
 Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Πολυγλωσσίας 

Ενημερωτικό Δελτίο N°33 (Απρίλιος 2010)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Μετάφραση/   Traduction:   Spyridoula Baniokou et Laurelou Piguet  

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

1. Πρέπει πραγματικά να διδάσκονται τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία ;
2. Οι τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
3. Συμβάλλετε στην ανάπτυξη του Ε.Π.Π., γίνετε μέλος του Ε.Π.Π.
4. Διάταγμα για τη κατάρρευση του δικαιώματος να ονειρευόμαστε (ανέκδοτο κείμενο του 

François-Pierre Nizery)
5. Πόλος έρευνας του Ε.Π.Π. : Σεμινάρια έρευνας για τη πολυγλωσσία 
6. Αγγελίες και δημοσιεύσεις
7. Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων

1) Πρέπει πραγματικά να διδάσκονται τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία ;

Συμβαίνει γονείς, με τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου και ιδιαίτερα ανήσυχοι για το μέλλον των 
παιδιών τους, να πιέζουν τους υπευθύνους σχολείων και τις ακαδημαϊκές αρχές, για την ανάπτυξη 
της διδασκαλίας των αγγλικών στο νηπειαγωγείο.

Αλλά μήπως είναι αυτό σωστό ;

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Πολυγλωσσίας ανέπτυξε στο δελτίο αρ. 32 ότι η  βιασύνη του 
“όλα  στα  αγγλικά”,  στηριζόμενη  σε  βαθιά  κοινωνικο-οικονομικά  κίνητρα,  δεν  είναι  και  πολύ 
“μοντέρνα” και  ότι  της λείπει ιδιαίτερα μελλοντικό όραμα.  Ο σημερινός και  αυριανός  κόσμος, 
περισσότερο από κάθε άλλον, είναι και θα είναι ένας πολυγλωσσικός κόσμος και το ότι βρίσκεται 
σήμερα η Ευρώπη υπό την οικονομική και  πολιτιστική επήρεια της Αμερικής δεν σημαίνει  ότι 
πρέπει να δεσμευθεί σε μια στάση υποχώρησης. Η επιλογή του “όλα στα αγγλικά”, είτε προκύπτει 
από  έλλειψη  πολλάριθμων  ατομικών  αδιευκρίνιστων  επιλογών,  είτε  προκύπτει  από  δημόσια 
επιλογή, κυρίως εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι αντίθετη με μια στρατηγική.

Είναι προφανές ότι το ουσιαστικό για τα παιδιά μας δεν είναι η εκμάθηση μίας γλώσσας - των 
αγγλικών ή μιας άλλης – επιπλέον της μητρικής ή της γλώσσας εκπαίδευσης, αλλά η απόκτηση της 
ικανότητας εκμάθησης γλώσσών, των αγγλικών μετάξυ άλλων, και η γνώση προσαρμογής σε όλες 
τις καταστάσεις : η απόκτηση της πολυγλωσσικής ικανότητας αποτελεί μέρος αυτής της δυνάμης 
προσαρμοστικότητας.  Αυτό  αποτελεί  μια  αλλαγή  παραδείγματος,  ένα  άλλο  βλέμα  πάνω  στη 
γλώσσα.  Ακόμη  και  ασυναίσθητα,  είμαστε  ακόμα  δέσμιοι  πολύ  συχνά,  μιας  αντίληψης  που 
υποβιβάζει τη γλώσσα σε εργαλείο, την ξένη γλώσσα σε ένα μέσο για να τα βγάζουμε πέρα όταν 
βγαίνουμε από τη χώρα μας. Βλέπουμε τις γλώσσες ως γνώσεις που προστίθενται η μία στην άλλη, 
χωρίς σύνδεσμους  της μίας γλώσσας στην άλλη. Μία γλώσσα όμως αντιπροσωπεύει περισσότερα 
από  την  πραγματική  υπόσταση  μίας  γλώσσας.  Πέρα  από  τη  γλώσσα-εργαλείο,  αδύναμου 
μορφωτικού  ενδιαφέροντος,  υπάρχει  η  γλώσσα-πολιτισμός,  και  η  ετερότητα,  με  όλους  τους 
ατέρμονους ορίζοντες που αυτό προμηνύει. Έτσι η γλώσσα, η μητρική γλώσσα πρώτα απ'όλα, αλλά 
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μέσα σε μια προσέγγιση διαφοροποιημένη και πλουραλιστική, θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα 
των προτεραιοτήτων της παιδείας.

