua secțiune intitulată Demers experimental. Modelarea competenței comunicative
interculturale a studenților de la specializarea engleză prin perspectiva utilizării unui sistem
de activități de proiectare axate pe valorificarea documentelor autentice, cuprinde cinci
capitole care indică etapele experimentului pedagogic realizat: etapa pre-experimentală, etapa
experimentului formativ și etapa post-experimentală.
Capitolul I - Mize actuale în predarea limbilor străine din perspectiva modelării
competenței comunicative interculturale cuprinde o prezentare detaliată a elementelor care
diferențiază experimentul pedagogic realizat de alte studii efectuate în domeniu, fiind indicată
de asemenea motivația alegerii temei investigate. Am pornit în demersul nostru de la ideea
conform căreia limba reprezintă un reper identitar al unui grup social, motiv pentru care
interpretarea componentei lingvistice a unui mesaj este influențată de contextul socio-cultural
în care are loc actul comunicării. De aceea, am pornit demersul nostru cu convingerea că
învățarea sau predarea unei limbi străine trebuie să aibă ca punct de reper conștientizarea
faptului că limba reprezintă atât un fenomen lingvistic, cât și unul social.
Educația oferă pârghiile necesare pentru a susține integrarea socială a elevilor și pentru
a-i implica pe aceștia într-un proces de descoperire și relaționare cu cultura vehiculată în acel
context educativ. Pornind de la această relație de reciprocitate și luând în considerare cazul
particular al predării limbilor străine într-un context educativ formal, susținem faptul că este
necesară modelarea competenței comunicative interculturale atât a cadrelor didactice, cât și a
elevilor, pentru a gestiona corespunzător contactul intercultural.
Ca urmare a caracterului ambivalent al limbii (de fenomen lingvistic și social),
învățarea unei limbi străine oferă implicit o deschidere spre valori și norme culturale. De
aceea, această deschidere se conturează la nivelul comunicării interculturale prin conținuturi
atitudinale, care sunt complementare conținuturilor cognitive și acționale. Motivăm această
complementaritate prin faptul că învățarea unei limbi străine favorizează expunerea la un
context lingvistic și social nou, determinând individul să manifeste o serie de atitudini față de
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această noutate. Pentru a facilita dezvoltarea acestor cunoștințe de către elevi, precum și
modelarea unor atitudini și abilități, este necesară o pregătire adecvată a cadrelor didactice.
Romiță Iucu (2007, p. 29) afirmă că formarea cadrelor didactice reprezintă o
componentă fundamentală a procesului de redefinire culturală a Europei contemporane.
Uniunea Europeană și Comisia Europeană, prin intermediul diferitelor politici educaționale și
reglementări (Carta Albă a dialogului intercultural, Ghidul privind obiectivele predării și
învățării limbii, recomandarea 2006/962/EC), pun tot mai mult accentul pe înțelegerea și
acceptarea diferențelor culturale în contexte diverse, fie ele profesionale, sociale sau
educaționale.
Dezvoltarea cadrului didactic în plan personal și profesional are întotdeauna loc întrun context socio-cultural. Astfel, în contextul profesionalizării cadrelor didactice care predau
limbi străine este oportună înțelegerea și explorarea acestei interferențe a planului sociocultural. De aceea, considerăm că modul în care cadrele didactice percep relația cu cultura,
atât din perspectivă personală, cât și profesională constituie un reper relevant în cadrul
predării limbilor străine, unde contactul cu o cultură diferită nu poate să fie evitat.
O metodă neinvazivă de integrare a dimensiunii interculturale în curriculum este cea
de infuzare, propusă de Cucoș, C. (2000, p. 265). Aceasta constă în a integra un concept într-o
lecție, în așa fel încât acesta îi dă o anumită coloratură și un sens nou. Conținuturile vor fi
predate luând în considerare acest nou centru de interes. O analiză a literaturii de specialitate
din România a indicat faptul că există un interes ridicat pentru infuzarea procesului de
predare-învățare cu o perspectivă interculturală. Numeroase articole teoretico-fundamentale și
cercetări empirice aduc în discuție necesitatea formării inițiale și continue a cadrelor didactice
din perspectiva dezvoltării competenței comunicative interculturale (Bârlogeanu, L., 2005;
Nedelcu, A., 2008; Cozma, T., Butnaru, S., Cucoș, C., 2001; Pricope, M., 2013; Bâzgan, M.,
Norel, M., 2013; Cozma, T., 2001; Cosma, M., Cosma, B., 2006; Savu, E., 2014;)
Elementul de noutate al cercetării noastre constă în utilizarea în cadrul seminarului
Didactica limbii engleze a documentelor autentice cu scopul de a modela cunoștințe, abilități
și atitudini interculturale. Analizând literatura de specialitate din România am observat că nu
există la momentul de față cercetări care să propună valorificarea documentelor autentice ca
resurse didactice în vederea modelării competenței comunicative interculturale într-un context
educativ formal. Aceste documente autentice reprezintă resurse scrise sau audio-vizuale care
pot fi exploatate din punct de vedere didactic, chiar dacă acestea nu au fost create explicit cu
scopul de a fi utilizate într-un context educațional. Definiția de lucru utilizată în cadrul
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cercetării noastre este următoarea: documentele autentice sunt documente cu încărcătură
culturală care pot fi valorificate didactic în vederea dezvoltării de cunoștințe, abilități și
atitudini interculturale.
În primul capitol s-a urmărit de asemenea fundamentarea teoretică în context
legislativ, concret și curricular a cercetării întreprinse făcându-se referire la numeroase
reglementări europene care vizează, în contextul formării inițiale și continue a cadrelor
didactice, infuzarea perspectivei interculturale în activitatea didactică desfășurată și în
conținuturile predate.
În cadrul acestui capitol am abordat conceptul de competență din diferite perspective
teoretico-fundamentale bazate pe literatura de specialitate din străinătate și din România și am
propus gruparea acestor definiții în trei paradigme:


