
Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας
- Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πολυγλωσσίας -

Ενημερωτικό Δελτίο N°28 (Οκτώβριος 2009)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Μεταφράσεις στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα αγγλικά, στα ρουμανικά, στα 
πορτογαλικά, στα ελληνικά και στα πολωνικά προσβάσιμες στην ιστοσελίδα.

• Οι τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
• Τί γίνονται οι γλώσσες με τη μεταρρύθμιση του Λυκείου στη Γαλλία;
• Ακόμα τάξεις γερμανικών στο γυμνάσιο χωρίς καθηγητή, οι γονείς των μαθητών 
διαμαρτύρονται!
• « Μετάφραση και χειραγώγηση »
• Πόλος έρευνας του Ε.Π.Π
• Αγγελίες και δημοσιεύσεις
• Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων
• Ενταχθείτε στο Ε.Π.Π.

1) Ανάμεσα στις τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
• Πρέπει κανείς να μιλά αγγλικά για να είναι Ευρωπαίος? (δείπνο-συζήτηση-Βρυξέλλες 17   
Νοεμβρίου 2009)
• Μεταρρύθμιση του Λυκείου : οι αντιδράσεις του Συλλόγου Καθηγητών των Ζωντανών   
Γλωσσών (γαλλικό ακρωνύμιο APLV)
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Δελτίο εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης τεύχος 27   
• Δια-κατανόηση των γλωσσών : πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Synergie Europe  
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Συμπόσιο "Γλώσσα και χειραγώγηση" (Λυών, 27-28 Νοεμβρίου 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën επικοινωνεί σε ένα αγλλο-γαλλικό τρόπο (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, παγίδα   για τις εθνικές βιβλιοθήκες     (Le Monde)   
• Παλίμψηστα 22 – Μετάφραση του γένους : γυναίκες στη μετάφραση   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• Αξιολόγηση των γλωσσικών πολιτικών (συνέδριο)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Ανακάλυψη της πολυγλωσσίας από το νηπιαγωγείο (Δημοσίευση)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Πλατφόρμα για την πολύγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση    
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
• Alles oder fast alles über die Online-Tests   
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Γλώσσες και μετάφραση στην μετααποικιακή Αφρική (Λυών, 12 Οκτωβρίου 2009)   
• Ερωτηματολόγιο : επαγγελματική ταυτότητα των καθηγητών αγγλικών native speaker   
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• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market    
• Δικαίωμα, γλώσσα και πολύγλωσσα Κράτη   (Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων)     
• Οι διακυβεύσεις της πολυγλωσσίας για τη δόμηση των γνώσεων    
• Διαφοροποίηση των γλωσσών και ποιητική της ιστορίας (4)   
• Ποικιλίες στο μεταφράζειν  (N. Vincent-Arnaud)   
• Ουκρανία: μάχη μεταξύ κυβέρνησης-αντιπολίτευσης για τη χρήση της ρωσικής γλώσσας   
στο σχολείο
• Bilingualism and Iden  tity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Τί γίνονται οι γλώσσες με τη μεταρρύθμιση στο Λύκειο στη Γαλλία;
Αυτοί που περίμεναν την ενημέρωση του Νικολά Σαρκοζί για τη Μεταρρύθμιση των Λυκείων, 
αποκαλύψεις όσον αφορά το μέλλον των γλωσσών στην εκπαίδευση στη Γαλλία, απογοητεύκηκαν.

Για να μη φαινόμαστε παρά πολύ γαλλο-κεντρικοί, θέλουμε να διαχειριστούμε το θέμα υπό το φώς 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής, της επονομαζόμενης ως μοντέλο 1+2+, μια στρατηγική η οποία μας 
προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης του Μαρτίου 2002, από την έκθεση της 
Ομάδας υψηλού επιπέδου για τη πολυγλωσσία του Νοεμβρίου 2007, από την έκθεση της ομάδας 
διανοουμένωνγια τη πολυγλωσσία και το διαπολιτισμικό διάλογο, Μία Σωτήρια Πρόκληση, γνωστή 
ώς Έκθεση Μααλούφ, του Απριλίου 2008, από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L. 
Orban)  Πολυγλωσσία, ένα  πλεονέκτημα για την Ευρώπη και μία κοινή δέσμευση του Σεπτεμβρίου 
2008, από τις γνωμοδοτήσεις συγκλίνουσες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Οικονομικής και 
κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών, από το Συνέδριο για τη πολυγλωσσία 
που διοργανώθηκαν μέσα στα πλαίσια της γαλλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26 
Σεπτεμβρίου 2008 και τέλος από την απόφαση του Συμβουλίου Παιδεία Πολιτισμός και Νέα Γενιά 
της 21ης Νοεμβρίου 2008.

