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1) Limbile, valori sau contravalori economice?

Limbile, valori culturale, pot sau trebuie să fie considerate valori economice? Întrebarea trebuie 
adresată sub această formă deoarece răspunsul determină modul în care întreprinderile şi guvernele 
pot ţine seama de abordarea limbilor în cadrul politicilor lor.

Pentru a-i refuza limbii valoarea economică, sub formă de bunuri nemateriale cărora li se aplică 
normele rarităţii, trebuie să putem separa în mod categoric valorile culturale de valorile economice, 
ceea ce este imposibil.

Dacă ne limităm la o concepţie strictă despre cultură, adică despre opere, care  pot deveni proprietate 
privată,  este  evident  că nu există separare.  Opera este  prin  definiţie  rară,  şi  chiar  de o raritate 
extremă, deoarece este unică.

Dar dacă pornim de la o concepţie mai largă a culturii extinzând-o asupra modalităţilor de a fi şi de 
a face, asupra diverselor modalităţi de a percepe lumea, atunci descoperim anumite particularităţi 
economice ale culturilor şi limbilor.

Limbajul  este  „un  spaţiu  de  comunicare  socială,  de  invenţie  lingvistică:  o  posibilitate  de 
reprezentare a universului. Şi de modificare a acestuia, prin opere de limbaj, chiar dacă, la limită, în 
mod modest”, ne reaminteşte Jorge Semprun (Une tombe au creux des nuages, Essais sur l'Europe  
d'hier et d'aujourd'hui, Ed. Flammarion, Paris 2010, p. 135).

Precum  aerul,  precum  apa,  culturile  şi  limbile,  interacţionând  unele  cu  altele,  contribuie  la 
transmiterea cunoştinţelor, a ideilor, a valorilor şi a imaginarului independent de orice apropriere 
comercială, fără a fi, totuşi, complet străine de pieţe. Aceasta se datorează faptului că lor nu li se 
aplică formele de apropriere privată, pe care puterile care domină pieţele încearcă să le controleze, 
iar tehnologiile moderne reprezentate de mass-media şi Internet fac ca miza acestor controlări să 
aibă o amploare fără precedent în istorie.

Ceea ce include diversitatea culturală şi lingvistică în domeniul economic este raritatea. Dacă nu am 
mai avea aer şi apă, şi noi nu suntem egali în faţa aerului şi a apei, am vorbi atunci de economie a 
aerului, de economie a apei şi, la limita „pieţelor”, sub forma dreptului de a polua. Dar aerul şi apa 
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trebuie administrate la nivel planetar.

În măsura în  care  circuitele  economice  funcţionează  în  cadrul  unor anumite  arii  lingvistice,  nu 
există nevoia de administrare sau abordare conştientă şi voluntară a limbilor. Totuşi, contrar ideilor 
primite,  limbile  moderne  au  fost  administrate  într-un  mod  sau  altul,  iar  emergenţa  lor  a  fost 
rezultatul voinţei politice, uneori religioase. Germana modernă nu se datorează revoluţiei luterane? 

Odată cu dezvoltarea globalizării şi a societăţii cunoaşterii, nevoile interlingvistice de comunicare s-
au intensificat, competenţele în limbi devenind rare.

Dintr-un punt de vedere foarte reducţionist, ca în cazul neoliberalismului, ideologie adesea predată 
ca ştiinţă, există o modalitate de a vedea lumea şi o modalitate de a exprima acest lucru, în care 
toate limbile sunt egale, deoarece se pot substitui unele altora, iar diversitatea lingvistică este un 
obstacol în calea schimburilor şi a bunei funcţionări a pieţei bunurilor şi a pieţei muncii.

Conform acestei ideologii redutabile cu tendinţe totalitariste, limbile nu sunt valori economice, ci 
mai degrabă antivalori care perturbă pieţele.

O altă modalitate de a vedea este de a considera nerespectarea diversităţii culturale şi lingvistice în 
dimensiunea  sa  socio-economică  la  nivelul  întreprinderilor,  precum  şi  la  nivelul  societăţii  în 
ansamblu,  ca  generatoare  de  costuri  ascunse,  de  suferinţă  la  locul  de  muncă,  de  lipsă  de 
productivitate, de contra-performanţe economice şi comerciale şi de slăbire a coeziunii sociale. În 
mod contrar, competenţa plurilingvă este un atu pentru individ şi pentru întreprindere, atu de care 
devenim  treptat  conştienţi  astăzi.  În  mod  evident,  doar  în  cazuri  excepţionale  întâlnim  în 
programele  noastre  de formare  pe inginerie  şi  gestiune o  abordare  globală  a  acestor  chestiuni, 
materiile  predate  provenind adesea  din aceeaşi  moară,  lucrările  de management  fiind de obicei 
traduceri ale unor lucrări anglo-saxone în care această chestiune nu are niciun motiv să fie ridicată.

