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OEP   vă urează   sărbători   fericite  
şi   un 2012   fericit!  

Traducerile în limbile germană, italiană, spaniolă, engleză, portugheză, şi rusă sunt disponibile on-
line.

1. OEP în doliu
2. Revenire asupra elementelor de bază în materie de Educaţie
3. Ultimele actualizări ale site-ului
4. Răspundeţi campaniei de aderare la OEP
5. Revenire la cuvântul „barbecue”
6. Polul Cercetare al OEP: Seminarii de cercetare privind plurilingvismul
7. Anunţuri şi apariţii
8. Recitiţi scrisorile precedente

1) OEP în doliu

OEP şi-a pierdut Secretarul general, pe Marina Dumitriu, care s-a stins din viaţă la 13 noiembrie, în 
urma celei de-a doua intervenţii chirurgicale.

Marina, de la Universitatea din Craiova (România), lector de limba română la Universitatea Paris-
Sorbonne-Nouvelle-Paris 3, era o prezenţă permanentă, un leader, o sursă de inspiraţie şi un bun 
organizator. Îi datorăm multe. Ne lipseşte. Îi aducem un omagiu. Vom continua fără ea. Pentru că 
asta şi-a dorit.

2) Revenire asupra elementelor de bază în materie de Educaţie

Consiliul European al Miniştrilor pentru „Educaţie, cultură şi tineret” din 28-29 noiembrie 2011 a 
abordat  din  nou  problema  competenţelor  în  materie  de  limbi  străine  ca  o  condiţie  a  inserţiei 
profesionale, a ocupării forţei de muncă şi a creşterii, precum şi imperativul predării a cel puţin 
două limbi începând cu vârste foarte fragede. Concluziile adoptate reamintesc că „o varietate mai 
mare de limbi,  printre  care  să  se  numere limbile  mai  puţin  răspândite  şi  limbile  ţărilor  vecine 
trebuie, pe cât posibil şi dacă este cazul, propusă la toate nivelurile de învăţământ în perspectiva 
educaţiei  şi  formării  continue”.  Trebuie  să  înţelegem  că  este  absolut  necesară  îmbunătăţirea 
competenţelor în materie de limbi,  şi  că nu este de dorit  predarea unei singure limbi în şcoala 
primară, şi nici ca sensibilizarea faţă de limbile străine la grădiniţă să se facă doar prin intermediul 
englezei.

Această rezoluţie nu este nici prima şi nu va fi nici ultima. Principala caracteristică a rezoluţiilor 
europene, fie că sunt ale Consiliului Europei sau ale Uniunii Europene, o reprezintă atât caracterul 
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lor repetitiv, cumulativ, cât şi relativa lor ineficienţă. În opinia noastră, cea mai importantă rămâne 
cea a Comitetului Miniştrilor din cadrul Consiliului Europei din 17 martie 1998, care propunea un 
program de dezvoltare a plurilingvismului la  scară largă.  Fiecare nouă rezoluţie face referire la 
precedentele,  folosind  denumiri  cât  mai  variate  pentru diferitele  instanţe.  Dar,  având în  vedere 
faptul  că  educaţia  ţine  de  competenţa  unică  a  statelor,  miniştrii  nu  se  consideră  obligaţi  de 
semnăturile lor şi fac adesea altceva odată întorşi în statele lor.

Să ne reamintim câteva astfel de exemple minunate.

Ne reamintim, a se vedea Scrisorea electronică nr. 19, că, sub influenţa neoliberalismului, Guvernul 
Berlusconi a stabilit trei priorităţi naţionale: informatica, impresa e inglese. Rezultatul a fost că li s-
a  cerut  familiilor,  printr-o  prevedere  a  articolului  25  din  Decretul  din  17  octombrie  2005,  să 
transfere  limbii  engleze  orele  alocate  predării  primei  şi  celei  de-a  doua limbi.  Sperăm că noul 
guvern italian va reveni asupra acestei infame dispoziţii  şi va da un suflu nou predării limbilor 
străine în Italia.