conceptul de competență ca performanță (Perrenoud, P., 2005; Tradif, J., 2003;
Herling 2000; Spencer L.M. şi Spencer S.M. 1993;)

 conceptul de competență ca proces (Parry, S., 1996; Chiș, V., 2005; Bocoș, M., 2008;
Delory C., 2002; Gnahs, D., 2007; Potolea D., Toma S., 2010; Ionescu, M., 2007;)
 conceptul de competență ca perspectivă constructivistă (Stoof, A., 2005;)
Deoarece termenul de competență se raportează diferit la diversele domenii în care
este utilizat, am considerat oportună propunerea unei definiții operaționale a competenței
comunicative interculturale care va fi definiția de lucru la care ne vom raporta în întreaga
lucrare. În cadrul cercetării de față am abordat conceptul de competență ca perspectivă
constructivistă (Stoof, A., 2005;). Valorificând literatura de specialitate considerăm
competența comunicativă interculturală ca fiind un ansamblu de cunoștințe, abilități și
atitudini care se modelează gradual, încurajând la reconceptualizări în dimensiunea
personală și profesională a individului ca urmare a implicării într-un contact intercultural
contextualizat formal.
Competența comunicativă interculturală constituie un construct complex care se
regăsește în literatura de specialitate sub diferite denumiri: competenţă transculturală [crosscultural competence] (Berry et al. 1992 apud. Gupta, A.S., 2003, p. 159), sensibilitate
interculturală