Fie!  Abordarea  chestiunii  limbilor  într-o  întreprindere  şi  în  cadrul  societăţii  este  un  domeniu 
emergent al cercetării şi un domeniu foarte pluridisciplinar. Acesta trebuie dezvoltat rapid, deoarece 
mizele pentru societate şi economie sunt enorme. Chestiunea dreptului la limbă intră sub incidenţa 
drepturilor  fundamentale.  Şi  nimic  nu  spune  că  investiţiile  în  limbi  şi  diversitate  lingvistică, 
începând cu limba maternă sau cea a ţării respective, nu este o investiţie de prim rang pe termen 
lung, pentru succesul economic individual şi colectiv şi pentru bunăstarea tuturor.

A se citi sau reciti:

• Les langues font nos affaires   (Rapport Davignon)   
• Un rapport officiel conclut à la nécessité économique du plurilinguisme (ELAN)   
• Sociolinguistica  Band 23:  Sprachwahl  in  europäischen  Unternehmen  /Choix  linguistiques 

dans les entreprises en Europe (Alegeri lingvistice în companiile europene)
• The Economics of the Multilingual Workplace  , François Grin, Claudio Sfreddo, François 

Vaillancourt, ISBN: 978-0-415-80018-1, 2010, Ed. Routledge 

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

• Séminaire sur le multilinguisme dans les pays de la zone baltique     
• Journée d'étude sur les politiques linguistiques en Europe, 15 juin 2010     
• B. Cerquiglini, apôtre de la francophonie et du plurilinguisme ! (Radio)   
• Forum des Langues du Monde, 12 et 13 juin 2010   
• Multilinguisme en Suisse: repli ou progrès ?   
• La piazza delle lingue 2010: L'italiano degli altri   
• MIX - Varietäten in Kontakt (Tagung)   

• La traduction, c'est une profession, ça ne s'improvise pas !     
• Rencontres de Liré…on y parle de traduction professionnelle   
• Fußball-WM in Südafrika – Fanjubel und Emotionen in vielen Sprachen   
• Penser le bilinguisme autrement   
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• Langues, identités et insularité. Regards sur Mayotte.  
• TV5 Monde lance une plateforme de cinéma francophone à la demande   
• Plurilinguisme et formation des enseignants (Publication)   
• Parution : Pratiques innovantes du plurilinguisme...   
• Language, Nation, and State. Identity politics in a multilingual age.   
• Förderung von Mehrsprachigkeit und Lernkompetenz (Dissertation)     
• Chine : "Les expériences françaises sont une valeur de référence...   
• Les appels à purifier la langue chinoise induisent dans l'erreur   
• Un réseau européen d'échange d'information et de bonnes pratiques...   
• Le Baromètre Calvet des langues du monde sur Portalingua   
• Association "D'une langue à l'autre", la culture des langues     
• Portalingua: Observatorio de las lenguas en la sociedad del conocimiento  
• Colloque 2010 de la Société japonaise de didactique du français   
• Cours en ligne : la didactique des langues-cultures comme domaine de recherche   
• International Conference on Pluricentric Languages:...   
• La traduction comme moyen de rencontre des civilisations...   
• La journée du multilinguisme, par Philippe Cayla (Le Monde)   
• Traducir culturas: un desafío bicentenario   
• La vie des langues sur Presseurop.fr   
• Novedad bibliográfica: Origen, evolución y diversidad de las lenguas   
• Publication : The Sociolinguistics of Globalization   
• « VIZAVI », la plateforme de l’enseignement bilingue, s’étend en Europe   
• Medieval Multilingualism. The Francophone World and its Neighbours     
• La formación de formadores para la intercomprensión...   
• Education aux et par les langues-cultures (Parution)     
• Publication : The Economics of the Multilingual Workplace   
• Développement du plurilinguisme, le cas de la ville d'Agadir   
• Multiculturalità e plurilinguismo in Europa   (Actes)
• MON  NET por el plurilingüismo de Internet   
• La nouvelle étude du MOTif sur les traductions littéraires...   

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, 
deveniţi membru al OEP.

4) Revenire asupra chestiunii predării limbii engleze la grădiniţă 

În  Scrisoarea  electronică  nr.  33,  citam  un  fragment  din  programa  şcolară  pentru  grădiniţe  a 
Ministerului Educaţiei Naţionale care includea următoarea frază: „Începând cu grupa mare, copiii 
sunt puşi în situaţia de a începe să înveţe o nouă limbă.” De fapt, această frază introductivă din 
anexa la Ordinul ministrului din 4 aprilie 2007 a fost eliminată explicit  în mod semnificativ de 
Ordinul din 25 iulie 2007.

