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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, ...

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

1. Ultimele actualizări ale site-ului
2. Scrisoare deschisă adresată părinţilor şi tinerilor
3. Plurilingvismul şi educaţia, plurilingvismul şi libertatea: Ce spune Carta?
4. Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind pluriligvismul
5. Anunţuri şi apariţii
6. Recitiţi scrisorile electronice precedente
7. OEP are nevoie de dvs., aderaţi la OEP

1) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Plurilinguisme et enseignement supérieur   
• Parliament worried about Bulgaria TV ban plan (Euractiv)     
• Sprachen und Beruf 2010   
• Appel : Traduction/transmissibilité et communication transculturelle...   
• The Multiple Realities of Multilingualism (Publication)   
• La langue, élément clé d'une stratégie numérique durable   
• Langue et internet : Le Forum des droits sur l’internet publie une étude inédite   
• Le cul-de-sac anglais (Michel Theys)   
• Langues modernes 4/2009 : "Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?"   
• Recursos lingüísticos: Lengua y Prensa   
• La traduction de textes plurilingues (Appel à communications)   
• MIM Mehrsprachige Internationale Mediatoren   
• CSA : La chaîne Euronews sera diffusée en langue turque !   
• Un glossaire trilingue du Traité de Lisbonne   
• L’OIF fait place à la diversité culturelle et linguistique  
• El Spanglish ¿medio eficaz de comunicación? (S. Betti)     
• Les pratiques théâtrales dans l'apprentissage des langues à l'Université   
• JO-2010: les JO de Vancouver affirmeront le bilinguisme canadien   
• Sold in translation (Newsweek)  
• Dialogue de sourds entre Flamands et Francophones (J. Quatremer)   
• Théories de la diversité culturelle et de la mondialisation (Appel)     
• Bristol’s answer to Brussels: online master's degree in translation   
• La traduzione di testi scientifici per la ricerca e l'industria farmaceutica   
• Enjeux et conséquences de l’utilisation de l’anglais pour les études à l’université   
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• Le syndicat FO demande la respect de la loi Toubon chez Thalès   
• Séminaire doctoral : Plurilinguisme, traduction et autotraduction   
• Colloque Langues et technologie (15-16 avril 2010, Maroc)   
• Sprachengesetz ist ethnische Lüge   
• Les Slovaques persistent et signent (Hulala)   
• Council of Europe publishes report on minority languages Slovakia   
• Communiqué de l'association Défense de la Langue Française   
• Quarte giornate dei diritti linguistici   
• Langues, cultures et professionnalisation dans un contexte mondialisé (Appel)   
• Lèxic bàsic de cinema. Català-castellà-francès-anglès (Publicacion)   
• "Globish The World Over" Challenges English as the World Language  

2) Scrisoare deschisă adresată părinţilor şi tinerilor

A propune plurilingvismul ca perspectivă nu înseamnă a propune un model de excelenţă, rezervat 
unei „elite”. Elită în ce sens? Fie că suntem în căutarea evoluţiei personale şi/sau a forţei naţiunii, 
ceea ce contează cel mai mult este ridicarea fiecăruia şi a tuturor. Elita, precară şi aleatorie, se va 
detaşa singură şi poate atunci veţi reuşi să accedeţi şi voi.

Limba stă la baza tuturor. Ca să pară modernă, Educaţia naţională în Franţa, şi fără îndoială în multe  
ţări,  vorbeşte de necesitatea dobândirii unei „competenţe comunicaţionale”, fie că este vorba de 
învăţarea limbii materne sau de cea a limbilor vii străine.

Dacă familiile şi elevi ar citi instrucţiunile ministerului, un astfel de jargon ar putea pune pe fugă 
toţi elevii şi toate familiile, înspăimântaţi în faţa unui astfel de obstacol care trebuie depăşit. Din 
fericire, puţini urmează instrucţiunile ministeriale şi au încredere în profesori pentru a introduce 
sensibilitate în practicile de predare.

Limba voastră este viaţa voastră, sunteţi voi, este propriul vostru univers. Nu, limba nu este un 
„instrument care intervine în realizarea majorităţii sarcinilor sociale pentru finalizarea unui proiect, 
pentru atingerea unui obiectiv sau rezolvarea unei probleme.” (programele oficiale ale limbilor vii 
la colegiu). Aceasta presupune mult mai mult. Este oxigenul vostru. Este suflul spiritului vostru. În 
aceste condiţii trebuie să învăţăm să ne folosim de ea, să o stăpânim. Este cel mai sacru bun al 
vostru. Limba este libertatea voastră.

În primul rând, limba maternă şi limba ţării-gazdă. Aceasta determină câmpul vostru vizual. Prin 
urmare, trebuie să forţăm limitele. Fiecare progres este o cucerire.

Limbile vii sunt un plus inestimabil. Acestea vă fac să descoperiţi că există alte lumi în afara lumii 
voastre familiale. Acestea vă ajută să să vă cunoaşteţi mai bine propria limbă, cea pe care o păstraţi 
mereu. Dar nu trebuie sub nicio formă să exageraţi. Nici engleza, pentru un prim contact, nu este 
absolut necesară. Contrar discursului pe care îl auzim întreaga zi, nu engleza este necesară. Ceea ce 
contează cu adevărat este să ne forţăm neuronii cu alte lucruri în afară de limba sa şi să înţelegem în 
ce constă limbajul. Această descoperire, care trebuie făcută cât mai curând posibil, va deveni apoi 
un atu decisiv în viaţă, care face accesibil obiectivul conform căruia toţi tinerii să vorbească cel 
puţin două limbi în afară de limba lor maternă.

