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Traducerile în limbile germană, italiană, spaniolă, engleză, portugheză, greacă şi poloneză sunt 
disponibile on-line. 

1. Ultimele actualizări ale site-ului 
2. Are Ministerul francez al Educaţiei Naţionale o politică de diversificare a ofertei privind 

învăţământul lingvistic? Revenire asupra unei propuneri a lui Nicolas Sarkozy. 
3. Crearea Consiliului Naţional pentru dezvoltarea ştiinţelor umaniste şi sociale: un semn de 

bun sau de rău augur? 
4. Seminarul PIRSTEC 
5. CECRL în cadrul Axa 
6. Regăsiţi cea de-a doua ediţie Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 iunie 

2009 pe site 
7. Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului? 
8. Apel la traducători benevoli 
9. Apel la contribuţii ştiinţifice scrise 
10. Anunţuri şi apariţii 
11. Recitiţi scrisorile electronice precedente 

 
1) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului 

• Eurolang 2012 project  
• Languages meet sport (Trieste, October 16th-17th)  
• Bilinguisme aux JO de Vancouver : des lacunes importantes  
• Belgisch Nederlands is een "natiolect" (De Standaard)  
• Un système pour traduire une discussion en 72 langues différentes  
• La Comisión pone en marcha la red de «másteres europeos de traducción»  
• Sprachen ohne Grenzen: Internationales Forum zum Thema Mehrsprachigkeit  
• A partir del 10 de diciembre se registrarán caracteres múltilingües en UE  
• Canada : les jugements récents en droits linguistiques...  
• Anger as Slovak language law comes into force (EBLUL)  
• Zirano : una Plataforma Intercultural Multilenguaje  
• Pologne et apprentissage des langues étrangères (Regard sur l'est)  
• Journée d'étude sur la traduction professionnelle (Rennes, 16.10.09)  
• Prize to finance subtitling in 23 languages  
• Le paradoxe du multilinguisme en Europe (P. Frath) 
• Loi linguistique slovaque : un article de fond sur EU-Logos 
• La langue arabe chassée des classes (Le Monde)  
• Signification, interprétation, traduction (Appel à communication)  
• Sénégal : diversité linguistique et système scolaire  
• La communication en Europe : anglais ou traduction ? (Agoravox)  



• Euronews : la Hongrie et la Slovaquie...  
• Einführung in den Themenschwerpunkt „Mehrsprachigkeit und Wirtschaft“  
• Diversité culturelle et Internet multilingue en Afrique (Yaoundé, déc.2009)  
• Universities "forced to stop teaching languages" (The Guardian)  
• Le PC qui lit sur les lèvres devient polyglotte  
• Conflit linguistique slovaco-hongrois: la Suède propose sa médiation (radio) 
• Traduire, transposer, adapter le comique et l'humour (sept. 2009, Paris) 
• Zur Zukunft des Deutschen und anderer Sprachen in Europa (Werner Voigt) 
• Les langues tout au long de la vie (Lille, décembre 2009) 
• Grenoble, juin 2010 : Colloque international des jeunes chercheurs...  

 

2) Are Ministerul francez al Educaţiei Naţionale o politică de diversificare a ofertei privind 
învăţământul lingvistic? Revenire asupra unei propuneri a lui Nicolas Sarkozy. 
Între cele două propuneri ale Preşedintelui Republicii de mai jos, am crezut că identificăm o 
anumită ezitare, în orice caz persistă o dificultate reală de interpretare. 

„Dacă unii dintre prietenii dvs. întâmpină greutăţi în  franceză, este oare rezonabil să le oferim două 
limbi, în timp ce nu o stăpânesc pe a lor? Nu este în interesul nostru să se concentreze pe o limbă, 
de exemplu engleza, şi să folosim orele alocate celei de-a doua limbi pentru consolidarea limbii 
franceze?”. 

De comparat cu aceasta, în acelaşi context, şi anume cu ocazia vizitei la o instituţie de învăţământ: 
„Ştiţi, în realitate, mă refer la tineri, trebuie să fiţi trilingvi, nu bilingvi, deoarece aceasta este 
situaţia în celelalte state europene.” http://www.youtube.com/watch?v=1VfwDSaIM60  
Adevăratul subiect nu îl reprezintă polemicile în cuvinte, ci a şti ce se întâmplă în realitate şi la faţa 
locului astăzi. De asemenea, este vorba de a cunoaşte concluziile pe care Ministerul Educaţiei 
Naţionale le-a desprins din Rezoluţia Consiliului Educaţie Tineret şi Cultură din 21 noiembrie 2008 
referitor la strategia europeană în favoarea multilingvismului pe care a semnat-o. 
OEP a primit un răspuns din partea Ministerului, a cărui formulare, evident vagă, era 
nesatisfăcătoare: lipsa unor obiective explicite, a unor statistici, a unor planuri de acţiune şi de 
evaluare a rezultatelor. 

Deci ne punem întrebarea dacă Ministerul are o politică în ceea ce priveşte diversificarea 
învăţământului lingvistic! 