În plus, subliniem faptul că învăţarea limbii engleze la grădiniţă este foarte marginală în Europa. 
Ţări foarte avansate în domeniul predării limbilor, precum Suedia sau Finlanda resping astăzi ideea 
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unei  învăţări  precoce  a  limbii  engleze  deoarece  aceasta  elimină  celelalte  limbi  şi  se  opune 
dezvoltării relaţiilor interculturale. Situaţia ar fi diferită dacă această predare ar fi folosită ca o punte 
către celelalte limbi, ceea ce nu corespunde nici metodelor de predare practicate, nici pretenţiilor 
elitiste din ce în ce mai mari ale familiilor.

Astfel, Parlamentul suedez a decis ca, începând cu septembrie 2004, una din sarcinile principale ale 
învăţământului  pre-elementar  să  fie  consolidarea  dezvoltării  lingvistice  a  copiilor  şi  însoţirea 
dezvoltării identităţii lor. Astfel, în acest scop, s-a decis la cel mai înalt nivel al statului ca programa 
preşcolară  să  se  bazeze  pe  principiul  multiculturalităţii.  Locul  acordat  limbilor  copiilor  trebuie 
susţinut cu dotări specifice instituţiilor, în termeni de personal bilingv cu competenţe în materie de 
educaţie  culturală  şi  de  creare  de  materiale  de  predare  redactate  în  alte  limbi  decât  suedeza. 
(Relancer l’éducation multilingue pour l’Europe, Jean-Claude Beacco, 8 martie 2007, p.13) Suntem 
departe de transformarea copiilor noştri în câini savanţi prin învăţarea prematură a limbii engleze.  

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

- În parteneriat cu Universitatea Paris Sorbonne (Paris IV) şi EA4349 (Etudes et Editions de textes 
médiévaux - Studii şi Publicarea de texte medievale), Şcoala Doctorală 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 (Descrierea Lumii) 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

• Actes des Rencontres    Quelles solidarités entre langues romanes   (Expolangues 4 februarie 
2010)

• Este  Sărbătoarea  Europei  pe site-ul  DAREIC  al  Academiei  din  Paris.  Permiteţi-ne  să 
semnalăm în mod special:

◦ semnarea convenţiei de partenariat Paris-Berlin

◦ parteneriatele între écoles élémentaires de Paris et Berlin

◦ parteneriatele între écoles élémentaires de Paris et Londres

• Variete  et  enjeux  du  plurilinguisme  ,  rezultatul  unui  partenariat  între  Universitatea  René 
Descartes-Paris V şi Polul cercetare al OEP, a apărut la Ed. Harmattan 

• Bibliographie    Bilinguisme  et  enseignement  bilingue   publicat  de  Centre  International 
d'Etudes Pédagogiques. Bibliografia oferă o privire de ansamblu a publicaţiilor recente pe 
această temă.  Prima parte propune lucrări  de referinţă despre bilingvism.  Partea a doua, 
axată pe învăţământul bilingv, include mai multe perspective: cugetări, politici lingvistice şi 
dispozitive de predare bilingvă francofonă;  predarea unei discipline nelingvistice (DNL); 
secţiuni europene; profesori de limbă a doua şi DNL. 

• Bibliographie   Evaluer dans les sections bilingues  . În cadrul seminarului bilingv internaţional 
"  Évaluer  dans  les  sections  bilingues  "   care  a  avut  loc  la  Centre  International  d'Etudes 
Pédagogiques  în  aprilie  2010,  a  fost  realizată  o  bibliografie.  Aceasta  include  trei  părţi: 
articularea  elementelor  lingvistice  şi  a  celor  disciplinare;  evaluarea  limbilor:  funcţii  şi 
competenţe; instrumente în slujba didacticii şi a evaluării: CECR şi portofoliile. 

• bulletin d'actualités scientifiques du GEPE - mai 2010  , Groupe d'Étude sur le Plurilinguisme 
Européen (GEPE) Composante de l'EA 1339 - Linguistique, Langue et Parole (LiLPa) la 
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http://www.dglflf.culture.gouv.fr/
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/images/Education/beaco_fr.pdf


Universitatea din Strasbourg

• Cel  de-al  10-lea  colocviu  internaţional  dedicat  traducerii  şi  interpretării  de  conferinţă 
organizat joi, 14 octombrie 2010 şi vineri 15 octombrie 2010 de Departamentul de Limbi 
Moderne Aplicate din Cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
(România) în colaborare cu Universitatea Otto-Friedrich din Bamberg (Germania). Pentru a 
afla mai multe

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.
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