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1) Όρθιοι !

Η λεγόμενη παγκόσμια κρίση, που όμως είναι  κατ’ αρχήν μια δυτική κρίση, δεν θα πρέπει να 
ενισχύει την εσωτερική αναδίπλωση αλλά να προκαλεί κυρίως την υπέρβαση του εαυτού μας. 

Η  γελοιοποίηση  του  νέο  ή  του  υπερφιλελευθερισμού  έγινε  σχεδόν  κοινοτοπία.  Το  οικονομικό 
φιάσκο είναι προφανές : 30 χρόνια κυριαρχίας μιας οικονομικής σκέψης η οποία απορρίφθηκε και 
διαψεύστηκε από τα γεγονότα· κοινωνικό φιάσκο από την έκρηξη των ανισοτήτων· πολιτισμικό 
φιάσκο : δημοκρατία υπονομευμένη στο εσωτερικό της από τις πολιτικό-οικονομικές ολιγαρχίες, 
όξυνση  του  ατομικισμού  και  του  οφέλους  ως  κίνητρο,  ιεροποίηση  της  αγοράς  ως  απόλυτης 
ρυθμιστικής αρχής της πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής, αφομοίωση του 
πολιτικού και πολιτισμικού από το οικονομικό, πτώση του Κράτους και εγκαθίδρυση του νόμου της 
ζούγκλας, αποδόμηση του κοινωνικού ιστού, άρνηση του πολιτισμού … 

Η διαδικασία είναι εύκολο να οργανωθεί, αλλά το πραγματικό θέμα είναι να τα καταφέρουμε. Αυτό 
που πρέπει να αλλάξει  είναι η σχέση ανάμεσα στο οικονομικό, το πολιτικό και το οικονομικό. 
Υπάρχουν  χίλιοι  και  ένας  τρόποι  να  ρυθμιστεί,  χίλιοι  και  ένας  τρόποι  να  κάνουμε 
παγκοσμιοποίηση.  Πρώτα απ’ όλα,  να βγούμε από τη μοναδική σκέψη και  να αποφύγουμε να 
είμαστε συνειδητός ή ασυνείδητος αντιπρόσωπος  αυτού που επαινέθηκε ως « λαμπρό μέλλον » 
(θυμόμαστε  το  διάσημο  έργο  του  Alexandre Zinoviev το  Λαμπρό  μέλλον  και  το  όχι  λιγότερο 
διάσημο  και  προειδοποιητικό  έργο  του  δοκιμιογράφου  Alain Minc,  η  Ευτυχισμένη 
παγκοσμιοποίηση)

Οι πολιτικοί υπεύθυνοι και σχολιαστές έχουν συχνά  βραχυπρόθεσμα περιορισμένο τον ορίζοντα 
τους.

Στο άρθρο που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα  MailOnline  , υπό τον τίτλο "Why do the English 
need to speak a foreign language when foreigners all speak English?", ο χρονικογράφος  David 
Thomas θέτει την ερώτηση της χρησιμότητας της εκμάθησης των ξένων γλωσσών όταν τα αγγλικά 
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μιλιούνται σε όλο τον κόσμο. Τελικά, πλέκει το εγκώμιο των μικρών  Άγγλων που τους κουράζουν 
οι ξένες γλώσσες και των οποίων τη χρησιμότητα δεν καταλαβαίνουν.   

Το συμπέρασμα βγήκε από το 2004 από μία κυβέρνηση θαρραλέα και μαντική : έτσι μείωσε στα 14 
ηλικιακά έτη την ηλικία ως την οποία η διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών είναι υποχρεωτική στα 
σχολικά βρετανικά ιδρύματα.  

Κατά  τη  γνώμη  μας,  υπάρχουν  και  πολλοί  άλλοι  τομείς  όπου  αυτού  του  είδους  η  λογική  θα 
μπορούσε να εφαρμοστεί. Γιατί αν την αρνηθήκαμε για καιρό την πραγματικότητα, σήμερα είναι 
αναγνωρισμένο ότι το σχολικό επίπεδο στο μεγαλύτερο μέρος των δημοκρατιών μας βρίσκεται σε 
πτώση  χωρίς  να  γνωρίζουμε  στ’  αλήθεια  γιατί  και  χωρίς  να  γίνονται  σοβαρές  ερευνητικές 
προσπάθειες για να διαφωτιστεί το μυστήριο και να τεθούν σε λειτουργία διορθωτικές πολιτικές. Το 
επίπεδο πέφτει όχι μόνο στις ξένες γλώσσες, αλλά επίσης στα μαθηματικά κι στη μητρική γλώσσα. 
Δεν είναι καταστροφισμός, είναι ένα γεγονός επισήμως αναγνωρισμένο στο πρόγραμμα 2010-2020 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Άρα, αν παρακολουθήσουμε το συλλογισμό, μία κυβέρνηση θαρραλέα 
και  μαντική  θα  έπρεπε  να  συνηγορήσει  στη  μείωση των μαθημάτων στα  μαθηματικά  και  στη 
γλώσσα σύντομα (τα μαθηματικά δεν είναι και αυτά μια γλώσσα ;). Επίσης οι μικροί Άγγλοι θα 
έπρεπε να μαθαίνουν λιγότερο αγγλικά, οι μικροί Γάλλοι λιγότερο γαλλικά κλπ. Έτσι λοιπόν η 
Ευρώπη θα ανακτήσει και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του καινούργιου κόσμου που αναδύεται 
μπροστά στα μάτια μας. 

