Comunicat
privind realizarea
Workshop-ului cu participare internațională: Dialogue of Cultures in the Process of
Teaching/Learning a Foreign Language, Ediția II
Evenimentul a fost desfășurat la data de 26 martie 2022, ora 10:30, în cadrul Catedrei
Limbi și Literaturi Străine, Universitatea de Stat din Tiraspol.
La workshop au participat peste 44 persoane, inclusiv cadre didactice din învățământul
general și superior, studenți și absolvenți ai UST.
Invitatul special a fost:
Hasitha Pathirana, PhD, senior lecturer gr. I in English language, Department of
English teaching, University of Kelaniya, Sri Lanka, care a prezentat un studiu cu
tematica “Beyond Invisible Boarders: Ethical Considerations&Expanding Standards for
Intercultural Communication in the Context of Teaching/Learning English”.
Cercetarea expusă a scos în evidență importanța educației interculturale în procesul de
predare/învățare a limbii engleze.
Au fost puse în discuţie numeroase probleme, cum ar fi:
• Delimitarea esenței comunicării interculturale;
• Discuții raportate la etică în comunicarea interculturală: întrebarea celuilalt;
• Identificarea discursurile curente în limba standard;
• Argumentarea necesității extinderii standardelor lingvistice;
• Utilizări creative ale limbii engleze de către utilizatorii mai puțin cunoscători ai limbii
engleze din Sri Lanka: exemple, explicații, reflecții.
Totodată, au fost abordate diverse aspecte ale educației interculturale și prezentate
argumente concludente în baza unor întrebări precum:
➢ Cum poate fi promovată comunicarea interculturală incluzivă în clasa de limba
engleză?
➢ Comunicarea interculturală are loc numai dincolo de granițele fizice/vizibile?
➢ Avem nevoie de cercetare pentru practica interculturală în clasă?
➢ Stadiul actual al cercetării legate de etică și practica incluzivă este adecvat pentru
comunicarea interculturală?
Făcând o sinteză a comunicării prezentate în cadrul workshopului, rezumăm
următoarele: participanţii au demonstrat un interes didactic revelatoriu, conturul căruia va fi
definitivat și în cadrul altor manifestări științifice. Comunicarea a fost de o bună calitate de
cercetare, informativă și eficientă prin care autorul a reușit să dovedească buna pregătire şi
competenţa profesională.
Workshopul s-a derulat într-o atmosferă destinsă, cu atenția concentrată asupra
expunerii, urmate de întrebări, discuții, comentarii și sugestii.
În urma dezbaterilor constructive au fost valorificate unele idei:
• Educația interculturală este un instrument vital de învățare pentru comunitățile școlare
ale secolului nostru și are multe beneficii pentru cursanți.

•

Educația interculturală stabilește un mediu de învățare mai creativ și sănătos, în care
elevii/studenții învață să accepte și să respecte diferențele, să lucreze cu colegii de
clasă cu culturi diferite. În aceste clase, formabilii învață despre ei înșiși și sunt
instruiți să interacționeze cu oameni din alte culturi, să-i înțeleagă ca indivizi cu
perspective, valori și comportamente distincte, ceea ce valorifică interacțiunea ca o
experiență de dezvoltare.

Secvențe din cadrul Workshopului:

