
Observatoire européen du plurilinguisme
- Assises européennes du plurilinguisme -

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο της Πολυγλωσσίας

Ενημερωτικό δελτίο 20 (Νοέμβριο/ Δεκέμβριο 2008)
 http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

Μεταφράσεις στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ισπανικά, στα ρουμανικά, και στα πορτογαλικά διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα.
1)  το ΕΠΠ αναπτύσσει τον Πόλο καινοτομίας του
2)  Οι πιο  πρόσφατες ανανεώσεις της ιστοσελίδας
3)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς την πολυγλωσσία
4)  Δημοσιεύματα
5)  Για να ξαναδιαβάστε τα προηγούμενα ενημερωτικά δελτία του ΕΠΠ, πατήστε εδώ
6)  Πώς να υποστηρίξετε το ΕΠΠ ;

1) Το ΕΠΠ αναπτύσσει τον Πόλο καινοτομίας του

Σε συνεργασία με πανεπιστημιακές ομάδες, το ΕΠΠ οργανώνει σεμινάρια έρευνας ή σεμινάρια 
διδακτορικής διατριβής στο θέμα της πολυγλωσσίας

 Σεμινάριο διδακτορικής διατριβής, Πανεπιστήμιο Παρίσι 5-R ené D escartes/ ΕΠΠ στο εξής θέμα : 
«Ποικιλομορφία και διακυβεύσεις της πολυγλωσσίας»
Επόμενες συνεδρίες : 
 10  Δεκεμβρίου : «Πολυγλωσσία και Έρευνα, Γλωσσολογία και Ιστορία»
 28 Ιανουαρίου : «η  θέση της πολυγλωσσίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή»
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, πατήστε εδώ. 

 Σεμινάριο έρευνας στο εξής θέμα: «Πολυγλωσσία και μετάφραση»,  GRETI (Ερευνητική ομάδα 
μετάφρασης και ερμηνείας, Πανεπιστήμιο της Γενέυης/ΕΠΠ). Επόμενη συνεδρία: 
 25 Νοεμβρίου : «Μετάφραση, πολυγλωσσία : άξονες για την έρευνα»
 16  Δεκεμβρίου : «Ο  καινούργιος Πύργος της Βαβέλ ή η θέση της πολυγλωσσίας στο Διαδυκτύο».

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, πατήστε εδώ.

2) Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ανανεώσεις

 Η γαλλική  προεδρία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (γεύμα-συζήτηση  ASEDIFRES/OEP,  29η 

Νοεμβρίου)

 Η Κίνα στρέφεται προς τις γλώσσες

 Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2008 σχετικό με τη πολυγλωσσία

 Όταν δημόσιες υπηρεσίες της Γαλλίας και της Γερμανίας μετατρέπονται σε πρακτορείο του 
British Council

 Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Δημιουργικότητα σε όλες της τις μορφές…
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 Δύση-Ανατολή, πολυθεματικό βλέμμα στα δύο μέρη της Ευρωπαϊκής ήπειρου

 Ευρωπαϊκή ομοσπονδία των συλλόγων εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών (πρόγραμμα REAL)

 Πώς να χάνετε έναν πόλεμο χωρίς να ξέρετε τη γλώσσα του αντίπαλού σας

 Γλωσσικές χρήσεις της κινεζικής γλώσσας το 2007  
 Ανώτατη Σχολή Δικαστικής της Γαλλίας : όλα στα αγγλικά ; 

 Η εκμάθηση των ξένων γλωσσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (JC Herreras)

 Προκήρυξη  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος :  γλωσσές-πολιτισμοί  στο  πανεπιστήμιο, 
Βουκουρέστι

 Να συμμετέχετε στην έρευνα : η χρήση των ξένων γλωσσών στο ερευνητικό τομέα

 Συνέντευξη Euractiv-Leonard Orban

 Η εταιρεία Carlson Wagonlit Travel και τα γλωσσικά δικαιώματα 

 Το ψηφιακό περιοδικό Intercultures

 Αγγλοφωνία     : Σαρκοζί εναντίον Μπαρόσου (απόσπασμα από την εφημερίδα Libération)  

3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται προς την πολυγλωσσία

Κατόπιν του Ευρωπαϊκού έτους γλωσσών το 2001, του ψηφίσματος του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την γλωσσική ποικιλομορφία και την εκμάθηση των γλωσσών τη 14η 

Φεβρουαρίου 2002, κατόπιν των πορισμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Βαρκελώνης τη 15η 