[intercultural

communication],

adaptare

comunicare

sensitivity],
transculturală

transculturală

[cross-cultural

adaptation],

[transcultural
competență

internațională [international competence], conștientizare interculturală [cross-cultural
awareness], competență culturală [cultural competence], sensibilitate culturală [cultural
sensitivity], competență globală [global competence] (Fantini, A., 2006 apud. Sinicrope, C.,
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Norris, J., Watanabe, Y., 2007, p. 1), competență metaculturală [metacultural competence]
(Sharifian, F., 2011, p. 98) sau conștientizare socioculturală [intercultural awareness]
(CCERL_en, 2001, p. 103). Pentru a conferi unitate în lucrarea de față am optat pentru
utilizarea unui singur termen, și anume cel de competență comunicativă interculturală.
În cadrul cercetării întreprinse am considerat că modelul de dezvoltare a competenței
comunicative interculturale propus de Deardorff, D. (2006) se pliază pe demersul cercetării
noastre și pune în valoare ideea conform căreia profesia didactică încorporează și o
componentă personală, reflexivă, nu doar cunoștințe și abilități specifice domeniul de
instruire. Caracterul procesual al acestui model se înscrie de asemenea în viziunea sistemică a
modelării competențelor. Prezentăm în Figura nr. 1. componentele modelului dinamic propus
de Deardorff, D. (2006):

Figura nr. 1. Deardorff - Modelul de dezvoltare a competenței comunicative
interculturale (adaptat după Deardorff, D., 2006)
În

cercetarea

noastră

considerăm

că

modelarea

interculturale are la bază trei componente:
 principiile de predare și învățare a limbilor străine
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competenței

comunicative

 principiile educației interculturale
 componenta culturală în cadrul predării limbilor străine
În cadrul acestui capitol au fost indicate o serie de cunoștințe, abilități și atitudini
interculturale pe care cadrul didactic trebuie să le demonstreze în contextul predării limbilor străine.

