
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας 

Ενημερωτικό Δελτίο N°30 (Ιανουάριος 2010)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Próspero año Nuevo, Próspero ano novo, Frohes neues Jahr, Gelukkig nieuw jaar, Happy New 
Year, Bonne Année, Felice Anno Nuovo, Bom Ano Novo, - Gott nytt år, Szczesliwego Nowego Roku, 
Boldog új évet, Kαλή χρονιά, ...

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

1. Οι τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
2. Ανοιχτή επιστολή στους γονείς και στους νέους
3. Πολυγλωσσία και εκπαίδευση, πολυγλωσσία και ελευθερία: Τί λέει η Ευρωπαϊκή Χάρτα 

Πολυγλωσσίας;
4. Πόλος έρευνας του Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Ππλυγλωσσίας: Σεμινάρια έρευνας στο 

θέμα της πολυγλωσσίας
5. Αγγελίες και δημοσιεύσεις
6. Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων
7. Το ΕΠΠ σας χρειάζεται, ενταχθείτε στο ΕΠΠ.

1) Ανάμεσα στις τελευταίες ανανεώσεις

•  Πολυγλωσσία και ανώτατη εκπαίδευση   
•  Parliament worried about Bulgaria TV ban plan (Euractiv)     
•  Sprachen und Beruf 2010   
•  Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Μετάφραση / μεταδοτικότητα και διαπολιτιστική   

επικοινωνία 
•  The Multiple Realities of Multilingualism (Publication)   
•  Η γλώσσα, στοιχείο-κλειδί για μια αξιόπιστη ψηφιακή στρατηγική    
•  Γλώσσα και διαδίκτυο. Το Φόρουμ για τα δικαιώματα στο Διαδικτύου δημοσιεύει μια   

ανέκδοτη έρευνα 
•  Το αδιέξοδο της αγγλικής (Michel Theys)   
•  Περιοδικό “Σύγχρονες γλώσσες”,  Τεύχος Απριλίου 2009, «     Έχουνε τα ίδια όπλα οι   

εκπαιδευτικοί  μη-γλωσσικών μαθημάτων και οι εκπαιδευτικοί γλωσσών;     »   
•  Recursos lingüísticos: Lengua y Prensa   
•  Η μετάφραση πολύγλωσσων κειμένων   (υποβολή περιλήψεων)  
•  MIM Mehrsprachige Internationale Mediatoren   
•  Ανώτατο Συμβουλίο Οπτικοακουστικών προγραμμάτων της Γαλλίας. Το κανάλι θα   

εκπέμψει στα τουρκικά !
•  Τρίγλωσσο γλωσσάριο της Συνθήκης της Λισσαβώνας   
•  Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας δίνει χώρο στην πολιτιστική και γλωσσική ποικιλία  
•  El Spanglish ¿medio eficaz de comunicación?   (S. Betti)     
•  Οι θεατρικές πρακτικές στην εκμάθηση των γλωσσών στο Πανεπιστήμιο  
•  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2010 στο Βανκούβερ θα επιβεβαιώνουν τη διγλωσσία του   

Καναδά.
•  Sold in translation (Newsweek)  
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•  Διάλογος χωρίς αποτελέσματα μεταξύ Γαλλόφωνων και Φλαμανδόφωνων. (J. Quatremer)   
•  Θεωρίες της πολιτιστικής ποικιλίας και της παγκομιοποιήσης (υποβολή περιλήψεων.)   
•  Bristol’s answer to Brussels: online master's degree in translation   
•  La traduzione di testi scientifici per la ricerca e l'industria farmaceutica   
•  Διακυβεύσεις και αποτελέσματα της χρήσης της αγγλικής στις πανεπιστημιακές σπουδές.   
•  Η συνδικαλιστική οργάνωση   Εργατική Δύναμη (FO, το ακρωνύμιο στα γαλλικά)   ζητάει την   