Η γενική εντύπωση που προκύπτει από αυτή την τελευταία ομιλία είναι ότι πρέπει να ανέβει το 
επίπεδο ξένων γλωσσών των Γάλλων, και σε αυτό συμφωνούμε απολύτως, χωρίς να ρίξουμε το 
ανάθεμα στους καθηγητές. Δεν έχει νόημα να ψάχνουμε τους αποδιοπομπαίους τράγους, όταν οι 
αιτίες  είναι  αλλού:  εξάσκηση  της  προφορικής  έκφρασης  για  παράδειγμα  μέσα  σε  τάξεις  35 
μαθητών με δύο ώρες μόνο την εβδομάδα αποτελεί ένα στοίχημα. Αλλά, εδώ που τα λέμε, εφόσον 
αρέσουν στους Γάλλους οι συγκρίσεις, ας συγκρίνουμε! Γιατί οι αγγλόφωνοι είναι στατιστικά οι 
χειρότεροι μαθητές στις ξένες γλώσσες; Και γιατί γενικά οι καλύτεροι είναι αυτοί των “μικρών 
χωρών” ; Πώς να βελτιώσουμε τα πράγματα κατά την ομιλία του Νικολά Σαρκοζί; Καθιστώντας 
τους Γάλλους μαθητές δίγλωσσους δηλαδή κάνοντάς τους να μιλούν τα αγγλικά σαν την μητρική 
τους γλώσσα, και έπειτα, ενδεχομένως, αυτοί που το καταφέρνουν θα μπορούν να μαθαίνουν δύο 
γλώσσες,  ενώ  η  εκμάθηση  δύο  γλωσσών  ήταν  πάντα  ή  σχεδόν  πάντα  υποχρεωτική  για  την 
απόκτηση ενός γενικού απολυτηρίου.

Μας καθησυχάζει το γεγονός ότι το έντυπο που κυκλοφορεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
Προς ένα νέο λύκειο το 2010 δεν λαμβάνει υπόψη του αυτή τη προεδρική ομιλία και διατηρεί τις 
δύο γλώσσες υποχρεωτικές στην οργάνωση της διδασκαλίας των γλωσσών στο γενικό απολυτήριο 
λυκείου. Αλλά για πόσο καιρό ακόμα ;
Ανάγνωση του άρθρου

3) Ακόμα τάξεις γερμανικών στο γυμνάσιο χωρίς καθηγητή, οι γονείς των μαθητών 
διαμαρτύρονται!
Παράδοξη  κατάσταση  :  επειδή  οι  περισσότερες  ώρες  διδασκαλίας  ξένων  γλωσσών 
συγκεντρώνονται  στα  αγγλικά  και  στα  ισπανικά  και  οι  καθηγητές  άλλων  γλωσσών δεν  έχουν 
αρκετή δουλειά, δεν θα έπρεπε να προκαλέσει προβλήματα να δημιουργηθεί τμήμα γερμανικών ως 
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πρώτη ξένη γλώσσα σε ένα γυμνάσιο. Όμως, φαίνεται το αντίθετο. Στο γυμνάσιο Hubert Robert 
στο Méréville (Γαλλία), δεν βρίσκεται καθηγητής γερμανικών για το τμήμα πρώτης ξένης γλώσσας 
που άνοιγε  φέτος,  μήτε  για  τη  διδασκαλία  γερμανικών ως  δεύτερη ξένη  γλώσσα στην  πρώτη, 
δευτέρα και τρίτη τάξη του γυμνασίου.
Κακή  διαχείριση  ή  εκφοβισμός  απέναντι  στους  γονείς  που  εφαρμόζουν  το  μοντέλο  1+2+  και 
υπερασπίζονται με ευφυή τρόπο για το συμφέρον των παιδιών τους και μία ιδέα της Ευρώπης; 
Είναι ωστόσο παράξενο, τη στιγμή που σε επίσημη ανακοίνωση το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 
παρουσιάζει  την  ενίσχυση  διδασκαλίας  των  γερμανικών  ως  προτεραιότητα.  Μήπως  πολλά 
γυμνάσια και λύκεια στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γνωρίζουν εξίσου αυτό το είδος 
καταστάσεων; Ας μας ενημερώσουν οι αναγνώστες μας...
Για περισσότερες πληροφορίες

4) "Μετάφραση και χειραγώγηση"
Μέχρι πού μπορεί να πάει ο μεταφραστής ; Ποιες είναι οι εξουσίες του εκδότη στη μεταμόρφωση 
του αρχικού κειμένου; 
Θα βρείτε στον ιστοτόπο μία ανησυχητική περίπτωση :  μήπως είχε λογοκριθεί η μετάφραση στα 
γαλλικά του βιβλίου  Superclass, the global power elite and the world they are making του  David 
Rothkopf ;
Μήπως ήταν ο μεταφραστής πάρα πολύ ντροπαλός έναντι των τολμηρών ιδεών του συγγραφέα ή 
λογοκρίθηκε  από τον  εκδότη  λόγω μίας  μη  ορθής  πολιτικά  έκφρασης  ;  Λείπει  ένα  σημαντικό 
κομμάτι του αγγλικού κειμένου στη γαλλική έκδοση...
Ανάγνωση του άρθρου