Concluzionăm în primul capitol faptul că cercetarea noastră este conformă cu reperele
existente în pregătirea profesională a cadrelor didactice, atât la nivel internațional, cât și
național, și aduce ca element de noutate utilizarea documentelor autentice în vederea
modelării competenței comunicative interculturale într-un context educativ formal.
Capitolul II - Valorizarea competenței comunicative interculturale în cadrul
seminarului Didactica limbii engleze a urmărit identificarea unor perspective constructiviste
în formarea inițială a viitoarelor cadre didactice, precum și câteva reconceptualizări ale
modelului vorbitorului nativ și ale vorbitorului non-nativ în contextul predării limbilor străine.
Având în vedere multitudinea de modalități prin intermediul cărora cultura este
reflectată prin limbă, s-a conturat necesitatea unei schimbări de perspectivă în ceea ce privește
raportarea indivizilor la modelul vorbitorului nativ. Byram, M. (2008, p. 57) afirmă că,
începând cu anii 1980, influența pe care o exercita modelul vorbitorului nativ asupra celor
care învățau o limbă străină a început să fie contestată deoarece acesta reprezenta un ideal de
neatins. Valorificând literatura de specialitate și ținând cont de scopul și obiectivele cercetării
noastre, propunem următoarea definiție de lucru a conceptului de vorbitor intercultural: o
persoană care este conștientă de identitatea pe care și-o proiectează în limba și cultura cu
care intră în contact, care este capabilă să anticipeze cunoștințele, abilitățile și atitudinile
interculturale pe care trebuie să le demonstreze în contexte educative formale și care are o
atitudine reflexivă asupra propriului parcurs de formare profesională și personală.
În cadrul acestui capitol a fost abordată și problematica redimensionării rolurilor
cadrului didactic în contextul valorificării dimensiunii interculturale în predarea limbilor
străine. Profesorul este perceput în contextul actual ca fiind un ,,agent al schimbării care
promovează înțelegerea și toleranța’’ (Delors, J., 2000, p. 119), care trebuie să formuleze ,,un
discurs accesibil și semnificativ pentru toate grupurile a căror compoziție este, din punct de
vedere cultural, din ce în ce mai diversificată’’ (Conseil superior de l’éducation 1987, p. 14
apud. Cucoș, C., 2000, p. 259). Educatorului intercultural i se atribuie un nou rol, cel de
,,modelator al relațiilor interumane și interculturale‘’ (Cozma, T., 2011, p. 212), întrucât
învățarea interculturală cuprinde întreaga persoană.
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În ceea ce privește responsabilitățile cadrului didactic, Gardner, H. (1985, p. 146 apud.
Regan, T., Osborn, T.A., 2002, p. 64) afirmă că, spre deosebire de alte materii, predarea
limbilor străine face apel la demonstrarea unor comportamente și abilități care sunt specifice
unei alte comunități. În viziunea noastră, această responsabilitate constituie punctul central
care angrenează această schimbare de paradigmă în domeniul predării limbilor străine. Acest
accent pus pe componenta acțională și pe cea atitudinală determină reconceptualizări în
activitatea de instruire și redimensionări în ceea ce privește rolurile asumate de cadrul
didactic.
Am indicat de asemenea punctele forte ale utilizării resurselor didactice autentice în
predarea limbii engleze cu scopul de a facilita modelarea competenţei comunicative
interculturale a celor care învață limbi străine. Resursele sau documentele autentice nu
vizează un anumit nivel de cunoștințe, nu au scopul de a modela anumite atitudini sau de a
perfecționa anumite abilități. Prin urmare, utilizarea acestora într-un cadru educațional formal
rămâne la latitudinea cadrului didactic, realizându-se o transpoziție didactică internă. În
alegerea acestor resurse autentice cadrul didactic trebuie să țină cont de câteva detalii: de
registrul lingvistic promovat de respectiva resursă, de specificul temei alese, de interesul și
motivația elevilor, de posibilitatea de adaptare a resursei la un anumit nivel de cunoștințe etc.
În cadrul cercetării noastre au fost utilizate următoarele documente autentice: video-clipuri,
elemente de literatură pentru copii și proverbe.
Există o diversitate de activităţi didactice care pot fi utilizate pentru a modela
competența comunicativă interculturală a elevilor în contextul predării limbii engleze.
Numeroşi autori (Corbett, J., 2010; Vannestttål, M.E., Vannestttål, A. 2013; Lazar, I., et al.
2007;) au fost preocupaţi de adaptarea unor activităţi didactice la perspectiva interculturală,
sesizând nevoia de a oferi un suport practic cadrelor didactice. Lazar et al. (2007, p. 16-17)
propun o serie de tipuri de activităţi care favorizează modelarea competenței comunicative
interculturale:
 asaltul de idei (brainstorming) – pentru a identifica modul în care elevii se raportează
faţă de anumite concepte şi situaţii;
 prezentări – pentru a aduce în prim plan experienţele elevilor;
 studii de caz – pentru a conştientiza diferenţele culturale şi relevanţa acestora în
contextul comunicării într-o limbă străină;