Sub influenţa aceluiaşi val anticipativ, prevăzând fără îndoială impunerea englezei ca „limba unică”,  
(a se vedea discursul lui Georges Brown de la New Delhi din 17 ianuarie 2008), guvernul britanic a 
decis, în 2004, ca predarea limbilor străine să fie facultativă după vârsta de 14 ani, sub pretextul 
combaterii  absenteismului,  căci,  în  opinia  ministrului  Educaţiei  din  Marea  Britanie,  „limbile  îi 
obosesc  pe  micii  englezi”.  Această  decizie  nu  a  fost  pe  placul  întreprinderilor  britanice  care, 
negăsind competenţele lingvistice necesate la englezi, au început să recruteze persoane vorbitoare 
de limbi străine.

În ceea ce priveşte Franţa, efectele  anunţurilor s-au succedat. M. Darcos, ministrul  Educaţiei,  a 
văzut  un  viitor  francez  „bilingv”,  şi  a  organizat  pentru  tinerii  „care  întâmpinau  dificultăţi”, 
dificultăţile  vizând  în  primul  rând  franceza,  cursuri  intensive  de  limba  engleză  pe  perioada 
vacanţelor. Impresionat de performanţele micuţilor singalezi în învăţarea precoce a englezei, şi sub 
presiunea părinţilor din cartierele de lux ale Parisului, Luc Chatel a finalizat, la începutul anului 
şcolar trecut, distrugerea a ceea ce începuse să existe la grădiniţă în materie de învăţare precoce a 
limbilor străine, înlocuind-o cu o sensibilizare la engleză.

Din  fericire,  pe  lângă  glumele  ministeriale  pentru  mass-media,  Ministerul  Educaţiei  Naţionale 
anunţă, în documentele oficiale, că propune opt limbi străine în şcoala primară, trecând sub tăcere 
faptul că 90,1% dintre şcoli au ales engleza, 8,6% germana (departamentele Moselle şi Alsacia), 
ceea ce înseamnă un procent de 1,3% pentru spaniolă, italiană, portugheză, rusă, chineză şi arabă. 
Un frumos exemplu de diversitate pe hârtie, dar nu în realitate. 

Trebuie să recunoaştem totuşi că, în urma punerii în aplicare a unui plan ambiţios de revigorare a 
predării  limbilor  străine,  lansat  în  2005,  două  limbi  sunt  obligatorii  la  ora  actuală  pentru 
învăţământul general şi tehnologic şi la rubrica „servicii” pentru învăţământul profesional. Iată un 
progres, la nouă ani de la Summitul de la Barcelona şi la 13 ani de la rezoluţia citată mai sus. 
Ministrul a înfiinţat în luna aprilie a anului trecut un „comitet strategic pentru limbi”, alcătuit din 
personalităţi  incontestabile.  Concluziile  la  care  se  va  ajunge,  şi  mai  ales  consecinţele  acestei 
iniţiative, sunt aşteptate cu foarte mare interes.

Dar, după atâtea eforturi din partea guvernanţilor noştri de a impune predominanţa englezei de la 
grădiniţă la învăţământul superior, ne-am fi aşteptat ca rezultatele să fie pe măsură. Din păcate nu!

Conform unui studiu al Departamentului de limba engleză ca limbă străină din cadrul Universităţii 
Cambridge  (ESOL),  autoritate  de  certificare  în  materie  de  limba  engleză  recunoscută  la  nivel 
internaţional, ale cărei rezultate au fost prezentate de Alliance française la Paris la 23 martie 2011, 
dacă nivelul englezei s-a îmbunătăţit la nivelul învăţământului superior, începând cu masteratul, în 
ceea  ce  priveşte  învăţământul  preuniversitar  rezultatele  sunt  în  scădere.  Aceste  rezultate  pot  fi 
confirmate în patru dintre cele cinci ţări studiate, în Germania, Spania, Franţa şi Italia, Portugalia 
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fiind singura ţară în care au fost înregistrate progrese la toate nivelurile, în perioada 2004-2009.