Μερικοί  παιδαγωγοί  ισχυρίζονται  ότι  αν  το  επίπεδο  στα  γαλλικά  των  μαθητών  στη  Γαλλία 
μειώθηκε στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, είναι επειδή τους αφιερώνουμε όλο και λιγότερες 
ώρες ενώ ο ευρωπαϊκός δείκτης των γλωσσών τοποθετεί την άριστη γνώση της μητρικής γλώσσας 
σε μία κοινωνία της γνώσης στην πρώτη θέση των βασικών δεξιοτήτων, η τέλεια γνώση των ξένων 
γλωσσών τοποθετήθηκε σε δεύτερη θέση πριν τα μαθηματικά… 

Δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο ο χρονικογράφος,  υπό το πρόσχημα της κοινής λογικής, 
κάνει σε πολλά λάθος :

- Καταρχήν είναι μια αυταπάτη να πιστεύουμε ότι όλος ο κόσμος μιλάει αγγλικά. Είμαστε 
πολύ μακριά από αυτό.

- Είναι επίσης  λάθος  να  πιστεύουμε  ότι  όλος  ο  κόσμος  θα  μιλήσει  αγγλικά.  Τα  αγγλικά 
εξαπλώνονται αλλά και άλλες γλώσσες επίσης, και η εμφάνιση ενός πολυπολικού κόσμου 
θα επιτείνει αυτή την τάση στις ερχόμενες δεκαετίες. 

- Είναι  επίσης  λάθος  να  πιστεύουμε  ότι  αυτός  που  μιλάει  αγγλικά  θα  κυριαρχήσει  στον 
αυριανό κόσμο, πεποίθηση εντελώς αφελής. Αυτός που θα κυριαρχήσει στον κόσμο θα μιλά 
πολλές γλώσσες. Αυτό που ήταν αλήθεια τον καιρό της Αναγέννησης (« ένας άνθρωπος που 
μιλάει τέσσερις γλώσσες αξίζει τέσσερις ανθρώπους », έτσι εκφραζόταν ο  Charles Quint) 
είναι  πολύ  πιθανό  να  είναι  πάντα  επίκαιρο  σε  αυτό  τον  καινούριο  κόσμο  στον  οποίο 
εισήλθαμε. 

- Για τους φυσικούς ομιλητές της αγγλικής, το πλεονέκτημα του να μιλά κανείς αγγλικά είναι 
περισσότερο  και  από  αντισταθμισμένο  από  το  μειονέκτημα  της  άγνοιας  των  ξένων 
γλωσσών των ίδιων φυσικών ομιλητών. 

- Βασικά, η παραίτηση από τις γλώσσες, είναι σαν να βλέπουμε τον κόσμο καθ’ ομοίωση μας, 
με άλλα λόγια να τον αγνοούμε. 

Σε  αντίθεση με  τις  τάσεις  εσωτερικής  αναδίπλωσης,  η  πρόσφατη δημοσίευση της  έκθεσης της 
Στρατηγικής Επιτροπής για τις γλώσσες που τέθηκε σε εφαρμογή από το γάλλο υπουργό Παιδείας 
Luc Chatel τον Απρίλιο 2011, αποτελεί μια αληθινή τονωτική ένεση, κυρίως με έναν τόσο δυνατό 
τίτλο : Μαθαίνω γλώσσες, μαθαίνω τον κόσμο. 

Από  τη  ανάγνωση  αυτής  της  έκθεσης,  δεν  μπορούμε  παρά  σοκαριστούμε  από  την  ακραία 
μετριοφροσύνη των εξεταζόμενων μέτρων εφαρμογής και την απουσία γλωσσικής φιλοδοξίας του 
υπουργού. Θυμόμαστε ότι εδώ και έναν χρόνο,  πολύ αμφισβητούμενος από τις αδέξιες δηλώσεις 
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του για την ανάπτυξη της διδασκαλίας των αγγλικών στο νηπιαγωγείο, ο Luc Chatel είχε αναθέσει 
στην Στρατηγική επιτροπή για τις  γλώσσες,  αποτελούμενη από διαπρεπείς  προσωπικότητες,  να 
προτείνουν μια καινούργια εκπαιδευτική πολιτική στο μάθημα των γλωσσών. Ήταν μια παγίδα. Για 
τα μέλη της επιτροπής ή γι’ αυτόν ? Ίσως και για τους δύο. Πάντως Ο   Chatel   φάνηκε κατώτερος   
των περιστάσεων.

Οι  υπουργικές  οδηγίες  για  την  τελευταία  σχολική  έναρξη  είχαν  σβήσει  κάθε  αναφορά  στην 
αφύπνιση  των  γλωσσών  για  να  γενικευτούν  τα  αγγλικά  στο  νηπιαγωγείο.  Η  έκθεση  της 
Στρατηγικής επιτροπής αντιτίθεται στον υπουργό, ο οποίος φαίνεται να συμφωνεί μαζί της και να 
ανακοινώνει ότι θα συστηματοποιήσουμε την ευαισθητοποίηση στις γλώσσες από το νηπιαγωγείο. 
Αλλά προσοχή ! Τίποτα δεν λέει ότι θα κάνουμε την ευαισθητοποίηση στις γλώσσες μόνο μέσω 
των αγγλικών. Στο μυαλό πολλών, οι ξένες γλώσσες εξαντλούνται στα αγγλικά. 