 jocuri de rol şi simulări – pentru a crea un context în care elevii pot să pună în practică
cunoştinţele, abilităţile şi atitudinile pe care şi le-au dezvoltat;
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 proiecte în grup – pentru a responsabiliza elevii şi pentru a le dezvolta comunicarea
interpersonală;
 activităţi care implică studii etnografice – pentru a le demonstra elevilor faptul că vor
învăţa limba străină prin intermediul observaţiilor personale şi a interviurilor realizate;
 chestionare – pentru a le oferi elevilor informaţii concrete despre diferite culturi.
Observăm că majoritatea activităţilor propuse mai sus determină elevii să colaboreze
fie în perechi, fie în grupuri mai mari. Dinamica grupului este relevantă în modelarea
competenței comunicative interculturale deoarece perspectiva interculturală asupra predării
limbilor străine încurajează dialogul în manieră orizontală între cadrul didactic și elevi.
Este important să precizăm faptul că o perspectivă interculturală în predare propune o
nouă direcție și anume recunoașterea aportului pe care îl exercită dimensiunea culturală în
procesul de achiziție a limbii străine. Perspectiva interculturală intenționează să aducă în prim
plan în cadrul orei de limbă engleză nevoia de înțelegere de sine și a celuilalt prin intermediul
limbii, fie ea maternă sau limbă străină. Legătura complexă dintre limbă și cultură este
exploatată și utilizată ca modalitate de promovare a înțelegerii și acceptării diversității
culturale.
Capitolul III - Evaluarea competenței comunicative interculturale indică, din
perspectivă generală și a contextului concret, o serie de provocări în evaluarea competenței
comunicative interculturale. O analiză a literaturii de specialitate s-a concretizat în
prezentarea unor modele de evaluare a competenţei comunicative interculturale, fiind luate în
considerare două perspective: a) perspective cantitative și calitative și b) perspective
formative și sumative. În cadrul cercetării de față a fost luată în considerare perspectiva
formativă a evaluării competenței comunicative interculturale, ținându-se cont de punctele
forte și de oportunitățile oferite de acest tip de evaluare.
Capitolul IV - Coordonatele generale ale cercetării prezintă designul cercetării
(scopul, obiectivele și durata cercetării, ipoteza și variabilele cercetării, sistemul metodologic
valorificat, eșantionul de participanți și eșantionul de conținut).
Scopurile cercetării sunt acelea de a investiga percepţia studenţilor privind
relevanţa integrării unei perspective interculturale în contextul predării limbilor străine,
precum şi modelarea competenţei comunicative interculturale a acestora în cadrul
formării iniţiale.
Valorificând literatura de specialitate şi axându-ne în mod particular pe cunoştinţele,
abilităţile şi atitudinile pe care viitorul cadru didactic trebuie să le demonstreze în contextul
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schimbării de paradigmă în predarea limbilor străine am formulat următoarea ipoteză a
cercetării:
Utilizarea de către studenţii de anul II de la specializarea engleză a documentelor autentice
în proiectarea de activităţi didactice în cadrul studierii disciplinei Didactica limbii engleze
contribuie semnificativ la modelarea competenței comunicative interculturale a acestora în
contexte formale.
În cadrul acestei cercetări au intervenit două categorii de variabile:
 Variabila independentă a cercetării: Utilizarea de către studenții de anul II de la
specializarea engleză a documentelor autentice (proverbe, elemente de literatură
pentru copii, videoclipuri) în proiectarea de activități didactice în cadrul studierii
disciplinei Didactica limbii engleze.
Pentru studierea nivelului de dezvoltare a competenței comunicative interculturale am
urmărit ca indicator operațional măsura în care sunt operante conţinuturile cognitive, acţionale
şi atitudinale obiectivate în:
 Variabila dependentă principală a cercetării:
- nivelul de operare a conţinuturilor cognitive
- nivelul de operare a conţinuturilor acţionale
- nivelul de operare a conţinuturilor atitudinale
Grupul țintă al acestei cercetări a fost constituit din studenţii care au participat în anul
universitar 2012-2013, semestrul al doilea, la seminarul Didactica limbii engleze. Ne-am
propus implicarea unei populaţii totale de 76 de studenţi care reprezintă de faptul numărul
total de studenţi înscrişi la modulul pedagogic în semestrul al doilea. Prin urmare nu au existat
criterii de selecţie a acestui eşantion de participanţi. Studenţii au două specializări diferite:
filologie, respectiv limbi moderne aplicate (LMA).
Metoda experimentală utilizată în cadrul acestei cercetări este tehnica eşantionului
unic. Acestei tehnici îi corespunde un design experimental intrasubiecţi, care presupune
urmărirea grupului în toate etapele experimentului şi analizarea evoluţiei sale (Bocoş, M.
2003, p. 66).
În cadrul cercetării întreprinse am valorificat următoarele metode de cercetare:
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metoda experimentului didactic



