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4. Decretul de abolire a dreptului de a visa (original de François-Pierre Nizery)
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6. Anunţuri şi apariţii
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1) Trebuie învăţată limba engleză la grădiniţă?
Se întâmplă ca unii  părinţi,  având cele  mai  bune intenţii  din lume, şi  extrem de preocupaţi  de 
viitorul copiilor lor,  să facă presiuni asupra conducerii  şcolilor şi asupra autorităţilor academice 
pentru introducerea predării limbii engleze la grădiniţă.

Este oare rezonabil?

În Scrisoarea electronică nr. 32, OEP susţinea că această năvală către o anglicizare completă, bazată 
pe profunde energii socio-economice, nu avea nimic foarte „modern” şi ducea lipsă, în mod ciudat, 
de  viziune  de  viitor.  Mai  mult  decât  orice,  lumea  de  astăzi  şi  de  mâine  este  şi  va  fi  o  lume 
plurilingvă, iar Europa nu trebuie să adopte o atitudine de repliere pentru că este astăzi sub influenţă 
americană, sub aspect economic şi cultural. Alegerea anglicizării, fie că este rezultanta implicită a 
unei multitudini de alegeri individuale insuficient clarificate sau a unei alegeri publice, care ţine în 
special de politică educativă, reprezintă contrariul unei strategii.

Este evident că, pentru copiii noştri, nu învăţarea unei limbi, engleză sau alta, în afară de limba 
maternă sau de educaţie, este esenţială, ci dobândirea capacităţii de a învăţa limbi, engleza printre 
altele, şi de a şti să se adapteze la toate situaţiile: dobândirea unei competenţe plurilingve face parte 
din această putere de adaptare. Este o modificare de paradigmă, o altă viziune asupra limbii. Deşi în 
mod inconştient, încă suntem prea des prizonierii unei concepţii despre limbă care o reduce la o 
unealtă,  limba străină  fiind  o „modalitate  de a  se  descurca”  atunci  când plecăm în străinătate. 
Vedem limbile ca pe nişte cunoştinţe care se adaugă unele altora, fără nicio legătură de la o limbă la 
alta. Dar o limbă reprezintă mai mult decât realitatea de a fi o limbă. În afară de limba-unealtă, de 
un scăzut interes educativ, există limba-cultură şi alteritatea, cu toate orizonturile infinite pe care 
aceasta le lasă să se întrevadă. Limba, limba maternă în primul rând, dar într-o abordare diferenţială 
şi plurală, ar trebui să fie, astfel, prioritatea priorităţilor educaţiei.

Există alte obiecţii în ceea ce priveşte extinderea predării limbii engleze la grădiniţă. 

Nu avem nicio dovadă că, în final, nivelul limbii va fi mai bun. Ca şi când simpla prelungire a 
duratei  de  învăţare  a  unei  limbi  ar  avea  vreun  efect  asupra  rezultatului  final.  Este  clar  fals. 
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Intensitatea săptămânală, nu durata în număr de ani, influenţează calitatea finală.

Programul  grădiniţelor  în  Franţa  este  foarte  clar  în  această  privinţă:  „Profitând  de  plasticitatea 
competenţelor  auditive  ale  copilului  şi  de  capacităţile  sale  de  exprimare,  grădiniţa  participă  la 
efortul sistemului educativ în favoarea limbilor străine sau regionale. Aceasta îi face pe copii să se 
familiarizeze cu sunetele specifice altor  limbi,  le face cunoştinţă cu alte  ritmuri prozodice,  alte 
fenomene  lingvistice  şi  culturale.  În  acest  scop,  ea  foloseşte  multitudinea  limbilor  vorbite  pe 
teritoriul naţional şi, în special, pe cele care sunt limbile materne ale unora dintre elevii săi. Încă de 
la grupa mare, ea îi pune pe copii în situaţia de a începe să înveţe o nouă limbă”. Prin urmare, nu 
trebuie să corupem grădiniţa. „Punerea în situaţie” nu reprezintă „predarea unei limbi”.

A treia  obiecţie  în  ceea  ce  priveşte  extinderea  predării  limbii  engleze  la  grădiniţă:  efectul  de 
excluziune.