H έκθεση της Στρατηγικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τα συμπεράσματα της έκθεσης Maalouf 
2008, και έπειτα του  ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 22 Νοεμβρίου 
2008, επιμένει στην απαραίτητη διαφοροποίηση της διδασκαλίας των γλωσσών από το δημοτικό. Ο 
Luc Chatel αποφεύγει  την  ερώτηση  και  μιλά  για  παγκοσμιοποίηση  των  ωραρίων  πρώτης  και 
δεύτερης ζωντανής γλώσσας, ελπίζοντας κατ’ αρχήν να κάνει οικονομίες  στον προϋπολογισμό.  Σε 
έναν  τομέα  που  πλήγηκε,  η  παγκοσμιοποίηση  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  ενισχύσει  τα 
αγγλικά  παρά  τη  διδασκαλία  δύο  γλωσσών.  Η  διαφοροποίηση  της  γλωσσικής  προσφοράς,  η 
διασφάλιση της συνοχής των μαθημάτων από το δημοτικό ως στην ανώτατη εκπαίδευση, δυνατά 
σημεία  της  έκθεσης  της  Στρατηγικής  επιτροπής,  δεν  είναι  σε  ημερήσια  διάταξη.  Ο  υπουργός 
βρίσκεται έτσι σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά κείμενα που δεσμεύουν θεωρητικά τις κυβερνήσεις. 
Θα  είμαστε  ευχαριστημένοι  λοιπόν  με  τη  διαφοροποίηση  στα  κείμενα,  αφού  όπως  γνωρίζει  ο 
καθένας, το γαλλικό σχολείο προορίστηκε να προτείνει στο 8 γλώσσες στο δημοτικό σχολείο. Δεν 
είναι και άσχημα. Ένα αναμφισβήτητο ευρωπαϊκό ρεκόρ! Για το μελλοντικό υπουργό παιδείας, αν 
θέλει να προωθήσει τη διαφοροποίηση, όλα είναι ήδη καταγραμμένα ! Θα είναι θέμα θέλησης, 
μέσων και μεθόδου. Οι οικογένειες θα πρέπει να αναλογιστούν την κατάσταση. 

Για να μάθετε περισσότερα από αγγλόφωνη πηγή πάνω σ’ αυτά τα θέματα, δείτε ειδικότερα : 

• τις δύο εκθέσεις του 2000 και 2006 για το Βρετανικό Συμβούλιο του David Graddol,  

• το άρθρο του περιοδικού Edutopia « How Global Language Learning Gives Students 
the Edge     »       του Dan Fost, 

• τη μελέτη « The  economic  case  for  language  learning  and the  role  of  employer 
engagement     »  .

• το μπλογκ     του     σχεδίου   LRE   (Language Rich Europe).

2) Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες ενημερώσεις της ιστοσελίδας 
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 Προς την ενσωμάτωση των   TIC   στην εκπαίδευση των γλωσσών   
 Languages with no future better for the future?   
 Η SEA ετοιμάζει μια καινούργια πλατφόρμα για την διαδικτυακή μετάφραση   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Διεθνές παρατηρητήριο γλωσσικών δικαιωμάτων  
 Ενάντια στη μοναδική σκέψη, του Claude Hagège (Odile Jacob)  
 Louis-Jean Calvet : « Παγκοσμιοποίηση και βάρος των γλωσσών »  
 Συμπεράσματα των « Γενικών  Συνελεύσεων για την πολυγλωσσία στις υπερπόντιες χώρες»  
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Πολυγλωσσία σε έναν ψηφιακό κόσμο (Βίντεο)  
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

3) Απαντήστε στην εκστρατεία ένταξης στο ΕΠΠ

Από  το  2005,   ήσασταν  σε  επικοινωνία  με  το  Ευρωπαϊκό  Παρατηρητήριο  Πολυγλωσσίας  σε 
διάφορες  περιστάσεις,  είτε  έχετε  υπογράψει  την  Ευρωπαϊκή  Χάρτα  Πολυγλωσσίας,  είτε  έχετε 
γραφτεί στην ιστοσελίδα είτε έχετε ζητήσει να λαμβάνετε το ενημερωτικό Δελτίο. 

Ίσως συμβάλλατε ήδη και εσείς οι ίδιοι, στο περιβάλλον σας και μέσω των δικών σας δικτύων, στη 
διάδοση των ιδεών της πολυγλωσσίας και τις πολιτισμικής διαφοροποίησης.

Ίσως διαπιστώσατε επίσης ότι, αργά αλλά σίγουρα, αυτές οι ιδέες βρίσκουν το δρόμο τους και ότι η 
« μοναδική γλώσσα », όπως η «μοναδική σκέψη », γίνεται περισσότερο αντιληπτή σαν κίνδυνος 
παρά σαν πρόοδος. 

Ξαναανακαλύπτουμε,  στο πλαίσιο τη κρίσης,  η οποία δεν  είναι  μόνο οικονομική,  τη θέση του 
πολιτισμού, γιατί οι οικονομικές μας επιλογές είναι και πολιτισμικές επιλογές. 

