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Traducerile  în  limbile  germană,  italiană,  spaniolă,  engleză, portugheză, greacă şi  poloneză sunt 
disponibile on-line.
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1) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Faut-il parler anglais pour être     E  uropéen ? (dîner-débat-Bruxelles 17 nov 2009)  
• Réforme du lycée : les réactions de l'APLV  
• International Conference "ICT for Language Learning" 2nd Edition     
• Bulletin éducation du Conseil de l'Europe n°27   
• Intercompréhension(s) : appel à contribution de Synergie Europe   
• Review of Modern Foreign Languages provision in higher education in England   
• Colloque "Langue et manipulation" (Lyon, 27-28 nov. 2009)   
• Escuelas de idiomas en pie de guerra (El País)   
• Citroën « switche » sa com' sur le mode franglais (Les Echos)   
• The death of language ? (T. Colls, BBC)   
• Google, miroir aux alouettes des bibliothèques nationales (Le Monde)   
• Language Scientists formulate advice for European multilingualism policy   
• Palimpsestes 22 - Traduire le genre : femmes en traduction   
• Multilingual Communication and Binational Families (Call for papers)   
• L'évaluation des politiques linguistiques (colloque)   
• La lista de distribución sobre lingüística hispánica Infoling   
• Call for papers : Multilingualism and Education (Nairobi, Kenya)   
• Découvrir le plurilinguisme dès l'école maternelle (Parution)   
• Einführung in den Themenschwerpunkt "Mehrsprachigkeit und Politik"   
• Plateforme pour l’éducation plurilingue et interculturelle   
• Petición de contribuciones : Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas   
• Alles oder fast alles über die Online-Tests   
• Plurilingualism and pluricultural education (Call for papers)   
• Langues et traduction en Afrique postcoloniale (Lyon, 12 oct. 2009)   
• Questionnaire : identité professionnelle des profs d’anglais locuteurs natifs   
• LILAMA: Network Linguistic Policy for the Labor Market   
• Droit, langue et Etats multilingues (Appel à communication)   
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• Les enjeux du plurilinguisme pour la construction des savoirs   
• Diversité des langues et poétique de l'histoire (4)   
• Variations sur le traduire (N. Vincent-Arnaud)   
• Ukraine: joute gvrnmt-opposition sur l'usage de la langue russe à l'école   
• Bilingualism and Identity (Niño-Murcia, Rothman)   

2) Cum transformă reforma liceelor franceze limbile?

Cei care aşteptau din discursul lui Nicolas Sarkozy privind Reforma liceelor revelaţii cu privire la viitorul 
limbilor în învăţământul francez s-au înşelat. 

Pentru a evita să părem prea franco-francezi, dorim să abordăm subiectul din perspectiva strategiei 
europene denumite a modelului 1+2+, strategie stabilită de Consiliul european de la Barcelona din 
martie 2002, de raportul Grupului la nivel înalt privind multilingvismul din noiembrie 2007, de 
raportul Grupului de intelectuali privind multilingvismul şi dialogul intercultural, Un défi salutaire 
(O provocare salutară), denumit „Raportul Maalouf” din aprilie 2008, de Comunicarea Comisiei 
Europene (L. Orban) Multilingvism, un atu pentru Europa şi un angajament comun din septembrie 
2008, de opiniile coerente aparţinând Parlamentului European, Comitetului Economic şi Social şi 
Comitetului Regiunilor, de  Etats généraux sur le multilinguisme, organizate în cadrul preşedinţiei 
franceze a Uniunii Europene la 26 septembrie 2008 şi, în sfârşit, de rezoluţia Consiliului Educaţie 
Cultură şi Tineret din 21 noiembrie 2008.

Impresia generală pe care o degajă acest ultim discurs este că trebuie să îmbunătăţim nivelul francezilor în 
materie de limbii vii, cu care suntem pe deplin de acord, însă nu trebuie să îi înfierăm pe profesori. Nu 
foloseşte la nimic să căutăm ţapi ispăşitori, pentru că motivele trebuie căutate în altă parte: exerciţiile de 
exprimare orală, de exemplu, în clase de 35 de elevi cu doar două ore pe săptămână sunt de nerealizat. Dar, 
pentru că se pare că francezii au fost cuceriţi de comparaţie, haideţi să facem o comparaţie! De ce anglofonii 
stau, din punct de vedere statistic, cel mai prost la capitolul limbi vii? Şi de ce ţările „mici” sunt de obicei 
cele mai bune? Cum să îmbunătăţim situaţia conform discursului lui Nicolas Sarkozy? Făcându-i pe tinerii 
francezi bilingvi, adică făcându-i să vorbească limba engleză ca limbă maternă, apoi, eventual, cei care pot 
face acest lucru, vor putea învăţa două limbi, în timp ce învăţarea a două limbi a fost mereu sau aproape 
obligatorie la diferite tipuri de bac general. 

Ceea ce ne linişteşte este faptul că documentul difuzat de Ministerul Educaţiei,  Vers un nouveau 
lycée pour 2010 (Către un nou liceu în 2010), nu ţine deloc seama de acest discurs prezidenţial şi 
menţine  neschimbată  organizarea  predării  limbilor,  cu  două  limbi  obligatorii  la  bacalaureatul 
general. Dar pentru încă cât timp?
Citiţi articolul

3) Alte ore de limba germană la colegiu fără profesor, părinţii elevilor protestează! 