metoda anchetei pe bază de chestionar



metoda studiului de caz



metoda analizei produselor activității subiecților



metoda interviului: focus-grup

Au fost utilizate următoarele instrumente de cercetare: chestionare, ghidul de
interviu și grila de observație.
Capitolul V – Etapa pre-experimentală a vizat câteva obiective:


identificarea nivelului de cunoștințe al studenților privind conceptul de învățare
interculturală



identificarea nivelului de cunoștințe al studenților privind componentele
culturale (observabile și neobservabile) ale limbii țintă



identificarea opiniei studenților cu privire la cunoștințele, abilitățile și atitudinile
necesare pentru a deveni un vorbitor intercultural



identificarea opiniei studenților cu privire la necesitatea predării unei limbi
străine prin valorificarea componentelor culturale

Metoda valorificată în cadrul etapei pre-experimentale a fost metoda anchetei pe bază de
chestionar. Instrumentul utilizat a fost chestionarul. Au fost administrate trei chestionare.
Primul chestionar a fost construit din itemi subiectivi și a oferit participanților posibilitatea de
a reflecta asupra relevanței integrării componentelor culturale în predarea limbilor străine.
Datele obținute au fost evaluate calitativ. Al doilea chestionar a fost alcătuit din itemi
obiectivi care au fost interpretați statistic. Al treilea chestionar - Chestionarul de autoevaluare
pentru studenți - a fost alcătuit din itemi obiectivi care au fost interpretați statistic. Acest
chestionar a fost administrat și în post-test.
În baza interpretării datelor obținute în cadrul etapei pre-experimentale în urma
administrării celor trei chestionare, conchidem că este necesar ca participanții să fie
implicați în activități didactice formative care să le permită însușirea adecvată,
integratoare şi complexă a componentelor culturale în vederea modelării cunoștințelor,
abilităților și atitudinilor interculturale ale acestora.
Capitolul VI - Etapa experimentului formativ a constat în integrarea a cinci
activități didactice formative în cadrul seminarului Didactica limbii engleze. Includerea
acestor activități în cadrul seminarului a avut la bază următoarele două perspective:
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 rol de informare a participanților privind includerea perspectivei interculturale
în predarea limbii engleze
 rol de modelare a competenței comunicative interculturale.
Indicăm în tabelul nr. 1 planificarea acestor activități didactice formative în cursul
semestrului al doilea al anului universitar 2012-2013:
Nume

Perioada

Activitatea didactică formativă nr. 1 – Integrarea elementelor 11 - 15 martie 2013
culturale în activități didactice care vizează diferite stiluri de
învățare și abilități (a se vedea anexa nr. 4)
Activitatea didactică formativă nr. 2 – Utilizarea proverbelor în 18 - 29 martie 2013
calitate de resurse didactice autentice în vederea modelării
competenței comunicative interculturale (a se vedea anexele nr.
5a, 5b, 5c)
Activitatea didactică formativă nr. 3 – Identitatea cadrului 1 – 5 aprilie 2013
didactic nativ și a celui non-nativ în contextul predării limbii
engleze (a se vedea anexa nr. 7 )
Activitatea didactică formativă nr. 4 – Utilizarea poveștilor în

8 – 19 aprilie 2013

calitate de resurse didactice autentice în vederea modelării
competenței comunicative interculturale (a se vedea anexa nr . 8)
Activitatea didactică formativă nr. 5 – Modelul vorbitorului

20 - 31 mai 2013

nativ și a vorbitorului intercultural în contextul învățării limbii
engleze (a se vedea anexa nr. 9)
Tabel nr. 1. Planificarea activităților didactice în cursul semestrului al doilea al anului
universitar 2012-2013