Υπάρχουν άλλες αντιρρήσεις στην επέκταση των αγγλικών στα νηπιαγωγεία.

Δεν έχουμε καμία απόδειξη πως το επίπεδο στη γλώσσα θα είναι τελικά καλύτερο. Είναι σαν να 
είχε  κάποια  επίπτωση  στο  τελικό  αποτέλεσμα  η  επιμήκυνση  της  διάρκειας  εκμαθήσης  μίας 
γλώσσας.  Αυτό  είναι  ολοφάνερα  λάθος.  Αυτό  που  επηρεάζει  την  τελική  ποιότητα  είναι  η 
εβδομαδιαία έντατικότητα και όχι η διάρκεια σε αριθμούς ετών. 

Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου στη Γαλλία είναι ξεκάθαρο σ'αυτό : “Επωφελούμενο 
των ευπλαστών ακουστικών ικανοτήτων του παιδιού και των εκφραστικών του δυνατοτήτων, το 
νηπειαγωγείο παίρνει  μέρος στη προσπάθεια του εκπαιδευτικού συστήματος υπέρ των ξένων ή 
περιφεριακών γλωσσών. Το νηπιαγωγείο οδηγεί τα παιδιά στο να εξοικειώνονται με τους ήχους που 
χαρακτηρίζουν τις άλλες γλώσσες, και τους φέρνει σε επαφή με άλλους προσωδιακούς ρυθμούς, με 
άλλα γλωσσικά και πολιτιστικά φαινόμενα. Γι' αυτό το σκοπό, στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιείται 
μια ποικιλότητα των ομιλουμένων γλώσσων στην επικράτεια και, ειδικότερα, οι γλώσσες που είναι 
η μητρική γλώσσα κάποιων μαθητών. Από τελευταία τάξη νηπιαγωγείου, τα παιδιά βρίσκονται σε 
κατάσταση έναρξης  εκμάθησης  μία  νέας  γλώσσας.”  Δεν  πρέπει  λοιπόν  να  απομακρύνεται  το 
νηπιαγωγείο από το στόχο του.  “Το να βρίσκονται  τα παιδιά σε κατάσταση να μαθαίνουν μία 
γλώσσα” δεν σημαίνει “να διδασκονται τα παιδιά μια γλώσσα”.

Τρίτη αντίρρηση στην επέκταση των αγγλικών στα νηπιαγωγεία: το αποτέλεσμα αποκλεισμού.

Τα παιδιά στις τάξεις αποτελούν αντανάκληση ενός πληθυσμού ολοένα και πιο διαφοροποιημένης 
καταγωγής.  Ξέρουμε  ότι  τα  εκπαιδευτικά  συστήματα  έχουν  πολλές  δυσκολίες  στο  να 
προσαρμοστούν σε αυτή τη ποικιλία, με αποτέλεσμα, το ποσοστό αποτυχίας είναι πολύ μεγάλο και 
συνδέεται ακόμα και με τη δυσκολία της εκμάθησης της ανάγνωσης. Οι έρευνες για τη Γαλλία – 
αλλά μάλλον η Γαλλία δεν είναι μοναδικό παράδειγμα σε αυτό - αποδεικνύουν ότι περίπου το 15% 
των μαθητών έρχονται στο γυμνάσιο χωρίς να έχουν αποκτήσει τις βάσεις ανάγνωσης στη γλώσσα 
εκπαίδευσης, που δεν είναι πάντα η γλώσσα που μιλιέται στην οικογένεια.  Ξέρουμε επίσης ότι 
ανάμεσα σε αυτούς τους το 15% των μαθητών βρίσκεται μεγάλο ποσοστό παιδιών μετανάστευσης, 
μιας παλιάς ενίοτε μετανάστευσης. Το 15% των μαθητών σημαίνει, για τη Γαλλία, περίπου 120 000 
παιδιά το χρόνο. Φυσικά ανάμεσα σε αυτό το 15%, μετράμε περιθωριακό αριθμό παθολογικών 
παραδειγμάτων  και  η  πλειονότητα  αυτών  των  παιδιών  εξάλλου  έχουν  εντελώς  φυσιολογικές 
δυνατότητες. Κι όμως, το έλλειμμα στην ανάγνωση είναι ένα μείζον μειονέκημα που θα φέρουν για 
όλη  τους  τη  ζωή.  Ο  αναλφαβητισμός,  διότι  περί  αυτού  πρόκειται,  είναι  λοιπόν  μία   μέγιστη 
πρόκληση για τις κοινωνίες μας και για τα εκπαιδευτικά συστήματα, και από αυτή την άποψη η 
ανάπτυξη της πρώϊμης διδασκαλίας των αγγλικών ή μίας μοναδικής άλλης γλώσσας, έχει τη τάση 
να ενισχύει τον αποκλεισμό που φέρουν τα εκπαιδευτικά μας συστήματα. Τα γαλλικά αναλυτικά 
προγράμματα νηπιαγωγείου είναι επίσης πολύ ξεκάθαρα σε αυτό το θέμα. 