În mod paradoxal,  în  timp ce profesorii  care predau alte limbi decât engleza sau spaniola  sunt 
subangajaţi din cauza concentrării excesive a predării limbilor pe limba engleză ca LV1 şi pe limba 
spaniolă ca LV2, înfiinţarea unei secţii de limba germană ca LV1 la colegiu nu ar trebui să fie 
dificilă. Şi totuşi da! La Colegiul Hubert Robert de Méréville (91660), nu există profesor de limba 
germană pentru secţia de LV1 înfiinţată anul acesta, nici pentru clasele a 5-a, a 4-a şi a 3-a de LV2. 
Proastă gestionare sau intimidarea părinţilor care urmează modelul 1+2+ şi apără în mod inteligent 
interesul  copiilor  lor  şi  o  anumită  idee  despre  Europa?  Fapt  curios  totuşi,  având  în  vedere  că 
metodologia  privind  începerea  anului  şcolar  2009-2010,  a  Ministerului  Educaţiei  Naţionale, 
prezintă consolidarea limbii germane ca pe o prioritate. Oare multe colegii şi licee din Franţa şi din 
alte ţări europene se confruntă cu acest tip de situaţie? Apel către cititorii noştri… Pentru a afla mai 
multe
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4) „Traducere şi manipulare”

Până  unde  poate  merge  traducătorul?  Ce  putere  are  editorul  în  ceea  ce  priveşte  transformarea 
textului original? 

Veţi găsi pe site un caz tulburător: traducerea în limba franceză a volumului Superclass, the global  
power elite and the world they are making de David Rothkopf a fost oare cenzurată?

Timiditatea traducătorului în faţa îndrăznelii  sau cenzura editorului în cazul formulărilor politic 
incorecte? Ediţiei franceze îi lipseşte un fragment important din textul englez...

Citiţi articolul

5 ) OEP îşi dezvoltă polul Cercetare 
În  parteneriat  cu  echipe  universitare,  OEP organizează  seminarii  de  cercetare  sau  doctorale  pe 
plurilingvism.  Următorul  va  fi  organizat  împreună  cu  Universitatea  Paris  Denis  Diderot  (UFR 
Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 132) :

• Seminar  de  cercetare  Université  Paris  7  –  Denis  Diderot/OEP  „Politici  lingvistice  şi 
plurilingvism”. Următoarele sesiuni: 

- 27 noiembrie 2009: Politici lingvistice şi plurilingvism în Franţa - Henriette Walter 
(Universitatea Rennes 2)

-  11  decembrie  2009:  Politici  lingvistice  şi  plurilingvism  în  Spania  -  José  Carlos 
Herreras (Universitatea Paris Diderot-Paris 7)

Pentru a afla mai multe şi pentru a vă înscrie
6) Anunţuri şi apariţii

• Documentele  Etats  généraux  du  multilinguisme,  26  septembrie  2008:  Acestea  pot  fi 
descărcate şi pot fi obţinute şi în versiunea pe hârtie la Ministerul Culturii şi Comunicării 
(DGLFLF) la următoarea adresă.

• UNESCO îşi prezintă colecţia multilingvă de Istorii generale şi regionale ale umanităţii, o 
iniţiativă titanică, ce a reunit timp de aproape 60 de ani peste 1 800 de istorici şi experţi din 
întreaga lume, o operă unică în domeniul său, care include 51 de volume şi care transcende 
istoriile  naţionale:  UNESCO  prezintă  astăzi  în  versiune  multilingvă  şi  dintr-o  nouă 
perspectivă Istoriile umanităţii... Citiţi pe site

• Les Langues Modernes, 3/2009, « Disciplines linguistiques et “non linguistiques” : l’entente 
cordiale ? », coordonată de Marie-france Mailhos. Citiţi rezumatele articolelor. 

• Les Cahiers du GEPE, N°1/ 2008. L¹analyse des pratiques d¹évaluation des politiques linguistiques : une  
entrée pour l¹étude des politiques linguistiques ?  Sub direcţia lui Claude Truchot şi Dominique Huck, 
contribuţii şi discuţii cu Jean-Jacques Alcandre, Philippe Blanchet, Daniel Coste, Jean-Michel 
Eloy, Pierre Frath, François Gaudin, Cécile Jahan, Yannick Lefranc, Claude Truchot.

• Zi de studiu la  Centrul  de Cercetări  Pluridisciplinare Multilingve,  Universitatea Paris  Ouest-
Nanterre  (EA4418),  Théories  et  pratiques  de la terminologie :  analyser  des concepts, 
vineri 6 noiembrie 2009 (sala de conferinţe, corp B). Pentru a afla mai multe

7) Recitiţi precedentele Scrisori electronice ale OEP apăsând aici

8) Adeziunea la OEP
OEP este  o  asociaţie  de  drept  francez,  dar  cu  un  puternic  caracter  internaţional  ca  urmare  a 
membrilor şi partenerilor săi. 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.
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Dacă doriţi să vă dezabonaţi de la această scrisoare electronică, răspundeţi la acest mesaj cu titlul 
NU.
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