Pentru fiecare activitate didactică am indicat conținuturile cognitive, acționale și
atitudinale vizate.
Capitolul VII – Etapa post-experimentală prezintă impactul pe care activitățile
didactice formative l-au avut asupra nivelului de modelare a celor trei componente ale
competenței comunicative interculturale. În cadrul acestui capitol am analizat și interpretat
datele colectate în cadrul celor cinci activități didactice formative, în urma realizării studiului
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de caz, a focus-grupului și în urma administrării chestionarului de culegere a opiniilor, a
chestionarului de autoevaluare pentru studenți și a chestionarului de culegere a feedback-ului.
Am valorificat metoda studiului de caz deoarece aceasta s-a pliat pe tema cercetării
noastre și a permis ,,surprinderea unor atitudini, sentimente şi experienţe care sunt greu de
investigat prin intermediul altor metode sau tehnici (Agabrian 2004. apud. Popa, N.L.,
Antonesei, L., Labăr A.V., 2009, p. 60). Deoarece modelarea competenței comunicative
interculturale implică un demers personal de dezvoltare a componentelor cognitive, acționale
și atitudinale, am considerat ca fiind relevantă exemplificarea unei astfel de experiențe
formative pentru a surprinde evoluția unui subiect investigat. Datele obţinute au fost analizate
din punct de vedere calitativ. Interviul nestructurat și grila de observație reprezintă concepții
proprii.
În cadrul focus-grupului s-a realizat o sesiune de discuții pe tema: Predarea limbii
engleze din perspectivă interculturală. Acest ghid de interviu reprezintă o concepție proprie.
Chestionarul de autoevaluare pentru studenți a fost administrat inițial în cadrul etapei
pre-experimentale și mai apoi în post-test, în momentul finalizării seminarului Didactica
limbii engleze. Pentru analiza statistică a răspunsurile acordate în pre-test și post-test a fost
utilizat programul IBM SPSS Statistics, versiunea 21.
O primă analiză o constituie mediile obținute pentru fiecare item în pre-test și posttest. Aceste date sunt indicate în tabelul nr. 2:
Pre-test
Item

Mean

Std. deviation N

Mean

Std. deviation

Item nr. 1

2,52381

,772

2,26190

,828

Item nr. 2

2,50000

,803

2,28571

,805

Item nr. 3

3,97619

,643

4,33333

,477

Item nr. 4

3,57143

,830

4,00000

,662

3,26190

,700

3,78571

,645

Item nr. 6

3,80952

,671

4,26190

,543

Item nr. 7

4,02381

,562

4,23810

,576

Item nr. 8

3,95238

,622

4,28570

,553

Item nr. 9

3,90476

,617

4,33330

,570

Item nr. 10

4,76190

,431

4,88100

,327

Item nr. 5

N

Posttest

42

42

15

Tabelul nr. 2. Mediile obținute în pre-test și post-test pentru chestionarul de autoevaluare
pentru studenți

Testul t pentru eșantioane independente reprezintă o modalitate statistică de a
investiga dacă există diferențe semnificative între datele obținute în pre-test și cele din
posrttest, pentru a valida astfel ipoteza cercetării.
Indicăm în tabelul nr. 3 media nivelului de dezvoltare în pre-test și post-test:

Paired Samples Statistics
Mean

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

pre-test

3,628

10

,699

,221

post-test

3,866

10

,884

,279

Tabelul nr. 3. Media nivelului de dezvoltare în pre-test și post-test pentru chestionarul de
autoevaluare pentru studenți

Prezentăm în tabelul nr. 4 măsura în care cele două seturi de scoruri sunt corelate:
Paired Samples Correlations
N
pre-test & post-test 10

Correlation

Sig.

,965

,000

Tabelul nr. 4. Corelația pre-test și post-test pentru chestionarul de autoevaluare pentru
studenți

Observăm o corelație puternică (0,965) și semnificativă (p < 0,001) între datele din
pre-test și cele din post-test.
Indicăm în tabelul nr. 5. valoarea lui t :
Paired Samples Test
Paired Differences
95%

Pre-test –

Confidence

Std.

Interval

of

the

Std.