εφαρμογή του νόμου Toubon στην επιχείρηση Thalès 
•  Διαδακτορικό Σεμινάριο. Πολυγλωσσία, μετάφραση, και αυτομετάφραση.   
•  Συνέδριο: Γλώσσες και τεχνολογία (15-16 Απριλίου 2010, Μαρόκο)  
•  Sprachengesetz ist ethnische Lüge   
•  Οι Σλοβάκοι επιμένουν και υπογράφουν (Hulala)   
•  Council of Europe publishes report on minority languages Slovakia   
•  Ανακοίνωση του συλλόγου   υπεράσπισης   της γαλλικής γλώσσας  
•  Quarte giornate dei diritti linguistici   
•  Γλώσσες, πολιτισμοί και επαγγελματικοποίηση σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον   

(υποβολή περιλήψεων.)
•  Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès (Publicacion)   
•  "Globish The World Over" Challenges English as the World Language  

2) Ανοιχτή επιστολή στους γονείς και στους νέους

Η πολυγλωσσία ως προοπτική για τους νέους δεν αποτελεί πρότυπο υπεροχής που να προορίζεται 
σε αποκλειστικά μία ελίτ.  Ελίτ  σε τί  ;  Είτε  στοχεύουμε την προσωπική ανάπτυξη είτε/και  ένα 
δυνατό έθνος,  το σημαντικότερο είναι  η εξύψωση όλων και  κάθε πολίτη.  Η ελίτ,  αβέβαια και 
τυχαία, θα αναδυθεί από μόνη της και ίσως θα έχετε κι εσείς πρόσβαση σε αυτή. 

Η γλώσσα είναι στο κέντρο όλων.  Για να  φανεί σύγχρονο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της 
Γαλλίας,  και  πιθανόν  πολλών  χωρών,  λέει  ότι  πρέπει  κάθε  μαθητής  να  αποκτήσει  μια 
“επικοινωνιακή ικανότητα”, είτε αυτό αφορά την εκμάθηση της μητρικής του γλώσσας, είτε μίας 
ξένης γλώσσας.
Αν οι γονείς και οι μαθητές διάβαζαν τις υπουργικές οδηγίες, ένα τέτοιο ιδιόλεκτο θα τους έκανε να 
θέλουν να διαφύγουν τροποκρατημένοι μπροστά από το εμπόδιο της κατανόησης που θα είχαν να 
ξεπεράσουν. Ευτυχώς,  πολλοί  λίγοι  διαβάζουν τις  υπουργικές  οδηγίες,  και  έχουμε εμπιστοσύνη 
στους εκπαιδευτικούς που σίγουρα εισάγουν την ανθρωπισμό στις διδακτικές τους πρακτικές.
Η γλώσσα σας, είναι η ζωή σας, είναι εσείς, είναι ο δικός σας κόσμος. Όχι, η γλώσσα δεν είναι “ένα 
εργαλείο που επεμβαίνει στην πραγματοποίηση των περισσοτέρων κοινωνικών καθηκόντων μας, 
στη διεξαγωγή ενός έργου, στην επίτευξη ενός στόχου ή στη λύση ενός προβλήματος” (απόσπαμα 
από  τα  αναλυτικά  προγράμματα  συγχρόνων  γλωσσών  για  το  γυμνάσιο).  Η  γλώσσα  είναι 
περισσότερο από αυτό. Είναι το οξυγόνο σας. Είναι η πνοή του πνεύματός σας. Πρέπει λοιπόν να 
μαθαίνετε να παίζετε μαζί της, όπως γίνεται με τα μουσικά όργανα. Αυτό είναι το πιο ιερό σας 
αγαθό. Η γλώσσα σας, είναι η ελευθερία σας.

Πρώτα η μητρική γλώσσα και η γλώσσα της χώρας υποδοχής. Αυτή καθορίζει το οπτικό σας πεδίο. 
Πρέπει λοιπόν να μεγαλώσουν τα όρια της. Κάθε πρόοδος αποτελεί μία κατάκτηση.