Copiii din clase reflectă o populaţie cu origini din ce în ce mai diverse. Ştim că cea mai mare 
greutate pentru sistemele noastre educative este de a se adapta la această diversitate, de unde rezultă 
o rată de eşec foarte ridicată, legată de dificultatea de învăţare a unui lucru esenţial, acela de a citi. 
Studiile prezintă situaţia Franţei, dar Franţa nu este în mod sigur un caz aparte în această privinţă, în 
care 15% dintre elevi intră la colegiu fără a avea cunoştinţe de bază de lectură în limba de educaţie, 
care nu este întotdeauna limba vorbită în familie. Şi mai ştim că în acest 15% este inclus şi un 
procent considerabil de copii rezultat al imigraţiei, şi al unei imigraţii uneori veche. Pentru Franţa, 
15% reprezintă  aproximativ  120  000  copii/an.  Evident,  în  acest  15% cazurile  patologice  sunt 
marginale şi majoritatea acestor copii  au, pe de altă parte,  abilităţi  perfect  normale. Aceasta nu 
schimbă faptul că problemele de citire reprezintă un handicap major pe care îl vor purta întreaga 
viaţă. Analfabetismul, căci despre asta este vorba, este deci o provocare majoră pentru societăţile şi 
sistemele  noastre  educative  şi,  din  acest  punct  de  vedere,  extinderea  predării  precoce  a  limbii 
engleze, sau a unei alte limbi, consolidează mai degrabă efectul de excluziune al sistemelor noastre 
educative. Şi programa grădiniţelor în Franţa este foarte clară cu privire la acest aspect. 

În  plus,  trebuie  să  se  dorească în  mod real  o  schimbare de direcţie.  Cealaltă  cale  o  reprezintă 
„renaşterea limbilor” şi toate strategiile de predare care ţin seama de diversitate fără a sacrifica 
nimic din rezultatul final, chiar din contră. Obiectivul tuturor statelor Uniunii Europene la nivelul 
bacalaureatului  îl  reprezintă  o  cunoaştere  suficientă  a  cel  puţin  două  limbi  vii,  în  afara  limbii 
materne. Toată lumea pare să fie de acord în această privinţă. Dar trebuie să precizăm că este vorba 
de o cunoaştere dublată de aptitudinea de a învăţa altele, în funcţie de contextul profesional sau 
personal şi ţinând seama de diversitatea culturală şi de alteritate. Din acest punct de vedere, nu toate 
strategiile merită.

Al treilea congres internaţional EDiLiC (Educaţie şi diversitate lingvistică şi culturală) va avea loc 
la Lausanne în perioada 5 - 7 iulie 2010 pe tema „Éveil aux langues, approches plurielles. De la 
formation des enseignants aux pratiques de classe” (Renaşterea limbilor, abordări plurale. De la 
formarea profesorilor la practicile de clasă).

A se citi  Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle, Marie Rose Moro, ianuarie 2010, 
Odile Jacob. 

De semnalat şi: 
• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Déclaration de Graz dans le domaine de l’éducation aux langues  2010  
• Regards  sur  l'e  nseignement-apprentissage  des  langues  et  au-delà   (Colocviu  internaţional 

bilingv în franceză şi engleză, 6 şi 7 ianuarie 2011, Mumbai, India)

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Lend presenta ricorso alla Commissione Europea   
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• REALiser votre potentiel ! (Iasi, Roumanie, 4-6 juin 2010)   
• L'Infolettre N° 21 de DLF-Bruxelles-Europe   
• L'utilisation de l'anglais à l'université (Marc Chesney)   
• La Francophonie et la Commission joignent leurs forces dans la promotion de la diversité...   
• Le plurilinguisme est-il un facteur d'intégration ?   
• 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, portail européen et multilingue pour l'enseignement des sciences   
• Langues, cultures, traductions : la quête de l'identité (Publication)   
• Language Diversity: a Challenge for Europe   
• Éducation au plurilinguisme (4 mai 2010, Lyon)   
• Apprendre comment les autres parlent - et vivent (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   
• La traduction / la transmissibilité et la communication transculturelle...  
• Neuerscheinung: Frankreichs Regionalsprachen im Parlament...   
• Langues et langages des élèves, une approche de la complexité (6.5.10)    
• Le débat autour de la langue créole dans Le Monde diplomatique   
• Ukraine : les provinces seront libres de choisir leur langue (Officielle)   
• Traduction et multilinguisme (Appel à contribution)   
• Une émission de France Culture qui pérégrine au-delà des barrières !   
• Le consortium REDINTER (Rede Europeia de Intercompreensão)   
• La Gazette européenne des langues n°16   
• Focus sur   l'Association D'une Langue A L'Autre (DULALA)   
• La place du professeur de langues dans l'enseignement bilingue   
• Posse um slowakisches Sprachengesetz (eurotopics)   
• Langues à l'école : un enjeu prioritaire malheureusement négligé   (Education Magazine mars-

avril 2010 )
• Kinder haben Freude am Fremdsprachenlernen (SprachenNetz)  
• Enseignement des langues dans les grandes écoles de management   
• Observatorio Permanente de la Traducción e Interpretación...   
• Un monde sans interprètes ? (Le Monde)   
• IATE: Base de datos terminológica multilingüe de la UE   
• Translating Territories – Territoires de la traduction / Traduction du territoire   
• Aide à la sensibilisation à la question des langues dans l'entreprise   
• Europakolumne: Man spricht Deutsch (Deutschlandfunk)   
• Westerwelle will, dass in der EU mehr Deutsch gesprochen wird   
• Westerwelle kämpft in Europa für die deutsche Sprache  