5 ) Το Ε.Π.Π. αναπτύσσει τον πόλο έρευνάς του  
Σε συνεργασία  με  πανεπιστημιακές  ομάδες,  το  Ε.Π.Π.  οργανώνει  ερευνητικά  σεμινάρια  ή 
διδακτορικά σχετικά με την πολυγλωσσία.  Το επόμενο είναι με το Πανεπιστήμιο του Παρισιού 
Ντενί Ντιντερό :
• Ερευνητικό σεμινάριο Πανεπιστήμιο Παρισιού 7 – Ντενί Ντιντερό / Ε.Π.Π. "Γλωσσικές 
πολιτικές et πολυγλωσσία". Επόμενες συνεδρίες : 

- 27 Νοεμβρίου 2009 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στη Γαλλία - Henriette 
Walter (Πανεπιστήμιο Rennes 2)

- 11 Δεκέμβριος 2009 :  Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στην Ισπανία  -  José 
Carlos Herreras (Πανεπιστήμιο Παρισιού 7 – Ντενί Ντιντερό)

Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές
6) Αγγελίες και δημοσιεύσεις
• Πρακτικά του Συνέδριου της πολυγλωσσίας,  26 Σεπτεμβρίου 2008 : Είναι διαθέσιμα σε 
ηλεκτρονική  μορφή  στο  ίντερνετ  και  μπορούν  να  αποκτηθούν  και  σε  έντυπη  μορφή  από  το 
Υπουργείο πολιτισμού και επικοινωνίας (DGLFLF) σε αυτή τη διεύθυνση.

• Η UNESCO παρουσιάζει την πολύγλωσση συλλογή της των γενικών και περιφερειακών 
Ιστοριών  της Ανθρωπότητας, μία γιγαντιαία επιχείρηση, η οποία συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια 
σχεδόν εξήντα ετών περισσότερους από 1800 ιστορικούς και ειδικούς ολόκληρου του κόσμου, ένα 
μοναδικό  στο είδος  του έργο 51 τόμων το  οποίο υπερβαίνει  τις  εθνικές  ιστορίες:  η  UNESCO 
παρουσιάζει  σήμερα  σε  πολύγλωσση  εκδοχή  και  υπό  ένα  νέο  πρίσμα  τις  Ιστορίες  της  
Ανθρωπότητας… Διαβάστε στον ιστότοπο

• Περιοδικό Οι  σύγχρονες  γλώσσες,  3/2009,  “Γλωσσικά  και  μη  γλωσσικά  μαθήματα:η  
εγκάρδια συνεννόηση;”  υπό το συντονισμό της Marie-france Mailhos.  Ανάγνωση της περίληψης 
των άρθρων . 

• Οι  συγγραφές  της  Ομάδας  Μελέτης  της  Ευρωπαϊκής  Πολυγλωσσίας  (γαλλικό  ακρωνύμιο 
GEPE), τεύχος 1ο / 2008. Η ανάλυση των πρακτικών αξιολόγησης των γλωσσικών πολιτικών: ένα 
άνοιγμα  για  τη  μελέτη  γλωσσικών  πολιτικών;  Υπό  τη  διεύθυνση  του  Claude Truchot και  της 
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Dominique Huck, εισηγήσεις ακολουθημένες από συζητήσεις των Jean-Jacques Alcandre, Philippe 
Blanchet,  Daniel Coste,  Jean-Michel Eloy,  Pierre Frath,  François Gaudin,  Cécile Jahan,  Yannick 
Lefranc, Claude Truchot.

• Ημερίδα μελέτης του Κέντρου Πολύγλωσσων Διαθεματικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο του 
Παρισιού Ouest-Nanterre  (EA4418),  Θεωρίες  και πράξεις  ορολογίας:  Ανάλυση των εννοιών, 
Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009 (αίθουσα διαλέξεων, κτίριο B). Για περισσότερες πληροφορίες 

7) Για να διαβάσετε ξανά τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία, πατήστε εδώ  

8) Ενταχθείτε στο Ε.Π.Π.
Το Ε.Π.Π. είναι ένας σύλλογος νόμιμα γαλλικός  αλλά ευρέως διεθνής λόγω των μελών και των 
εταίρων  του.  Εάν  επιθυμείτε  να  υποστηρίξετε  τις  προσπάθειές  του  για  να  ενημερωθείτε,  να 
στοχαστείτε μαζί μας, να εκμεταλλευτείτε ερευνητικές εργασίες, να ευνοήσετε και να αξιοποιήσετε 
τις δημοσιεύσεις σχετικά με την πολυγλωσσία και τη γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση, να 
δράσετε κοντά σε πολιτικούς ιθύνοντες κλπ, μη διστάζετε, γίνετε μέλος του Ε.Π.Π.

Εάν δεν θέλετε πια να λάβετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, απαντήστε σε αυτό το μήνυμα με τίτλο 
ΟΧΙ.

O.E. P. - Οδός Léon Séché 4 F-75015 Παρίσι, Γαλλία – 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

- κινητό : ++33 (0)6 10 38 68 90

Μετάφραση: Σπυριδούλα Μπανιώκου – Laure-Lou Piguet

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=390&Itemid=70
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=2655&Itemid=88888944