Οι σύχγρονες  γλώσσες είναι  ένα  ανεκτίμητο συν. Σας κάνουν να αποκαλύπτετε πως υπάρχουν 
άλλοι κόσμοι από τον οικογεινιακό σας. Σας βοηθούν να γνωρίζετε καλύτερα τη δική σας γλώσσα, 
αυτή που θα διαφυλάττετε  για πάντα. Δεν χρειάζεται όμως να κάνετε πάρα πολλά. Και τα αγγλικά 
δεν  είναι  καθόλου  απαραίτητα  για  μία  πρώτη  επαφή.  Αντίθετα  με  όλα  αυτά  που  ακούμε 
καθημερινά, το απαραίτητο δεν είναι τα αγγλικά.  Αυτό που μετρά πραγματικά είναι η τριβή των 
νευρόνων σε κάτι άλλο διαφορετικό από τη μητρική γλώσσα και  στην κατανόηση του τί  είναι 
ουσιαστικά ο λόγος.   Αυτή η ανακάλυψη πρέπει να γίνεται το νωρίτερα δυνατόν στο παιδί και στο 
κάτω-κάτω της γραφής θα αποτελεί ένα καθοριστικό ατού στη ζωή του, πράγμα που καθιστά απτό 
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τον στόχο να μιλούν οι νέοι τουλάχιστον δύο γλώσσες επιπλέον της μητρικής τους γλώσσας.

3) Πολυγλωσσία και εκπαίδευση, πολυγλωσσία και ελευθερία: Τί λεεί η Ευρωπαϊκή 
Χάρτα της πολυγλωσσίας ;

Πολυγλωσσία σημαίνει ελευθερία.
Η πολυγλωσσία είναι μία ελευθερία, όπως είναι θεμελιώδης ελευθερία και η πλήρης κατοχή της 
μητρικής γλώσσας. 

Δεν υπάρχει κατανόηση του κόσμου χωρίς τη διαμεσολάβηση της γλώσσας. Η γνώση μιας ή 
περισσοτέρων ξένων γλωσσών είναι μία σημαντική διεύρυνση του οπτικού πεδίου των ατόμων και 
ο δρόμος μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνιών και των σύγχρονων προβλημάτων. Για το 
παίδι όπως και για τον ενήλικα, η ομιλία είναι αδιαχώριστη της σκέψης και της επικοινωνίας. 
Αποτελεί μια δύναμη και δίνει πρόσβαση στη ελευθερία.

Προτάσεις

Μία απαραίτητη δράση σε αυτό το τομέα είναι η αλλαγή της θέσης της γλώσσας στην κλίμακα των 
αξιών και στη αντίληψη των εκπαιδευτικών πράξεων. Η κτήση της μητρικής γλώσσας, και 
ενδεχομένως  δύο μητρικών γλωσσών, είναι μία θεμελιώδης ελευθερία.

Η γνώση περισσοτέρων γλωσσών, με οποιοδήποτε βαθμό ικανότητας είναι μια πρόσθετη ελευθερία 
σε ένα κόσμο ανοιχτό και μία ανάγκη στο σημερινό ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Αυτό το μήνυμα, πρέπει  να το αναλαμβάνουν οι  εκπαιδευτικοί, και  πρέπει επίσης να γίνει  μία 
ιδιαίτερη  προσπάθεια  στα  ΜΜΕ  που  οφείλουν  να  είναι  πεπεισμένα  για  το  βασικό  ρόλο  της 
γλώσσας για τη δημιουργία ενός υγειούς  κοινωνικού ιστού. 

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΧΑΡΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ!

4) Πόλος έρευνας του ΕΠΠ. Σεμινάρια έρευνας στο θέμα της πολυγλωσσίας

Σε συνεργασία με το τμήμα έρευνας Διαπολιτισμικών Μελετών των Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης 
και Διερμηνείας, Διδακτορικό 132:

Σεμινάριο έρευνας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού 7 - Denis Diderot/ΕΠΠ

Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία

Επόμενες συνεδρίασεις : 
• 5 Φεβρουαρίου 2010 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στην Κύπρο 

Marilena Karyolemou (Πανεπιστήμιο Κύπρου) 

• 19 Μαρτίου 2010 : Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία στην Ισπανία  : η περίπτωση της 
διαλέκτου του León

Janick Le Men (Πανεπιστήμιο του  León, Ισπανία) 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές

5) Αγγελίες και δημοσιεύσεις

• MON MUR A MOI/ DIE MAUER UND ICH  
Musiktheater Μουσικό θέατρο με τον  Marén Berg, Σενάριο και σκηνοθεσία Christian Bruster, 
συμπαραγωγή MAISON DE L'EUROPE - LE P'TIT EUROPEEN. Επόμενη ημερομηνία 
προβολής στο Παρίσι: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010.