Acest rezultat este complet neaşteptat, dar cum să nu îl corelăm cu scăderea aproape generală a 
nivelului elevilor la citire, fenomen analizat în cadrul unui studiu al reţelei Eurydice, publicat în mai 
2011, primul studiu pan-european în materie. Acest studiu oferă o imagine completă a învăţării 
citirii şi identifică câţiva dintre principalii factori care influenţează îmbunătăţirea competenţelor în 
materie de citire la copiii cu vârste cuprinse între 3 şi 15 ani. În 2009, aproximativ 20% dintre 
tinerii de 15 ani întâmpinau dificultăţi  la citire, cu diferenţe notabile în funcţie de ţară. Fiind o 
imagine, acest studiu este totuşi lipsit de orice perspectivă dinamică ceea ce îi permite o sărbătorire 
a îmbunătăţirii sistemelor de învăţământ şi a metodelor pedagogice, în timp ce scăderea nivelului la 
citire în ultimii 10 ani a fost evidentă (a se vedea, în special,  statisticile Ministerului Educaţiei 
Naţionale din Franţa, evocate în Scrisoarea electronică nr. 40). Totuşi, bogăţia elementelor furnizate 
şi, în special, comparaţiile internaţionale ne permit să afirmăm că dacă există voinţă politică, se 
poate lupta eficient cu dificultăţile în materie de citire şi cu eşecul şcolar. De asemenea, la invitaţia 
Comsisiei Europene, statele europene au acceptat să reducă acest procent sub 15% până în 2020. 
Iată unul dintre principalele obiective ale programului 2020 ale Uniunii Europene.

Foarte bine, dar dacă analizăm importanţa acordată acestei chestiuni în programele politice şi în 
campaniile electorale,  în Franţa,  de exemplu (le mulţumim tuturor cititorilor şi corespondenţilor 
noştri care ne-au trimis informaţii cu privire la acest subiect în toate statele europene!), trebuie să 
recunoaştem că această chestiune nu este percepută ca relevantă sau ca o miză, şi, deci, că lucrurile 
nu se vor schimba în curând. Trebuie să reţinem faptul că distrugerea a 20% dintre generaţiile de 
copii  ca  urmare a faptului  că  nu stăpânesc  limba,  nu este  considerată  de majoritatea partidelor 
politice  o  chestiune  importantă!  Nici  opinia  publică  nu  conştientizează  situaţia,  considerând-o 
probabil o fatalitate în faţa căreia nu se poate face nimic. În timp ce aceasta ar trebui să fie o 
provocare importantă la nivel naţional şi european de care fiecare ţară trebuie să se ocupe.

3) Printre cele mai recente actualizări ale site  -ului  

• "La culture peut-elle donner   un sens à l'Europe ?" (U. Eco et F. Mitterrand - forum   
Libération) 

• ONU : le multilinguisme peut contribuer à la réalisation des Obj. du millénaire   
• Das innere Leben einer Sprache (Süddeutsche.de)   
• Switzerland: Language key to new foreigner integration law   
• Dans quelle langue traduire son site pour optimiser ses ventes ?   
• L'importanza della traduzione specializzata in ambito giuridico   
• Vidéos : "Plurilinguismes individuels et communautés multilingues...   
• Nederlands na Arabisch en Spaans snelst groeiende taal op Twitter   
• Educação Bilíngue no Brasil (Blog)   
• Foreign languages ‘essential for our children’s future’ (The Financial)   
• Agonia dell'italiano: il Ticino corre ai ripari   
• Le Web et la version originale des documents   
• "Interculturalitatea prin prisma lingvisticii, literaturii si a traducerii"   
• Meertaligheid: wetenschap en praktijk   
• Competence Requirements in Early Childhood Education and Care   
• “Europa aboga por el plurilingüismo, no podemos cerrar los ojos...   
• Conf. de L. J. Calvet : Le poids des langues dans la mondialisation (Ecouter)   
• Experte: Erste Fremdsprache Englisch nicht immer sinnvoll   
• Belgique : Les tribunaux et l’emploi des langues   
• Association for Language Awareness 11th Conference   
• Classi plurilingui: pronti per la lezione! Presentazione dei risultati...   
• Conferentie over het discours van de eetcultuur (Le Manger et le Dire)   
• Ireland: Modern Languages in Primary Schools Initiative Abolished   
• Werkzeug Sprache: Mehrsprachige Autoren sind selten   
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• Emerging Languages, Emergent Knowledge (K.David Harrison)   
• Meertaligheid in het onderwijs en op de Nederlandse arbeidsmarkt:...   
• What Is Plurilingualism? (WiseGEEK)   
• Politiques et usages de la langue en Europe hier et aujourd'hui (vidéo)   
• Diskussionsrunde zu Sprache und Bildung (6. Dez 2011)   
• Petição "Respeitar o compromisso de duas línguas estrangeiras...   
• Meertaligheid: geen uitzondering, maar regel   
• La Déclaration de Varsovie sur le rôle des langues   
• British Council publica prima colectie de eseuri privind multilingvismul,...   
• Vidéos du colloque : « Le français, langue de l’innovation »   
• Council adopts conclusions on language competences to enhance mobility   
• Internet, une bouée de sauvetage pour les langues en danger ? (Euractiv)   