Το  να  υπερασπιζόμαστε  τις  ευρωπαϊκές  γλώσσες,  το  να  ευνοούμε  την  εκμάθηση  όλων  των 
γλωσσών,  το  να  ευαισθητοποιούμε  στην  γλωσσική  και  πολιτισμική  διαφοροποίηση,  το  να 
εμφανίζουμε ευρωπαϊκή συνείδηση  που δεν ψάχνει ένα εξωτερικό μοντέλο αλλά δημιουργεί το 
δικό της, φτιαγμένο από την πολιτισμική και γλωσσική διαφοροποίηση, τον αληθινό της πλούτο, 
είναι ένα μεγαλόπνοο σχέδιο και ένας καθημερινός αγώνας.  
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Ελπίζουμε ότι σε αυτά που γράφει το ΕΠΠ, κυρίως στο ενημερωτικό του δελτίο, και σε αυτά που 
δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο, θα βρείτε την ανάσα σε αυτόν τον πολιτισμικό 
αγώνα.  

Επίσης, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν δεν έγινε ήδη, σας προσκαλούμε να επανενταχθείτε μαζί 
μας για να συγκροτήσετε αυτή την αλυσίδα ατομικών και συλλογικών συνεργατών σε ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος του ΕΠΠ. 

Άλλωστε, γνωρίζετε αναμφισβήτητα ότι η επόμενη Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της πολυγλωσσίας θα 
πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις 10,11 και 12 Οκτωβρίου 2012. 

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε στην ιστοσελίδα μας τις πληροφορίες που σχετίζονται με 
το γεγονός για να μιλήσετε, να παρευρεθείτε ή να συμμετέχετε. 

Εν αναμονή αυτού του γεγονότος, σας προσκαλούμε να ενταχθείτε στον ΕΠΠ, κάνοντας κλικ ΕΔΩ, 
θα έχουμε την ευχαρίστηση να σας στείλουμε πίσω την ατζέντα του 2012 του ΕΠΠ. 

Αν είστε ήδη μέλος, σας ευχαριστούμε για τη εμπιστοσύνη σας.

4) Γλωσσική και μεταφραστική ψυχαγωγία

Εδώ είναι μια ανάλυση κειμένου από μια ανακάλυψη στο σημείωμα του εκδότη του τεύχους Νο 51 
της δωρεάν αστικής εφημερίδας « A nous Paris », υπό την ζωηρή πένα της  Carine Chenaux, της 
αρχισυντάκτριας του. Δεν είναι μια άσκηση γαλλικών, αλλά μια άσκηση γλώσσας με την οποία 
συνδέουμε τους αγαπημένους μας μεταφραστές, αλλά και τους αναγνώστες μας. Θα καταλάβετε 
αμέσως :

« … θα μπορούσαμε όπως όλος ο κόσμος να μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του όρου 
entartage και με του όρου enfarinage αλλά ένα ανέκδοτο διαδέχεται και αντικαθιστά το άλλο, και 
σύντομα, κάποιος θα έχει να παραλείψει έναν βήμα θέλοντας να αποφύγει να ποδοπατήσει ένα « lol 
cat » και αυτό θα μας κάνει να γελάσουμε πολύ. Θα μπορούσαμε, χωρίς να είμαστε λάτρεις των 
baladeurs και των courriels, να διατηρήσουμε την ανεπιθύμητη μανία που έχουν ορισμένα άρθρα – 
από modeuse υπακοή -  να ξεφορτωθούμε και τις τρείς λέξεις των λάθος αγγλοσαξονικών όρων 
εξαρχής ακατανόητων, τουλάχιστον από έναν αγγλόφωνο. Αλλά από την τελευταία φορά που αυτό 
μας νευρίασε, ανοίξαμε ένα βιβλίο, ανοίξαμε την τηλεόραση και όλα ξεχάστηκαν…»

Αφήνουμε  στην  άκρη  τους  όρους  baladeur και  courriel που  αντικατέστησαν  επωφελώς  το 
πεθαμένο walkman και το αναφομοίωτο e-mail.

Ο όρος  entartage,  άγνωστος στο λεξικό,  είναι  η διαδικασία που έγκειται στο να ρυθμίζει  τους 
λογαριασμούς της με ένα αρσενικό ρίχνοντας του στο πρόσωπο μια αληθινή τάρτα γεμάτη κρέμα. 
Ο όρος enfarinage, είναι το ίδιο πράγμα αλλά με ένα πακέτο αλεύρι. Πρέπει να ταξινομηθεί στην 
κατηγορία « ψυχαγωγία και αγώνας ενάντια στις αστικές βίες ». Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε 
entartade και  enfarinade ενώ  σκεφτόμαστε  τον  όρο  raffarinade,  ωραία  εφήμερη  λέξη  για  να 
εκφράσει τα λογοπαίγνια του  Jean-Pierre Raffarin, που ήταν Πρωθυπουργός του  Jacques Chirac, 
που  δεν  πρέπει  να  συγχέεται  με  τον  όρο  tapenade,  πολύ  γνωστή  συνταγή  της  κουζίνας  της 
Προβηγκίας. 

Η περίπτωση  του όρου  modeur είναι ενδιαφέρουσα. Επίσης ανεύρετος στα λεξικά,  το αρσενικό 
modeur ή το θηλυκό modeuse είναι ένα « μέλος του φόρουμ που κατασκευάζει, συγκεντρώνει και 
πουλά  στα  καταστήματα  ή  στους  ιδιώτες  τις  δικές  του  δημιουργίες  με  μία  νομική  υπόσταση 
(αυτόεπιχειρηματίας ή άλλο). Η λέξη έχει τη δική της επαγγελματική θέση και την ιστοσελίδα της 
στο διαδίκτυο.  