3) Plurilingvismul  şi  educaţia,  plurilingvismul  şi  libertatea:  Ce spune Carta  Europeană a 
plurilingvismului?

Plurilingvismul este o libertate.

Plurilingvismul  este  o  libertate,  aşa  cum cunoaşterea  deplină  a  limbii  materne  este  o  libertate 
fundamentală.
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Cunoaşterea lumii nu se poate face decât prin intermediul limbii. De aceea, cunoaşterea uneia sau a 
mai multor limbi străine reprezintă o lărgire considerabilă a orizontului indivizilor şi calea spre o 
mai bună înţelegere a societăţilor şi problemelor contemporane.  Atât  pentru copil,  cât şi  pentru 
adult, cuvântul nu poate fi disociat de gândire şi de comunicare : este o forţă şi cheia accesului la 
libertate.

Propuneri

O acţiune indispensabilă în acest domeniu constă în modificarea locului pe care îl ocupă limba pe 
scara valorilor şi în perceperea actului educativ. Cunoaşterea limbii materne, şi, dacă este cazul, a 
două limbi materne, este o libertate fundamentală.

Cunoaşterea mai  multor  limbi,  indiferent  de gradul  de competenţă,  într-o  lume deschisă  este  o 
libertate suplimentară şi o necesitate în contextul european actual.

Acest  mesaj trebuie  asumat de mediul  educativ;  de asemenea,  un efort  special  trebuie  făcut  în 
domeniile media, care trebuie să fie convinse de rolul fundamental al limbii pentru crearea unui 
mediu social sănătos.

SEMNAŢI CARTA ŞI ÎNCURAJAŢI-I ŞI PE ALŢII SĂ O S  EMNEZE  

4 ) Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul

În parteneriat cu UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132:

Seminar de cercetare Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politici lingvistice şi plurilingvism

 Următoarele sesiuni: 
- 5 februarie 2010: Politici lingvistice şi plurilingvism în Cipru  

Marilena Karyolemou (Universitatea din Cipru)

- 19 martie 2010: Politici lingvistice şi plurilingvism în Spania – cazul limbii leoneze 
Janick Le Men (Universitatea din Leon - Spania)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie

5) Anunţuri şi apariţii

• MON MUR A MOI/  DIE MAUER UND ICH  ,  Musiktheater cu Marén Berg,  scenariu şi 
punere  în  scenă  Christian  Bruster,  Co-producţie  MAISON  DE L'EUROPE  -  LE  P'TIT 
EUROPEEN. Următoarea dată pentru Paris: vineri, 22 ianuarie 2010.

• Le glossaire trilingue   (roumain, français, anglais) du traité de Lisbonne

• La France au pluriel  , sub coordonarea lui Philippe Tronquoy, Contribuţii: Brigitte Krulic, 
Marie-Claude  Blanc-Chaléard,  Thierry  Leterre,  Philippe  Moreau  Defarges,  Philippe 
d’Iribarne, Hervé Le Bras, Michel Kokoreff, Jean Baudoin, Patrick Garcia, Claude Truchot, 
Didier Lapeyronnie, Benoit Normand, Patrick Simon, Michèle Tribalat.  Cahiers français - 
n° 352 septembre-octobre 2009 Paris: La documentation française, 94 pagini.

• Traductologie  et  enseignement  de  traduction  à  l’Université  ,  sub  coordonarea  lui  Michel 
Ballard,  Contribuţii:  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,  Artois  Presses  Université, 
decembrie 2009, 339 pagini.
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• Enseignants de DNL et de LV : à armes égales ?  , Les langues Modernes N°4/2009

• Médiateurs Internationaux Multilingues  : salutăm apariţia unei organizaţii neguvernamentale 
internaţionale (ONGI) care are ca obiectiv funizarea unei expertize în mediere interculturală 
în cadrul misiunilor umanitare şi externe. A se vedea site  -ul  

• La France, la Francophonie et la Russophonie aujourd’hui, Programul celui de-al XI  Х  -l  e  a   
Seminar Naţional al Federaţiei Ruse, 24–30 ianuarie 2010, Ivanteevka (Moscova), pentru   a   
afla mai multe

• A 28-a ediţie a Salonului Expolangues va avea loc la Paris în perioada 3-6 februarie 2010 
(3 februarie,  zi  rezervată  experţilor).  Creat pentru a  promova învăţarea limbilor,  a apăra 
plurilingvismul şi încuraja schimburile internaţionale, Expolangues este de peste 25 de ani 
salonul care reuneşte toţi actorii pieţei lingvistive, experţi şi publicul larg. Pentru a afla mai 
multe

6) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

7) Adeziunea la OEP
OEP este o asociaţie de drept francez, dar cu un puternic caracter internaţional din cauza membrilor 
şi partenerilor săi. În ciuda sprijinului pe care îl primeşte în special din partea autorităţilor publice 
pentru organizarea unor evenimente importante, precum Assises, pentru a exista şi a se dezvolta, 
OEP are neapărată nevoie de sprijinul membrilor săi, persoane fizice sau juridice. Dacă doriţi să 
susţineţi eforturile sale pentru a vă informa, dacă doriţi să analizaţi împreună cu noi, să exploataţi 
activitatea  de  cercetare,  să  favorizaţi  şi  să  valorificaţi  publicaţii  privind  plurilingvsimul  şi 
diversitatea  lingvistică  şi  culturală,  să  acţionaţi  pe  lângă  responsabilii  politici  etc.,  nu  ezitaţi, 
deveniţi membru al OEP.

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