4) Răspundeţi campaniei de aderare la OEP

Începând cu 2005, aţi ţinut legătura cu Observatorul european al plurilingvismului în diferite ocazii, 
fie că aţi semnat Carta europeană a plurilingvismului, fie că v-aţi înscris pe site sau că aţi solicitat să  
primiţi Scrisoare electronică.

Poate contribuiţi deja personal la diseminarea ideilor plurilingvismului şi a diversităţii culturale, în 
mediul dvs. sau prin propriile reţele.

Poate şi dvs. aţi constatat că, încet, dar sigur, aceste idei îşi fac loc, şi că „limba unică”, ca „gândire 
unică”, este percepută mai degrabă ca un pericol, decât ca un progres.

Redescoperim, în contextul crizei, care nu este doar financiară, locul culturii, căci alegerile noastre 
economice sunt şi alegeri culturale.

Apărarea limbilor europene, favorizarea învăţării tuturor limbilor, a-i face pe ceilalţi  sensibili la 
diversitatea lingvistică şi culturală, evidenţierea unei conştiinţe europene care nu caută un model 
extern, ci îşi creează unul propriu, şi care face din diversitatea sa culturală şi lingvistică adevărata sa 
bogăţie, este un proiect pe termen lung şi o luptă zilnică.

Sperăm că veţi regăsi suflul acestei lupte de civilizare în ceea ce scrie OEP, în special în Scrisoarea 
sa electronică, şi în ceea ce publică pe site-ul Internet.

De asemenea, într-un fel sau altul,  dacă acest lucru nu s-a întâmplat deja, vă invităm să ne fiţi 
alături pentru a crea acest lanţ de parteneri individuali şi colectivi la nivel european şi global. Vă 
invităm să deveniţi membri OEP.

Pe de altă parte, ştiţi bineînţeles că viitoarele Assises européennes du plurilinguisme vor avea loc la 
Roma în datele de 10, 11 şi 12 octombrie 2012.

Vă invităm să urmăriţi pe site informaţiile legate de acest eveniment pentru a discuta despre el, a 
asista sau participa la el.

În aşteptarea acestui eveniment, vă invităm să aderaţi la OEP, făcând clic AICI. Vom avea plăcerea 
de a vă trimite ca răspuns agenda OEP pentru 2012.

Dacă sunteţi deja membru, vă mulţumim pentru fidelitate.

5) Revenire la cuvântul „barbecue”

Ne putem oare imagina o lume cu un singur fel de mâncare şi cu un singur fel de vin?

Ca răspuns la articolul nostru din Scrisoarea electronică nr. 42 privind cuvântul „barbecue”, Paul 
Balta ne arată că în cartea sa „Boire et  manger en Méditerranée” (Mâncând şi  bând în bazinul 
Mediteranei) (Actes Sud), scrie:

„În zilele frumoase, chiar şi în nordul Europei, barbecue-ul  a devenit o modă, sub influenţa Statelor 
Unite, credem noi.  Ironia pendulărilor,  cuvântul provine din franceza medievală, unde termenul 
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« barbequeue » însemna prăjirea unui animal întreg «  de la barbe à la queue  » (de la barbă la  
coadă).” 

Astfel, originea amerindiană (creola taïno din Haïti), după cum explică DHLF (Dictionarul Istoric al  
Limbii  Franceze),  nu ar  fi  adevărată,  cu  excepţia  cazului  în  care  cele  ipoteze  sunt  acceptabile 
amândouă,  situaţie  în  care  ne-am confrunta  cu  o  coincidenţă  fonetică  şi  semantică  extrem de 
interesantă. 