Ειρωνεία,  χιούμορ,  εξυπνάδα  και  δημιουργικότητα  είναι  ίσως  τα  καλύτερα  όπλα  της  γαλλικής 
γλώσσας,  των  γλωσσών  μας,  ενάντια  στον  όρο  mondialisateur1 [(μια  καινούργια  λέξη  που 
ξαναθυμίζει rouleau compresseur(=οδοστρωτήρα)] που δεν θα έχει το δικαίωμα να μας αντισταθεί.

1 Παράγωγο της λέξης mondialisation (=παγκοσμιοποίηση)
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Καλούμε τους μεταφραστές μας να βρούνε, εκτός και αν υπάρχουν ήδη, τα ισοδύναμα όλων αυτών 
των καινούργιων λέξεων που μας συνεπαίρνουν. 

5) Πόλος Έρευνας του ΕΠΠ : Σεμινάρια έρευνας για την πολυγλωσσία

 Σε  συνεργασία  με  το  Τμήμα  Διαπολιτισμικών  Σπουδών  Εφαρμοσμένων  Γλωσσών, 
Διδακτορική σχολή 123 : Σεμινάριο έρευνας Πανεπιστημίου Paris 7 - Denis Diderot/OEP

Γλωσσικές Πολιτικές και πολυγλωσσία 
Επόμενες συνεδρίες :

 23  Μαρτίου  2012  :  Γλωσσικές  Πολιτικές  και  πολυγλωσσία  στην  Ελλάδα,  Αλβανία, 
Δημοκρατία  της  Μακεδονίας και  Ρουμανία  :  η περίπτωση των Αρουμάνων – Σταμάτης 
Μπέης (Ακαδημία Αθηνών)

 6  Απριλίου  2012  :  Γλωσσικές  Πολιτικές  και  πολυγλωσσία  στο  Ισραήλ  -  Aviv Amit 
(Πανεπιστήμιο Tel Aviv) 

 4 Μαΐου 2012 : Γλωσσικές Πολιτικές και πολυγλωσσία στη Γαλλία :  η περίπτωση των 
αλσατικών - Erich Weider, ερευνητής 

  
6) Ανακοινώσεις και κυκλοφορίες 

 Παρευρεθείτε    στην 3  η    Ευρωπαϊκή Διάσκεψη στης Πολυγλωσσίας 10-12 Οκτωβρίου 2012   
στη Ρώμη

 Ένα  καινούργιο  Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα  στην  Διαπολιτισμική  Διαμεσολάβηση  και   
μετάφραση στο γερμανικό και  σκανδιναβικό χώρο στο Πανεπιστήμιο  Παρίσι  Σορβόννη, 
Τμήμα Γερμανικών και Σκανδιναβικών Σπουδών

 Συζητήσεις γα τις γλώσσες και πολιτισμούς στην Ευρώπη - Dibati sulle lingue e culture in 
Europa -  Debates on languages and cultures in Europe, εκδότης Gianni     Copetti  ,  μέλος και 
συνεργάτης του ΕΠΠ,2011

 Οι  γλωσσικές  πολιτικές  σήμερα,  από  τον  Louis-Jean Calvet,  Τετάρτη  21  Μαρτίου στις 
13:00, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βρυξελλών. Για να εγγραφείτε 

 III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
 Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Είτε μιλάτε με ευχέρεια, είτε είστε αρχάριοι, αυτές οι συναντήσεις σας επιτρέπουν να ακούτε, να 
εξοικειώνεστε  με  τη  γλώσσα  του  Σέξπιρ,  του  Θερβάντες,  του  Δάντη.  Μόνο  με  εγγραφή  : 
communication  .  pausilippe  @  gmail  .  com   . Πρέπει να καταναλώσετε, τιμή κατά το άτομο (5€)

 Στο μπάρ-ρέστοραν « Bairalto » - 37/39 rue des petites Ecuries 75010 Παρίσι 
(M° Bonne Nouvelle)

 Οι  καφέ-συζητήσεις  αγγλικά  με  παρέα  ενός  κωμικού-σκηνοθέτη  στην 
αγγλική σκηνή (Joseph Marschall) – τις Τετάρτες 7 και 21 Μαρτίου. 1ο γκρουπ : 
από τις 19: 00 ως τις 20 :30 / 2ο γκρουπ: από τις 21:00 ως τις 22 :30

 Οι  καφέ-συζητήσεις  στα  ιταλικά  με  παρέα  ενός  ιταλού  κωμικού  (Bruno 
Labrasca)- τις Τετάρτες 14 και 28 Μαρτίου από τις 20: 00 ως τις 22 :00

Στο μπάρ-ρέστοραν « O'Square» - 7 rue Lacharrière 75011 Παρίσι (M° St Ambroise / 
Parmentier / St Maur) απέναντι από την πλατεία Maurice Gardette

 Οι καφέ-συζητήσεις στα ισπανικά με παρέα ενός ισπανού εμψυχωτή 
(Ana   Vidal) – την Τρίτη 6 και 20 Μαρτίου από τις 20 :00 ως τις 22 :00
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 Συναντήσεις  της  μετάφρασης στο Παρισινό Σαλόνι  Βιβλίου,  Πέμπτη 15 Μαρτίου 201  2  . 
Μπορείτε να συμβουλευθείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του .