Ακόμα, πρέπει να θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε δρόμο. Ο άλλος δρόμος είναι η “αφύπνιση 
γλωσσών” και όλες οι στρατηγικές διδασκαλίας που λαμβάνουν υπ'όψιν την ποικιλότητα χωρίς να 
θυσιάζουν  το  τελικό  αποτέλεσμα,  τουναντίον  μάλιστα.  Στόχος  των  κράτων  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  στο  επίπεδο  απολυτηρείου  γενικού  λυκείου  είναι  να  κατέχουν  οι  μαθητές  επαρκώς 
τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών πέρα από τη μητρική. Σε αυτό το σημείο,  όλοι φαίνονται να 
συμφωνούν,  αλλά  πρέπει  να  διευκρινιστεί  ότι  πρόκειται  για  επάρκεια,  σε  συνδυασμό  με  την 
ικανότητα εμάθησης κι άλλων ανάλογα με τις περιστάσεις της επαγγελματικής ή προσωπικής ζωής 
του καθενός, και σε μια προσέγγιση της πολιτιστικής ποικιλότητας και της ετερότητας. Από αυτή 
την άποψη όλες οι στρατηγικές δεν έχουν την ίδια αξία.

Το 3ο διεθνές Συνέδριο EDiLiC (γαλλικό ακρόνυμο για “Εκπαίδευση και γλωσσική και πολιτιστική 
ποικιλότητα”) θα λάβει χώρα στη Λωζάννη  (5η-7η Ιουλίου 2010), με θέμα: “Γλωσσική αφύπνιση, 
πλουραλιστικές προσεγγίσεις. Από τη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις πρακτικές στις τάξεις”

Να διαβάσετε επίσης:   Τα παιδιά μας αύριο. Για μία πολυπολιτισμική κοινωνία  , Marie Rose Moro 
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Ιανουάριος 2010, εκδ. Odile Jacob.

Να σημειωθεί επίσης :

- Εκπαίδευση στην πολυγλωσσία (4η Μαϊου, Λυών, Γαλλία)

- Δήλωση του Graz στον τομέα της εκπαιδεύσης γλωσσών 2010

- Όψεις στην εκμάθηση/διδασκαλία των γλωσσών και πέρα από αυτό (Διεθνές συνεδριο δίγλωσσο 
στα γαλλικά και στα αγγλικά, 6-7η Ιανουαρίου, Mumbai, Ινδία)

2) Ανάμεσα στις τελευταίες ανανεώσεις της ιστοσελίδας

• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea   
• REALiser votre potentiel (:ΠΡΑΓΜΑτοποιήστε το δυναμικό σας! (Ιάσιο, Ρουμανία, 4-6   
Ιουνίου 2010) 
• Το Δελτίο ενημερώσης N° 21 από DLF-Βρυξέλλες-Ευρώπη    
• Η χρήση των αγγλικών στο πανεπιστήμιο   (Marc Chesney)   
• Η Γαλλοφωνία και η Κομισιόν ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της   