Paul Balta ne confirmă faptul că, în opinia sa, ambele ipoteze sunt corecte. Misterul limbilor şi 
ironia pendulărilor.

În orice caz, nu există nimic mai cultural şi mai greu de tradus decât gastronomia, iar transmiterea 
savorilor în  scris  sau prin  imagini  este  un talent  rar  pe care  Paul  Balta  îl  posedă şi  pe care  îl 
ilustrează de minune în cartea sa deja citată. O adevărată călătorie de dragoste în timp şi spaţiu în 
bucătăria mediteraneană.

Misterul şi magia se regăsesc în  Dans le bois de la langue (În codrul limbii), titlul volumului lui 
Henri Meschonnic, o călătorie în profunzimile limbii şi ale diversităţii lingvistice şi culturale. Un 
tratat de traductologie, dar şi un tratat de limbă. De consumat cu înghiţituri mici, dar fără moderaţie.

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

• În parteneriat cu departamentul UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École 
doctorale 132: Seminar de cercetare Universitatea Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
(Politici lingvistice şi plurilingvism)

Sesiuni viitoare: 
• 3  februarie  2012:  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  aux  Etats-Unis  (Politici  

lingvistice şi plurilingvism în Statele Unite) - Christophe Réthoré (Observatorul european al 
plurilingvismului) 

• 10  februarie  2012:  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  en  Afrique :  le  cas  de  la  
République démocratique du Congo (Politici  lingvistice şi plurilingvism în Africa: cazul  
Republicii Democrate Congo) - Julien Kilanga Musinde (Universitatea din Angers) 

• 17 februarie 2012: Politiques linguistiques et plurilinguisme au Mexique (Politici lingvistice  
şi plurilingvism în Mexic) - Denis Costaouec (Universitatea Paris V) 

• 23 martie 2012: Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce, Albanie, République de 
Macédoine  et  Roumanie :  le  cas  de  l'aroumain (Politici  lingvistice  şi  plurilingvism  în  
Grecia,  Albania,  Republica  Macedonia  şi  România:  cazul  aromânei)  -  Stamatis  Béis 
(Academia din Atena) 

• 6 aprilie 2012:  Politiques linguistiques et  plurilinguisme en Israël (Politici  lingvistice şi  
plurilingvism în Israel) - Aviv Amit (Universitatea din Tel Aviv) 

• 4  mai  2012:  Politiques  linguistiques  et  plurilinguisme  en  France :  le  cas  de  l'alsacien 
(Politici lingvistice şi plurilingvism în Franţa: cazul alsacianei) - Eric Weider, cercetător 

7) Anunţuri şi apariţii

• Les apartés de l'économie mauve: Trois matinées avec Gilles Lipovetsky
Mardi  17  janvier  2012  -  «  Culture,  économie  et  mondialisation  »
Mardi  14  février  2012  -  «  Les  nouveaux  défis  du  luxe  »
Mardi 13 mars 2012 - « La mode, moteur de l’innovation et des industries de consommation 
» Télécharger en PDF - ou rendez-vous sur http://formation.economie-mauve.org. 

• La Clé des langues : Lettre d'information n°39 - décembre 2011

• SCOLIA  -  Revue  de  linguistique  (http://publications.unistra.fr/scolia),  numéro  25  : 
Traduction  des  normes et  normes de  traduction  dans  l’espace  européen -  Institutions  et 
entreprises

http://publications.unistra.fr/scolia
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1n.896fc00ua6
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1m.tl1m911o4e
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1t.i1lihabmw0
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1t.i1lihabmw0
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1s.mrc5e179wx
http://mailing.economie-mauve.org/r.html?uid=1.h.1095.1r.kk9pipw3yd
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6173&Itemid=88888990


• Cinq ans de Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme?   Cinco anos de Bolonha – 
progresso ou retrocesso no multilinguismo? L'Université du Minho, à Braga, Portugal, en 
collaboration  avec  l'Association  des  Centres  de  Langues  d'Enseignement  Supérieur 
Portugais (ReCLes.pt), a le plaisir de présenter le  IVème Séminaire CercleS Cinq ans de 
Bologne – Progrès ou Recul du multilinguisme? du 26 au 28 avril 2012