 Το « Μεταφράζω στην Μεσόγειο » δημοσιεύει τα γενικά του συμπεράσματα και συστάσεις    

 Το  10  ο   Λεμανικό  βραβείο  μετάφρασης  απονέμεται  στους   Andrea  Spingler  και  Jacques   
Legrand 

 Κέ  ντρο  Λογοτεχνικής  Μετάφρασης  Λοζάνης  :  αναγνώσεις  και  συναντήσεις  άνοιξη/   
καλοκαίρι 2012

 Το  1  ο   ενημερωτικό δελτίο του σχεδίου EPG  .  Με μια συνεργασία  11 ευρωπαϊκών συνεργατών 
καθοδηγούμενη  από  το  CIEP αυτό  το  σχέδιο  έχει  στόχο  να  αυξήσει  την  ποιότητα  και  την 
αποτελεσματικότητα  της  διδασκαλίας  των  γλωσσών  χάρη  σε  ένα  καινοτόμο  εργαλείο  :  Πίνακας 
δεξιοτήτων   EPG       

 Το  Νο 24 του Ευρωπαϊκού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των γλωσσών

   Το Κλειδί των γλωσσών Νο 40- Ιανουάριος 2012

7) Επανάγνωση των προηγούμενων ενημερωτικών δελτίων   κάνοντας κλικ εδώ  
Εν δεν επιθυμείτε πια να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο, απαντήστε σε αυτό το μήνυμα 

τιτλοφορώντας το ΝΟΝ

Ε.Π.Π.. - Léon Séché 4, F-75015 Παρίσι, Γαλλία – 

http  ://  www  .  observatoireplurilinguisme  .  eu  /   -  http  ://  www  .  efm  -  mehrsprachigkeit  .  eu  
-  κινητό : ++33 (0)6 10 38 68 90
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Traductions  en  allemand,  anglais,     bulgare  ,    croate  ,   espagnol,  grec,  italien,  portugais  ,   roumain et 
russe accessibles en ligne.

8. Debout !
9. Les dernières mises à jour du site
10. Répondez à la campagne d'adhésion à l'OEP
11. Divertissement de langue et de traduction
12. Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme
13. Annonces et parutions
14. Relire les lettres précédentes

1) Debout !
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La crise dite mondiale, mais qui est d'abord une crise occidentale, ne devrait pas encourager le repli 
sur soi mais inviter plutôt au dépassement de soi.

Brocarder le néo ou ultralibéralisme est presque devenu un lieu commun. Fiasco économique, c'est 
évident: 30 ans de domination d'une pensée économique déjugée et discréditée par les faits; fiasco 
social par l'explosion des inégalités; fiasco civilisationnel : démocratie subvertie de l'intérieur par 
les oligarchies politico-financières,  exacerbation de l'individualisme et  du profit  comme ressort, 
sacralisation  du  marché  comme ultime  instance  de  régulation  de  la  vie  politique,  économique, 
sociale et culturelle, absorption du politique et du culturel par l'économique, abaissement de l'Etat et 
établissement de la loi de la jungle, destructuration du tissu social, négation de la culture... 

Le procès est facile à dresser, mais le vrai sujet est d'en sortir. C'est la relation entre l'économique, le  
politique et le culturel qui doit être modifiée. Il existe mille et une façons de réguler, mille et une 
façons de faire de la mondialisation. Avant tout, sortir de la pensée unique et éviter d'être agent 
conscient ou inconscient de ce qui fut vanté comme un "avenir radieux" (on se souvient du célèbre 
ouvrage d'Alexandre Zinoviev l'Avenir radieux et du non moins célèbre et prémonitoire ouvrage de 
l'essayiste Alain Minc, la Mondialisation heureuse).

Les responsables politiques et commentateurs ont souvent leur horizon limité au court terme.

Dans un article publié par le journal MailOnline, sous le titre "Why do the English need to speak a 
foreign  language  when  foreigners  all  speak  English?",  le  chroniqueur  David  Thomas  pose  la 
question de  l'utilité  d'apprendre  les  langues  étrangères  quand l'anglais  est  parlé  dans  le  monde 
entier.  Finalement, il fait l'éloge des petits Anglais que les langues étrangères fatiguent et dont ils 
ne comprennent pas l'utilité.

La  conclusion  a  été  tirée  dès  2004 par  un gouvernement  courageux et  clairvoyant  :  c'est  ainsi 
qu'avait été abaissé à 14 ans l'âge jusqu'auquel l'enseignement des langues vivantes est obligatoire 
dans les établissements scolaires britanniques.

A notre avis, il y a bien d'autres domaines où ce genre de logique pourrait être appliqué. Car si l'on a  
longtemps  nié  le  fait,  il  est  aujourd'hui  reconnu que  le  niveau  scolaire  dans  la  plupart  de  nos 
démocraties est en baisse sans que l'on sache réellement pourquoi et sans que soient déployés des 
efforts  de  recherche  significatifs  pour  élucider  ce  mystère  et  mettre  en  oeuvre  les  politiques 
correctives. Le niveau baisse non seulement en langues vivantes, mais aussi en mathématiques et en 
langue maternelle. Ce n'est pas du catastrophisme, c'est un fait aujourd'hui officiellement reconnu 
notamment  dans  le  programme  2010-2020 de  l'Union  européenne.  Donc,  si  l'on  suit  le 
raisonnement,  un  gouvernement  courageux  et  clairvoyant  devrait  préconiser  la  réduction  des 
enseignements en mathématiques et en langue tout court (les mathématiques ne sont elles pas un 
langage?). Aussi les petits Anglais devraient-ils apprendre moins l'anglais, les petits Français moins 
le français, etc. C'est ainsi que l'Europe se redressera et fera face aux défis du monde nouveau qui 
émergent sous nos yeux.