ποικιλότητας  
• Η πολυγλωσσία αποτελεί έναν παράγοντα ένταξης ;   
• Osservatorio linguistico della Svizzera italiana     
• Preservar el futuro: Continuidad de la lengua, de la cultura y de la naturaleza   
• Mehrsprachigkeit und Aspekte der inter- und transkulturellen Sprachlehre   
• Scientix, ευρωπαϊκή και πολυγλωσσική πύλη για την διδασκαλία των επιστημών    
• Γλώσσες, πολιτισμοί, μεταφράσεις :   η αναζήτηση   της ταυτότητας (Δημοσίευση)  
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Εκπαίδευση στη πολυγλωσσία (4η Μαϊου 2010, Λυών, Γαλλία)   
• Μαθαίνω πώς μιλούν οι άλλοι – και πώς ζουν (Swissinfo.ch)   
• Languages in Africa (Call for papers)   
• A intercompreensão e os novos desafios para as línguas românicas   
• "SprachRäume": Jahrestagung der Gesellschaft für Angewandte Linguistik 2010   
• Η μετάφραση / η μεταδοτικότητα και η διαπολιτισμική επικοινωνία...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Γλώσσες και ομιλίες μαθητών, μία προέγγιση της πολυπλοκότητας (6.5.10)    
• Σηζήτηση για την κρεολική γλώσσα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde diplomatique   
• Ουκρανία:   οι επαρχίες   θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής της γλώσσας τους (Officielle)   
• Μετάφραση και πολυγλωσσία (υποβολή περιλήψεων)   
• Μία εκπομπή του γαλλικού ραδιοφωνικού σταθμού France Culture που ταξιδεύει πέρα από   

τους φράγμους ! 
• Κοινοπραξία   REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• Η ευρωπαϊκή εφημερίδα των γλωσσών (La Gazette européenne des langues)   τεύχος 16   
• Επικέντρωση στο γαλλικό σύλλογο “Από μία γλώσσα στην άλλη”   (DULALA)   
• Η θέση του καθηγητή γλωσσών στη διγλωσση διδασκαλία   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Γλώσσες στο σχολείο : μία πρωταρχική διακύβευση αλλά δυστυχώς παραμελημένη   

(Education Magazine mars-avril 2010 )
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Διδασκαλία των γλωσσών στις Μεγάλες Σχολές Διοίκησης  
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
• Ένας κόσμος άνευ διερμηνέων ; (στην εφημερίδα Le Monde)   
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3146&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3147&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3151&Itemid=36
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3152&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3154&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3155&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3157&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3158&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3161&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3161&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3162&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3162&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3163&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3163&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3165&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3165&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3167&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3170&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3170&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3170&Itemid=46
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3172&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3178&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3176&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3179&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3180&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3182&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3183&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3184&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3187&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3188&Itemid=31
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3190&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3190&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3190&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3191&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3193&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3194&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3196&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3197&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3198&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3198&Itemid=46
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3199&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3199&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3217&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=88888944
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3221&Itemid=26
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3156&Itemid=88888944
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3150&Itemid=26
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=3187&Itemid=88888944


• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Βοήθεια στη ευαισθητοποίηση στο θέμα των γλωσσών στις επιχειρήσεις   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Το ΕΠΠ σας χρειάζεται, ενταχθείτε στο ΕΠΠ.  

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,  παρά  την  επίσημη  υποστήριξη  που  λαμβάνει  από  το 
Υπουργείο  Πολιτισμού  της  Γαλλίας  (Γενική  Αντιπροσωπεία  για  τη  γαλλική  γλώσσα  και  τις 
γλώσσες της Γαλλίας), 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 θεωρείτε 
ότι  τη  εθελοντική  δουλειά  του  Ε.Π.Π.  είναι  χρήσιμη  και  αξίζει  την  υποστήριξή  σας,  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.

4) Διάταγμα για τη κατάρρευση του δικαιώματος να ονειρευόμαστε (ανέκδοτο κείμενο του 
François-Pierre Nizery)

Άρθρο πρώτο: Απαγορεύεται σε κάθε πολίτη να ονειρεύεται, να φαντάζεται έναν κόσμο άγνωστο 
από την άλλη πλευρά του συνόρου, να παεί να συναντήσει ένα ξένο που να μιλαεί  μίαν άλλη 
γλώσσα, που να σκέφεται διαφορετικά.