3) Contribuiţi la dezvoltarea OEP,   a  deraţi la OEP   

OEP este o asociaţie de drept francez, dar cu un puternic caracter internaţional datorită membrilor şi 
partenerilor  săi.  În  ciuda  sprijinului  pe  proiecte  primit  din  partea  autorităţilor  publice  pentru 
organizarea unor evenimente importante,  precum Assises,  în  ciuda ajutorului  structurat  finalizat 
acordat  de  Ministerul  Culturii  (Délégation  Générale  à  la  Langue  Française  et  aux  Langues  de 
France),  pentru a exista  şi  a se dezvolta,  OEP are neapărată  nevoie de sprijinul membrilor  săi, 
persoane fizice sau juridice. În cazul în care consideraţi că activitatea benevolă a OEP este utilă şi 
merită  susţinerea  dvs.,  pentru  a  vă  permite  să  vă  informaţi,  să  analizaţi  împreună  cu  noi,  să 
exploataţi activitatea de cercetare, să favorizaţi şi să valorificaţi publicaţiile privind plurilingvsimul 
şi diversitatea lingvistică şi culturală, să acţionaţi pe lângă responsabilii politici etc., aderaţi la OEP, 
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deveniţi membru al OEP.

4) Decretul de abolire a dreptului de a visa (original de François-Pierre Nizery) 

Articolul 1: Se interzice oricărui cetăţean să viseze, să îşi imagineze o lume necunoscută dincolo de 
o graniţă, să întâmpine un străin, care vorbeşte o altă limbă, care gândeşte altfel. 

Articolul 2: Diferenţele între oameni sunt interzise. Muzeele, bibliotecile şi alte locuri de refugiu 
pentru diversitatea culturală sunt definitiv închise. 

Articolul 3: Se permit o singură rasă, o singură religie, o singură identitate, o singură limbă, cea a 
universalului globalizant şi purificator. 

Articolul 4: Diferenţa între sexe este temporar menţinută din motive tehnice.

Articolul 5: Prezentul decret nu este un vis. Nu mai există diferenţe, deci nu mai există războaie, dar 
mai există oare Terra? 

Fragment  din Cartea de Aur „Intelectuali  şi  artişti  pentru plurilingvism şi  diversitate  culturală” 
(OEP-UNESCO 23 iunie 2008)

5) Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul
În parteneriat cu UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132:

Seminar de cercetare Universitatea Paris 7 – Denis Diderot/OEP
Politici lingvistice şi plurilingvism

 Următoarele sesiuni: 
• 28 mai 2010: Politici lingvistice: cadrul legal în Franţa 

Denis Costaouec (Universitatea Paris V-René Descartes) 

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie

- În parteneriat cu Universitatea Paris Sorbonne (Paris IV) şi EA4349, École doctorale 1, Lumi 
antice şi medievale:

Seminar de cercetare Universitatea Paris Sorbonne (Paris IV)/OEP

 Plurilingvismul şi Evul Mediu
• 5 iunie 2010: Plurilingvismul în Devisement du Monde de Marco Polo

Philippe Ménard, profesor emerit de Literatură medievală franceză (Paris Sorbonne)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie 

6) Anunţuri şi apariţii
• Présence, poids et valeur des langues romanes dans la société de la connaissance (Prezenţa, 

greutatea şi valoarea limbilor romanice într-o societate a cunoaşterii),  vineri 30 aprilie 2010, 
Întâlnire organizată de Uniunea Latină şi OIF, locaţie: OIF, 13 quai André Citroën - 75015 Paris 
(Franţa). Pentru   a afla mai multe  

• Apariţia Infolettre N°21 de DLF-Bruxelles-Europe

• Le point  sur  l'intercompréhension,  clé  du  plurilinguisme  ,  Pierre  Escudé  şi  Pierre  Janin, 
aprilie 2010, 128 p., CLE international, Paris. ISBN 978-2-09-038260-0 

• Chamoiseau ou les voix de Babel, De l’imaginaire des langues  , Noémie Auzas, Ed. Imago, 
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octombrie 2009, ISBN : 978-2-84952-073-4 

• Un spectacle théâtral bilingue: « Une lettre perdue » de Ion Luca Caragiale 5 mai 2010  

• L’identité en question, du choc culturel à l'intégration (conferinţă) 6 mai 2010  

• Une colonie  ordinaire  du XXIe  siècle  ,  Charles  Durand,  Ed.  EME, 2010,  ISBN :  978-2-
87525-048-3

• Traduction  et  médiation  humanitaire  ,  sub  direcţia  lui  Mathieu  Guidère,   2010,  Ed.  Le 
Manuscrit

7) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând   a  ici  

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

O.E. P. - 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France – 
http://www.observa  toireplurilinguisme.eu/   -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu

-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90
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