Certains pédagogues prétendent que si le niveau en français des élèves en France a baissé au cours 
des dernières années, c'est parce qu'on y consacre de moins en moins d'heures alors que l'indicateur 
européen  des  langues place  la  maîtrise  de  la  langue  maternelle  en  première  position  des 
compétences clés dans  une société  de la  connaissance,  la  maîtrise  des langues étrangères étant 
placée en seconde position avant les mathématiques...

Ce n'est pas la seule raison pour laquelle le chroniqueur, sous les apparences du bon sens, a tout 
faux :

− D'abord  c'est  une  illusion  de  penser  que  le  monde  entier  parle  anglais.  Il  s'en  faut  de 
beaucoup.

− Il est également faux de penser que le monde entier parlera l'anglais. L'anglais se répand, 
mais  d'autres  langues  aussi,  et  l'émergence  d'un  monde  multipolaire  accentuera  cette 
tendance dans les décennies à venir.
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− Il est faux de penser que celui qui parle anglais dominera le monde de demain, croyance 
totalement naïve. Celui qui dominera le monde parlera plusieurs langues. Ce qui était vrai au 
temps de la Renaissance (« un homme qui parle quatre langues vaut quatre hommes », ainsi 
s'exprimait Charles Quint) a toutes les chances d'être toujours d'actualité dans ce monde 
nouveau dans lequel nous sommes entrés.

− Pour les natifs de langue anglaise, l'avantage de parler anglais est plus que compensé par 
l'inconvénient de la méconnaissance des langues étrangères des mêmes natifs.

− Surtout, se priver des langues, c’est voir le monde à son image, autant dire l’ignorer.

A l'opposition  de  ces  tendances  au  repli  sur  soi,  la  publication  récente  du  rapport  du  Comité 
stratégique pour les langues mis en place par le ministre français de l'Education Luc Chatel en avril 
2011, constitue une vraie bouffée d'oxygène, surtout avec un titre aussi fort : Apprendre les langues, 
apprendre le monde.

A la  lecture  de  ce  rapport,  on  ne  peut  qu'être  consterné  par  l'extrême  modestie  des  mesures 
d'application envisagées et l'absence d'ambition linguistique du ministre. Rappelons que voici un an,  
fortement contesté du fait de ses déclarations maladroites sur le développement de l'enseignement 
de  l'anglais  en  maternelle,  Luc  Chatel  avait  donné  mission  à  un  Comité  stratégique  pour  les 
langues, composé de personnalités éminentes, de proposer une nouvelle politique d'éducation en 
matière de langues. C'était un piège. Pour les membres du Comité ou pour lui ? Pour les deux peut-
être. En tout cas Le Chatel a accouché d'une souris.

Les instructions ministérielles pour la dernière rentrée scolaire avaient supprimé toute référence à 
l'éveil aux langues afin de généraliser l'anglais en maternelle. Le rapport  du  Comité stratégique 
contredit  le  ministre,  lequel  paraît  se  ranger  à  son  avis  et  annonce  que  l'on  systématisera  la 
sensibilisation aux langues dès l’école maternelle. Mais attention!  Rien ne dit que l'on ne fera pas 
de la sensibilisation aux langues uniquement via l'anglais. Dans l'esprit de beaucoup, les langues 
étrangères se réduisent à l'anglais.

Le rapport du Comité stratégique, reprenant les conclusions du rapport Maalouf de 2008, puis de la 
résolution  du  Conseil  de  l'Union  européenne  du  22  novembre  2008,  insiste  sur  la  nécessaire 
diversification de l'enseignement des langues dès le primaire. Luc Chatel élude la question et parle 
de globalisation des horaires de LV1 et  LV2, espérant d'abord faire des économies budgétaires. 
Dans un domaine sinistré, la globalisation peut servir aussi bien à renforcer l'anglais qu'à enseigner  
deux  langues.  La  diversification  de  l'offre  linguistique,  la  mise  en  cohérence  des  cursus  de  la 
maternelle à l'enseignement supérieur, points forts du rapport du Comité stratégique, ne sont donc 
pas à l'ordre du jour. Le ministre se trouve ainsi en contradiction avec les textes européens qui 
engagent théoriquement les gouvernements. On se contentera donc de la diversification dans les 
textes, puisque comme chacun le sait, c'est 8 langues que l'école française est censée proposer à 
l'école  élémentaire.  Ce  n'est  pas  rien.  Un  record  d'Europe  absolu.  Pour  le  futur  ministre  de 
l'Education, s'il veut encourager la diversification, tout est déjà écrit! Ce sera affaire de volonté, de 
moyens et de méthode. Les familles devraient s'en préoccuper.

Pour en savoir plus de source anglophone sur ces sujets, voir notamment :

• les deux rapports   de 2000 et 2006   pour le British Council de David Graddol  , 
• l’article de la revue Edutopia  « How Global Language Learning Gives Students the 

Edge     »       par Dan Fost, 
• l’étude  « The  economic  case  for  language  learning  and  the  role  of  employer 

engagement     »  . 
• le blog du  projet LRE (Language Rich Europe).