Citiţi articolul 
3) Crearea Consiliului naţional pentru dezvoltarea ştiinţelor umanistice şi sociale: un semn de 
bun sau de rău augur? 
Atunci când creăm o nouă instanţă consultativă, trebuie întotdeauna să ne întrebăm de ce a fost 
aceasta creată. Bineînţeles, pentru a formula propuneri, dar nu doar atât. 
Am remarcat elogiul făcut de Valérie Pécresse instituţiei care a precedat acest nou Consiliu 
Naţional: Consiliul Naţional pentru dezvoltarea ştiinţelor umaniste şi sociale. Acesta din urmă era 
prezidat de profesorul Alain Supiot, al cărui raport de activitate includea, în 1999, printre altele, un 
interesant studiu privind limbile în cercetare. Ce s-a întâmplat cu propunerile acestui Consiliu? 
Altă problemă referitoare la alcătuirea acestui Consiliu: nu include niciun reprezentant din domeniul 
Limbi, Litere şi Civilizaţii străine. Societăţile academice care reprezintă acest câmp disciplinar sunt 
îngrijorate pe bună dreptate. Nu sunt oare extrem de bine plasate pentru a arunca o privire critică şi 
contrastivă asupra diverselor sisteme politice, economice, sociale şi culturale europene şi mondiale? 
Cum să interpretăm absenţa reprezentanţilor din domeniul Limbi, Litere şi Civilizaţii străine în 
cadrul unei comisii care trebuie să analizeze dezvoltarea ştiinţelor umaniste în cadrul 
universităţilor? Ne îndreptăm oare către sistemul universitar englezesc unde limbile străine nu mai 



sunt predate la universitate? A se vedea articolul Universities "forced to stop teaching languages" 
(The Guardian) în cadrul aceleiaşi scrisori. Citiţi articolul  
4) Seminarul PIRSTEC 
În cadrul proiectului PIRSTEC (Prospectivă Interdisciplinară în Ştiinţe şi Tehnologii Cognitive), 
OEP, Centrul de Cercetare în Informatică Multilingvă (CRIM-INALCO) şi Institutul Ştiinţelor 
Creierului din cadrul Universităţii Toulouse 3, organizează seminarul: 

„Plurilingvism: substraturi neuronale ale practicilor sociale”  
în data de 6, 7 şi 8 octombrie 2009 la Maison de l'Europe de Paris şi la Maison de la Recherche de 
Paris-Sorbonne. Pentru a afla mai multe 
5) CECRL în cadrul Axa-Assistance 
Negocierea iniţiată în aprilie privind folosirea limbii franceze şi a limbilor în cadrul întreprinderii 
avansează. 

La 27 iulie, AXA-Assistance le-a comunicat angajaţilor săi că vechile denumiri folosite în 
anunţurile de concursuri de angajare şi noile definiţii ale funcţiilor („noţiune”, „stăpânire”, „curent”, 
„bilingv”) vor fi înlocuite conform cerinţelor postului cu niveluri cuprinse între A1 şi C2 din 
CECRL (Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi al Consiliului Europei). 

Astfel, AXA-ASSISTANCE a adoptat oficial Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi. 
Această dispoziţie are ca efect faptul că permite considerarea din perspectiva obiectivă a factorului 
lingvistic în gestionarea resurselor umane. Este un mijloc de luptă împotriva discriminărilor pe 
criterii lingvistice. Va continua. 
 
6) Regăsiţi cea de-a doua ediţie a Assises européennes du plurilinguisme - Berlin 18-19 iunie 
2009 pe site 
Ideea principală care a dominat tema 2 din Assises o reprezenta stabilirea modalităţilor de atingere a 
obiectivului 1+2+ în cadrul unei problematici legate de plurilingvism. Astfel, prima masă rotundă 
moderată de Waldemar Martyniuk, Director al CELV (Centrul European pentru Limbi Moderne din 
cadrul Consiliului Europei), a abordat chestiunea diversificării ofertei de învăţământ lingvistic. 

Béatrice Cabau, conferenţiar la Institutul din Hong-Kong Baptist University, ne arată cum, printr-o 
politică lingvistică voluntaristă şi univocă, conducătorii pot pune în primejdie o limbă şi o cultură 
naţionale într-o generaţie. Aceasta arată obstacolele cu care s-a confruntat guvernul suedez pentru a 
stopa această mişcare şi pentru a dezvolta plurilingvismul la nivelul populaţiei, precum şi soluţiile 
găsite. 
Departamentul Moselle şi Land de la Sarre desfăşoară în paralel şi împreună un proiect de predare 
bilingvă franco-germană de la o vârstă fragedă, care vizează trilingvismul. Iată un exemplu care 
poate fi generalizat şi aplicat altor limbi. Precum demonstraţia Evei Hammes-Di Bernardo şi a lui 
Myriam Cocco.  
După o prezentare tehnică a Certificatului de Competenţă Lingvistică în Învăţământul Superior 
(CLES), Marie-Thérèse Maurer de la Universitatea din Lyon 2 şi Marie-Noëlle Olive de la 
Universitatea din Provence explică modul în care, prin metodologia sa, CLES reprezintă un 
adevărat paşaport pentru mobilitate, interculturalitate şi plurilingvism. 
Henny Rönneper, consilier ministerial în cadrul Ministerul Educaţiei şi Formării, Rhénanie du Nord 
Westphalie, Düsseldorf, ne-a prezentat marca de excelenţă Certilingua pentru plurilingvism 
european şi internaţional şi modul în care această marcă era o modalitate puternică de consolidare a 
limbii franceze şi a altor limbi în învăţământul secundar. 
Erich Weider, cercetător, a prezentat cazul elveţian în complexitatea sa şi excesiva descentralizare a 
competenţelor, ceea ce face foarte dificilă o politică naţională a limbilor vii. 