Άρθρο δεύτερο:  Απαγορεύονται οι διαφορές μεταξύ των ανθρώπων. Τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες 
και τα άλλα καταφύγια της πολιτιστικής ποικιλίας παραμένουν κλειστά.

Άρθρο 3: μία μοναδική φυλή, μία μοναδική θρησκεία,  μία μοναδική ταυτότητα,  μία μοναδική 
γλώσσα επιτρέπεται, αυτή της καθολικής και εξαγνιστικής παγκοσμιοποίησης 

Άρθρο 4: Η διαφορά μεταξύ των φύλων διατηρείται προσωρινά, για λόγους τεχνικούς.

Άρθρο 5: Το παρόν διάταγμα δεν είναι όνειρο. Δεν υπάρχουν πια διαφορές, ούτε πια πολέμοι, αλλά 
μήπως υπάρχει ακόμα Γη;

Απόσπασμα της Χρυσής Βίβλου : “Οι διανοουμένοι και οι καλλιτέχνες για τη πολυγλωσσία και τη  
πολιτιστική ποικιλότητα” (OEP-UNESCO   -   23 Ιουνίου 2008  )

5) Πόλος έρευνας του Ε.Π.Π. : Σεμινάρια έρευνας για τη πολυγλωσσία 

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

Σεμινάριο έρευνας Πανεπιστήμιο  Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Γλωσσικές πολιτικές και πολυγλωσσία

Επόμενες συνεδριάσεις:
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28 Μαΐου 2010 : Γλωσσικές πολιτικές στη Γαλλία : το νομικό πλαίσιο

• Denis Costaouec (Πανεπιστήμιο Παρίσι 5- René Descartes )
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 

Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Παρισιού Σορβόννη (Παρίσι 4) και το τμήμα έρευνας 4349, 
Διδακτορικό 1 Αρχαίοι και Μεσαιωνικοί κόσμοι

Σεμινάριο έρευνας Πανεπιστήμιο Παρισιού Σορβόννη (Παρίσι 4)/Ε.Π.Π
Πολυγλωσσία και Μεσαίωνας

• 5 Ιουνίου 2010: Η πολυγλωσσία στο βιβλίο του Μάρκο Πόλο, Devisement du Monde 
με τον Philippe Ménard, επίτιμο καθηγητή γαλλικής μεσαιωνικής λογοτεχνίας (Πανεπιστήμιο της 
Σορβόνης)

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές

6) Αγγελίες και δημοσιεύσεις 

• Δημοσίευση του Ενημεροτικού δελτίου τεύχους 21 του DLF-Bruxelles-Europe

• Η διακατανόηση, κλειδί της πολυγλωσσίας,   Pierre Escudé και Pierre Janin, Απρίλιο ς2010, 
128 σελίδες., εκδ. CLE international, Παρίσι. ISBN 978-2-09-038260-0 

• Chamoiseau ή οι φωνές της Βαβέλ, Για το φαντασιακό των γλωσσών,   Noémie Auzas, εκδ. 
Imago, οκτώβριο 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Ένα δίγλωσσο θεατρικό έργο : « Μία χαμένη επιστολή» του Ion Luca Caragiale 5η   Μαϊου   
2010

• Η   ταυτότητα υπό συζήτηση  , από το πολιτισμικό   σοκ   στην αφομοίωη (διάσκεψη), 6η Μαϊου   
2010 

• Μία κανονική αποικία του 21ου αιώνα  , Charles Durand, εκδ. EME, 2010, ISBN : 978-2-
87525-048-3

• Μετάφραση και ανθρωπιστική διαμεσολάβηση  , υπό την επιμέλεια του Mathieu Guidère, 
2010, εκδ. Le Manuscrit

• Παρουσία,  επιρροή  και  αξία  των  ρομανικών  γλωσσών  στη  κοινωνία  της  γνώσης, 
παρασκευή 30 Απριλίου 2010, συνάντηση διοργανωμένη από τη Λατινική Ένωση και τον 
Παηκόσμιο Οργανισμό Γαλλοφωνίας (OIF). Η συνάντηση θα γίνει στην έδρα του OIF, quai 
André Citroën, 75015 Paris. Για περισσότερες πληροφορίες. 

7) Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων κάνοντας κλικ εδώ 

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
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