Error

Difference

Mean

Deviation

Mean

Lower

Upper

t

df

tailed)

-,238

,277

,877

-,436

-,396

-2,714

9

,024

Sig. (2-

Post-test
Tabelul nr. 5. Valoarea lui t pentru chestionarul de autoevaluare pentru studenți
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Tabelul nr. 5 ne oferă valoarea pentru t (-2,714) care este semnificativ la 0,00. Prin
urmare, cum nivelul de semnificație este mai mic < 0,005, scorurile obținute de participanți în
perioada post-experimentală sunt mai mari comparativ cu scorurile obținute în perioada preexperimentală.
Luând în considerare datele prezentate în tabelele nr. 2, 3, 4 și 5, putem concluziona că
nivelul mediu al dezvoltării competenței comunicative interculturale în perioada postexperimentală (m = 3,86) este semnificativ mai mare (t = -2,714, df = 9, p bidirecțional <
0,005) față de nivelul mediu al dezvoltării competenței comunicative interculturale în
perioada pre-experimentală (m = 3,62). Această corelație puternic semnificativă, alături de
celelalte date analizate într-o manieră calitativă, demonstrează eficiența și funcționalitatea
experimentului formativ demarat.
Capitolul VIII – Concluzii argumentează impactul sistemului de activități didactice
formative bazate pe conținuturi cognitive, acționale și atitudinale interculturale. De asemenea,
acest capitol prezintă câteva concluzii referitoare la contribuțiile teoretice aduse în această
lucrare. În primul rând, aducem în discuție personalizarea procesului de dezvoltare a
competenței comunicative interculturale prin realizarea unor activități de infuzare curriculară
cu elemente de interculturalitate pentru studenții de la specializarea engleză, anul II. Întrucât
competența comunicativă interculturală constituie un concept dinamic și complex, s-a încercat
nuanțarea problematicii modelării competenței comunicative interculturale în context formal.
În cadrul cercetării teoretico-fundamentale am oferit o definiție proprie a competenței
comunicative interculturale care să corespundă particularităților contextului educativ și a
nevoii de formare a viitoarelor cadre didactice. De asemenea, au fost oferite definiții și pentru
alte sintagme cheie (documentele autentice, vorbitorul intercultural etc.) deoarece s-a urmărit
particularizarea acestora pentru domeniul predării limbii engleze. O altă contribuție legată de
cercetarea teoretică o reprezintă construirea unui cadru teoretic de fundamentare a modalității
de modelare a competenței comunicative interculturale, prin valorificarea și integrarea celor
două dimensiuni: componenta lingvistică și cea culturală.
În cadrul acestei cercetări a fost construit și valorificat un sistem de instrumente de
analiză, majoritatea de concepție proprie. Trebuie să menționăm faptul că nu există în
literatura de specialitate instrumente de analiză care să se axeze pe tema abordată în lucrarea
de față.
Suntem de părere că diferitele componente ale competenței comunicative
interculturale sunt interconectate, motiv pentru care nu putem asigura dezvoltarea exhaustivă
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a unei componente ca mai apoi să ne axăm pe dezvoltarea unei alte componente. Acesta este
motivul pentru care activitățile didactice formative nu au avut în vedere o valorificare
simultană pe cele trei nivele (cognitiv, acțional și atitudinal).
Ultima secțiune a lucrării propune o serie de recomandări educaționale care să
constituie posibile soluții pentru ancorarea programelor de formare inițială în contextul
predării limbilor străine în tendinţele actuale privind formarea profesională a cadrelor
didactice din perspectiva modelării competenței comunicative interculturale.
Propunerile fac referire la:
 includerea în curriculumul formării inițiale la specializarea engleză a unei
discipline opționale circumscrise domeniului predării limbii străine din
perspectivă interculturală;
 utilizarea unor sisteme de activități de proiectare didactică axate pe
valorificarea documentelor autentice în cadrul formării inițiale axate pe
predarea altor limbi străine;
 simularea de activități în cadrul cărora se promovează interacțiunile
interculturale, cel mai adesea prin jocuri de rol;
 organizarea unor schimburi de experiență în străinătate care să ofere studenților
posibilitatea de a lua contact direct cu limba străină în cadrul educației formale;
 realizarea unor proiecte în cadrul cărora studenții să se implice activ în
contexte formale și informale în vederea modelării competenței comunicative
interculturale;
 se impune urmărirea în manieră explicită a dezvoltării competenței
comunicative interculturale la studenții de la Facultatea de Litere din ClujNapoca, indiferent de specializarea acestora.
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