Karl-Heinz Eggensperger, de la Universitatea din Postdam, a prezentat un program specific de 
înţelegere a limbilor franceză, italiană şi spaniolă în 180 de ore. Acesta arată modul în care se poate 
face diferenţa între modalitatea de dobândire a limbilor şi vizarea unei competenţe specifice, 
înţelegerea orală în perspectiva inter-înţelegerii. 

7) Ce spune Carta Europeană a Plurilingvismului? 

Plurilingvismul şi educaţia 
Sistemele educative trebuie să ofere o educaţi plurilingvă. 
Prima misiune a Şcolii o reprezintă învăţarea limbii sau limbilor naţionale, care reprezintă baza 
pentru orice tip de învăţare şi fundament al coeziunii sociale. Pentru că doar limba permite 
înţelegerea lumii, reinvestirea în limbă, şi în special în limba maternă, trebuie să fie o prioritate a 
învăţământului. 

Sistemul educativ trebuie să ofere alegerea unei educaţii plurilingve de la cea mai fragedă vârstă şi 
să dezvolte competenţele de învăţare autonomă necesare însuşirii de noi limbi pe parcursul întregii 
vieţi.  Această misiune nu este în niciun caz de a favoriza învăţarea unei singure limbi străine ca 
limbă de comunicare minimală cu finalitate esenţială comercială. 

Familiile trebuie să aleagă în deplină cunoştinţă de cauză şi să fie atenţionate cu privire la 
importanţa mizelor lingvistice.  

SEMNAŢI CARTA ŞI CONVINGEŢI-I ŞI PE ALŢII SĂ O SEMNEZE 

8) Apel la traducători benevoli  
OEP caută traducători benevoli pentru a continua traducerea a numeroase texte de pe site-ul său 
Internet şi pentru a traduce în limbi noi prezenta Scrisoarea electronică lunară. Contact: 
valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu. 

9) Apel la contribuţii ştiinţifice scrise 
Pe de altă parte, OEP lansează un apel la contribuţii ştiinţifice. Orice articol pe tema 
„Plurilingvismul în toate formele sale”, redactat în germană, engleză, franceză, spaniolă, maghiară, 
italiană, portugheză şi română, limbi gestionate de site-ul OEP, va fi prezentat Comitetului de 
lectură al OEP. O nouă versiune a site-ului, în curs de pregătire, va creşte în curând numărul de 
limbi. Orice articol trimis trebuie însoţit de cel puţin o traducere într-o altă limbă. Contact: 
valerie.bonin@observatoireplurilinguisme.eu. 
10) Anunţuri şi apariţii 

• Primul număr al Lettre de Diversum. Linguoresponsabilul devine Diversum şi transformă 
plurilingvismul într-o dimensiune a dezvoltării durabile. 

• Masa rotundă franco-portugheză, intitulată „Atouts de la coopération linguistique pour 
l’intégration et le rayonnement européens” (Atuuri ale cooperării lingvistice pentru 
integrarea şi strălucirea europeană), care va avea loc pe 29 septembrie, între orele 9.00-
19.00, în cadrul sărbătoririi în întreaga Uniune Europeană a „Zilei Europene a Limbilor” (26 
septembrie), la Maison de l'Europe de Paris. Pentru a afla mai multe 

• A apărut o nouă revistă: CADIFRESLAVES, revistă de pedagogie a limbii franceze ca 
limbă străină, destinată formatorilor, profesorilor şi viitorilor profesori de FLS vorbitori de 
slavonă. 

• Langage et société 2009/3, „Le français en milieu minoritaire” 
• Apprendre et enseigner l'intelligence des langues, Ce valoare, ce funcţie acordăm practicii, 
şcolare sau nu, a limbilor străine? Limbile străine, sensul limbilor, sunt acestea purtătoare de 
valori universale? 



• Handbook of intercultural communication, a multidisciplinary perspective on the field. 
• Des hommes, des langues, des pratiques, o publicaţie a Délégation Générale de la Langue 

française e des Langues de France.  
 
11)  Recitiţi precedentele scrisori electronice ale OEP  apăsând aici  
 
12) Adeziunea la OEP 
 

Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj cu titlul 
NU. 
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