• Enseigner une discipline dans une autre langue : méthodologie et pratiques prof.  , Geiger-
Jaillet, Anemone / Schlemminger, Gérald / Le Pape Racine, Christine/ édité par le Centre 
européen pour les langues vivantes (CELV) 

• Translators and Interpreters as Key Actors in Global Networking  , Conférence Internationale 
permanente  d’Instituts  Universitaires  de  Traducteurs  et  Interprètes  26-27  janvier  2012 
Nations Unis, Genève

• "Mehrsprachigkeit in Gesellschaft, Arbeitswelt und Politik. ...   .. Neue Herausforderungen an 
die  universitäre  Lehre",  Internationale  Konferenz  :  Sprachenpolitik  und  Sprachlehre,  
SLI, Universität Freiburg i.Br., 18-20.04.2012 

• Coll. IC2012 - Intercompréhension : compétences plurielles, corpus, intégration  , Université 
Stendhal-Grenoble3 (France) 

• Le n° 125 de Culture et recherche rassemble des contributions de chercheurs, d'enseignants, 
d'artistes, qui donnent leur point de vue sur les pratiques langagières émergeant en contexte 
multilingue. Il est en ligne à: http://www.revue.culture-et-recherche.culture.gouv.fr  et  
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2

• Recherche en didac.  des langues et  des cultures :  Wiki des notions et  concepts  ,  appel  à 
participation

• Didáctica  de  las  lenguas  modernas,  competencia  plurilingüe  et  intercultural  ,  González 
Piñeiro, Manuel. Guillén Díaz, Carmen. Vez, José Manuel ISBN: 9788497566858, ISBN 
Digital: 9788499584249

• Le français et les langues d’Europe (5èmes renc. de Liré)  , PUR Editions, 2011, ISBN : 978-
2-7535-1728-8, Françoise Argod-Dutard (dir.) 

• Sensibilização à diversidade linguística e didáticas Investigação, ...   4º Congresso EDiLiC - 
Aveiro - PORTUGAL - 16, 17 e 18 de julho 2012 

• Participez au développement de Clic images  ,  Clic images est une banque de dessins libres 
de droits à destination de la communauté éducative

• Formation linguistique en contextes d'insertion  , Bretegnier, Aude (dir.), Editions Peter Lang, 
Collection: Transversales - volume 28 

• Langages – Cultures – Sociétés : interrogations didactiques  ,  colloque international, 20, 21 
et 22 juin 2012, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle- DILTEC (EA 2288), appel à 
communications 

• Appel à contribution : « Les langues dans le cinéma européen »   
• La Tribune Internationale des Langues Vivantes n°51   
• Language Forgetting (François Grosjean)   
• XLVI Congresso Inter. SLI 2012 "Plurilinguismo/Sintassi"  , si terrà presso l'Università per 

Stranieri di Siena nei giorni 27-29 settembre 2012. 

6) 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.observatoireplurilinguisme.eu/ -  http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu
-  mobile : ++33 (0)6 10 38 68 90

http://www.efm-mehrsprachigkeit.eu/index.php?lang=de
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=88888898&Itemid=48&lang=fr
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6102&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6107&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6108&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6099&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6114&Itemid=88888953
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=430&concordeid=Transv
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6116&Itemid=88889052
http://www.ac-dijon.fr/crdp/-Clic-images-.html
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6120&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6121&Itemid=88888953
http://www.pur-editions.fr/resultat.php?auteur=Fran%C3%81oise%20Argod-Dutard%20(dir.)
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6127&Itemid=88889052
http://www.sintesis.com/autor/vez+jos%E9+manuel
http://www.sintesis.com/autor/guill%E9n+d%EDaz+carmen
http://www.sintesis.com/autor/gonz%E1lez+pi%F1eiro+manuel
http://www.sintesis.com/autor/gonz%E1lez+pi%F1eiro+manuel
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6128&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6130&Itemid=88888953
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Culture-et-recherche2
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6151&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6152&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6156&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6158&Itemid=88889052
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6134&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6134&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6167&Itemid=88888953