και τη 16η Μαρτίου 2002 που ζητούν την ανάληψη δράσης για την βελτίωση των βασικών 
γλωσσικών ικανοτήτων μέσω της γενικευμένης εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών τουλάχιστον από 
μικρή ηλικία, κατόπιν του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Δεκεμβρίου 2006 που αποφάσισε το έτος 2008 να είναι το Ευρωπαϊκό έτος διαπολιτιστικού 
διαλόγου, κατόπιν του συνεδρίου της πολυγλωσσίας τη 26η Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, αλλά κυρίως 
μετά από την όλο και μεγαλύτερη απογοήτευση των πολιτών όσον αφορά την Ευρώπη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να πάρει στα σοβαρά το ότι η Ευρώπη κινδυνεύει θανάσιμα λόγω της 
διαδικασίας περιθωριοποίησης των γλωσσών της εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Μήπως θα σημαδέψει το ψήφισμα του Συμβουλίου του 21 Νοεμβρίου 2008 μια στροφή σε αυτήν 
την εξέλιξη ; Το ελπίζουμε ειλικρινά. Ποιά είναι όμως η αξία τέτοιων ψηφισμάτων όταν βλέπουμε ότι 
κάποιες εθνικές κυβερνήσεις που τα έχουν υπογράψει και είναι οι μόνες αρμόδιες αρχές για να 
πάρουν αποφάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, επιμελούνται να κάνουν το ακριβές αντίθετο. 
Για να παρατηρήσουμε το παράδειγμα της ιταλικής κυβέρνησης του Μ. Μπερλουσκόνι: καλεί τις 
οικογένειες να διαλέξουν για τα παιδιά τους τη συγχώνευση των ωραρίων της πρώτης και της 
δεύτερης ξενής γλώσσας για την εκμάθηση μίας μοναδικής ξενής γλώσσας. Αυτό αποτελεί επιθετική 
συμπεριφορά εναντίον όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών που διδάσκονται στο σχολείο, στο 
γυμνάσιο, και στο λύκειο.
Οι Ιταλοί εκπαιδευτικοί ξενών γλωσσών ενώθηκαν και συνέταξαν ένα αίτημα για να δείξουν την 
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αντίδρασή τους σε τέτοια οπισθοχώρηση. Σας καλούμε να το υπογράψετε μαζικά. Μπορείτε επίσης 
να το υπογράψετε στη ίδια την ιστοσελίδα του ΕΠΠ που θέλει αυτή η δράση να γίνει παράδειγμα σε 
όλη την Ευρώπη.
Η γαλλική κυβέρνηση δεν συμπεριφέρεται καλύτερα, επειδή έβαλε σκανδαλώδη γλωσσική διάκριση 
στο διαγώνισμα προσλήψης της Ανώτατης Σχολής Δικαστικής. 
Είδαμε και χειρότερα : Γάλλοι και Γερμανοί δημόσιοι υπάλληλοι δουλεύουν στην Αρμενία προς 
οφέλος των συμφερόντων του British Council ! Αξίζει να το διαβάζετε...

4) Δημοσιεύματα

 Ιrak in Translation ή Πώς να χάνετε έναν πόλεμο χωρίς να ξέρετε τη γλώσσα του αντίπαλού 
σας, του Mathieu Guidère, εκδοτικός οίκος Jacob-Duvernet, 2008
 Lenguas y normalizacion en España, του José Carlos Herreras, Gredos, 2008
 Μετανάστευση και πολυγλωσσία στη Γαλλία, Γενική αντιπροσωπεία για τη Γαλλική γλώσσα 
και τις γλώσσες της Γαλλίας, εκδοτικός οίκος Didier, 2008
 Πώς να κάνουμε για να ζούν οι γαλλόφωνες ταυτότητες, Synergies Monde, N°5/2008
 Πρακτικά των Πρώτων Συναντήσεων Ευρωμανία, διαθέσιμα σε σχήμα βίντεο στην 
ιστοσελίδα www.euro-mania.eu  , στο μέρος αφιερωμένο στο συνεδρίο.  

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

6) Πώς να υποστήριζετε το ΕΠΠ
Το Παρατηρητήριο δεν είναι μία δημόσια υπηρεσία αλλά συγκροτήθηκε από μία πρωτοβουλία της 
κοινωνίας  των  πολιτών,  δηλαδή  συλλόγων,  ενός  ιδρύματος,  και  φυσικών  προσώπων  που 
αποφάσισαν να ενώσουν τις  προσπάθειές  τους για την υποστήριξη της πολυγλωσσίας και  της 
πολιτιστικής  ποικιλομορφίας.  Για  την  πραγματοποίηση  των  σχεδίων  του,  ζητεί  δημόσιους 
διαγωνισμούς.  Για  να  αναπτυχθεί  και  να  δραστηριοποιείται  αποτελεσματικά,  το  ΕΠΠ/OEP 
χρειάζεται απολύτως τη δική σας υποστήριξη, που είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί απλόυστατα 
σε ατομική προσχώρηση. 
Το Παρατηρητήριο χρειάζεται επίσης ανταποκριτές και μεταφραστές σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και πιο πέρα. Η δράση του ΕΠΠ/OEP δεν περιορίζεται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
εκτείνεται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

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