• Τρίγλωσσο γλωσσάριο   (ρουμανικά, γαλλικά, αγγλικά) της Συνθήκης της Λισσαβώνας

• Η Γαλλία στον πληθυντικό  , υπό την επίβλεψη του Philippe Tronquoy,   εισηγήσεις των 
Brigitte Krulic, Marie-Claude Blanc-Chaléard, Thierry Leterre, Philippe Moreau Defarges, 
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Philippe d’Iribarne, Hervé Le Bras, Michel Kokoreff, Jean Baudoin, Patrick Garcia, Claude 
Truchot, Didier Lapeyronnie, Benoit Normand, Patrick Simon, Michèle Tribalat, στο 
περιοδικό  Cahiers français – τεύχος 352 Σεμπτέβριος-Οκτώβριος 2009 Παρίσι : εκδ. La 
documentation française, 94 σελίδες.

• Μεταφρασ  ι  ολογία   και διδασκαλία της μετάφρασης στο   Πανεπιστήμιο  , υπό την επίβλεψη 
του Michel Ballard εισηγήσεις των Jean-Christophe Jolivet, Frédéric Weinmann, John D. 
Gallagher, Corinne Weecksteen, Michel Ballard, Delphine Chartier, Lucie Gournay, Astrid 
Guillaume, Sabrina Baldo, Claude Bocquet, Catherine Bocquet, Mathilde Fontanet, Nicolas 
Froelinger, Guillaume Jeanmaire, Bernd Stafanink, Iona Balacescu, Πανεπιστημιακές 
Εκδόσεις  Artois, Δεκέμβριος 2009, 339 σελίδες.

• Έχουνε τα ίδια όπλα οι εκπαιδευτικοί  μη-γλωσσικών μαθημάτων και οι εκπαιδευτικοί   
γλωσσών; Περιόδικο “Σύγχρονες γλώσσες”, Τεύχος Απριλίου 2009.

• Διεθνείς πολύγλωσσοι διαμεσολαβητές   : χαιρετίζουμε τη γέννηση μίας διεθνούς μη-
κυβερνητικής οργάνωσης στοχός της οποίας είναι να προσφέρει μια πραγματογνωμοσύνη 
στο θέμα της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης στις ανθρωπιστικές αποστολές και στις 
στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό. Δείτε την ιστοσελίδα

• Η Γαλλία, η Γαλλοφωνία και η Ρωσσοφωνία σήμερα, Πρόγραμμα του 19ου εθνικού 
σεμιναρίου της Ομοσπονδίας της Ρωσσίας, 24 - 30 Ιανουαρίου 2010, στη Μόσχα. Για 
περισσότερες πληροφορίες.

• Το 28ο σαλόνι Expolangues θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι από τις 3 έως τις 6 
Φεβρουαρίου 2010 (η 3 Φεβρουαρίου είναι κρατημένη στους επαγγελματίες). 
Δημιουργήθηκε για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, για την υπεράσπιση της 
πολυγλωσσίας και την ενθάρρυνση των διεθνών ανταλλαγών, το Expolangues είναι και 
περισσότερο από 24 χρόνια το σαλόνι όπου συγκεντρώνει το σύνολο των δρώντων της 
γλωσσικής αγοράς και το ευρύ κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες

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

7)   Ενταχθείτε στο Ε.Π.Π.  

Το Ε.Π.Π. είναι ένας σύλλογος νόμιμα γαλλικός αλλά ευρέως διεθνής λόγω των μελών και των 
εταίρων του. Παρά την υποστήριξη που λαμβάνει κυρίως από δημόσιες αρχές για τη διοργάνωση 
μεγάλων γεγονότων όπως το Συνέδριο, το Ε.Π.Π για να βιώσει και να αναπτυχθεί έχει απόλυτα την 
ανάγκη της υποστήριξης των προσχωρησάντων μελών, των ατόμων ή των νομικών προσώπων. Εάν 
επιθυμείτε  να  υποστηρίξετε  τις  προσπάθειές  του  για  να  ενημερωθείτε,  να εξερευνήσετε  τις 
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 Paris, Γαλλία – 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  κινητό : ++33 (0)6 10 38 68 90

Μετάφραση/  Traduction:   Σπυριδούλα Μπανιώκου/ Laurelou Piguet
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