3) Parmi les plus récentes mises à jour du site

 L'apprentissage d'une langue par le théâtre désinhibe totalement les élèves   
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 ¿Puede hablar varios idiomas retrasar la adquisición del lenguaje?   
 Latvian referendum is not the last echo of Soviet occupation   
 Pourquoi les anglophones devraient apprendre le français (Slate.fr)   
 Convegno internazionale: Seste giornate dei Diritti Linguistici   
 Vidéo CapCanal : Apprendre en langue étrangère   
 Subtitles and language learning (Call for papers)   
 La localisation, qu’est-ce que c’est? (Monsieur Traduction)   
 “We onderschatten wat kinderen aankunnen”   
 Mandarim desafia inglês como "língua do futuro" na Ásia   
 Patrick Sériot : Les langues ne sont pas des choses.   
 Meeting the challenge of multilingual classrooms: exploiting plurilingual repertoires,...   
 Atencie, se globalizeaza limba româna   
 Vrouwen zijn de echte taalvernieuwers   
 Préfigurat° d’une école de traduction littéraire à vocation internationale   
 Plurilingüismo: aliado para velar por una educación de calidad para todos   
 Translation in the 21st century: 8 things to change   
 Bi- et plurilinguisme à l'Université de Fribourg   
 Il disastroso e inestricabile labirinto del traduttore   
 Plateforme ressources et références pour l’éducat° plurilingue et interculturelle   
 Language and Super-diversity: Explorations and interrogations   
 Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding   
 En France, au moins 26 langues sont en danger   
 A importância do plurilinguismo e da aprendizagem de línguas estrangeiras...   
 Quatrième programme d’activités à moyen terme (2012-2015) du CELV   
 Latvija po mikroinfarkto – Latvia After Heart Failure   
 Zweite Sprache ist "kein Kinderspiel"   
 « Traduire en Méditerranée » : générales et recommandations   
 ¿Cómo es el trabajo de los traductores del Parlamento Europeo?   
 Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues   
 Languages with no future better for the future?   
 La SEA prépare une nouvelle plateforme de traduction en ligne   
 Gli strumenti digitali salveranno le lingue del mondo   
 Le public Erasmus. Stratégies d'enseignement et d'appropriation de la langue...   
 The Languages of Films: Dubbing, Acquisition and Methodology   
 De Taalsector Nieuwsbrief 125   
 Observatoire international des droits linguistiques   
 Contre la pensée unique, par Claude Hagège (Odile Jacob)   
 Louis-Jean Calvet : « Mondialisation et Poids des Langues »   
 Conclusions des "Etats généraux de multilinguisme dans les outre-mer"   
 Umberto Eco: 'It's culture, not war, that cements European identity'   
 Manifestazione letteraria internazionale «4+1 traduire»   
 Multilinguisme dans le monde du numérique (Vidéos)   
 La ley del español en Brasil: reacciones y reflexiones   
 Plurilingualism in another way: Italy   

4) Répondez à la campagne d'adhésion à l'OEP

Depuis 2005, vous avez été en contact avec l'Observatoire européen du plurilinguisme dans diverses  
circonstances, que vous ayez signé la Charte européenne du plurilinguisme, que vous vous soyez 
inscrit sur le site ou que vous ayez demandé à recevoir la Lettre d'information.

Peut-être contribuez-vous vous-même déjà, dans votre environnement et par vos propres réseaux, à 
la diffusion des idées du plurilinguisme et de la diversité culturelle.

http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6355&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6357&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6358&Itemid=88888953
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6400&Itemid=48
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6401&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6467&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6470&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6477&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6500&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6501&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6502&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6503&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6504&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6505&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6506&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6507&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6508&Itemid=88888976
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6509&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6510&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6511&Itemid=48
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6512&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6514&Itemid=88889095
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6515&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6516&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6517&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6518&Itemid=88889080
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6519&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6520&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6521&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6513&Itemid=88888954
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6522&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6523&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6524&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6525&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6526&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6527&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6529&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6530&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6531&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6532&Itemid=88889095
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6533&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6534&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6535&Itemid=88888953
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6536&Itemid=88888953


Peut-être constatez-vous aussi que, lentement mais sûrement, ces idées font leur chemin et que la 
"langue unique", comme la  "pensée unique",  est  perçue plus comme un danger que comme un 
progrès.

On redécouvre, dans le contexte de la crise, qui n'est pas seulement financière, la place de la culture,  
car nos choix économiques sont aussi des choix culturels.

Défendre les langues européennes, favoriser l'apprentissage de toutes les langues, sensibiliser à la 
diversité linguistique et culturelle, faire émerger une conscience européenne qui ne recherche pas un  
modèle extérieur, mais crée le sien, fait de sa diversité culturelle et linguistique, sa vraie richesse, 
est un projet de longue haleine et un combat de tous les jours.

Nous espérons que dans ce qu'écrit l'OEP, notamment dans sa Lettre, et dans ce qu'il publie sur son 
site Internet, vous retrouvez le souffle de ce combat de civilisation.

Aussi, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est déjà fait, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
constituer cette chaîne de partenaires individuels et collectifs au niveau européen et mondial. Nous 
vous invitons à devenir membre de l'équipe de l'OEP.

Par ailleurs, vous savez sans doute que les prochaines Assises européennes du plurilinguisme se 
tiendront à Rome les 10, 11 et 12 octobre 2012.

Nous vous invitons à suivre sur le site les informations relatives à cet événement pour en parler, y 
assister ou y participer.

Dans l'attente de cet événement, nous vous invitons à adhérer à l'OEP, en cliquant ICI, nous aurons 
le plaisir de vous adresser en retour l'agenda 2012 de l'OEP.

Si vous êtes déjà adhérent, nous vous remercions de votre fidélité.

5) Divertissement de langue et de traduction

Voici une analyse de texte à partir d'une trouvaille dans l'éditorial du N°51 du journal urbain gratuit 
"A nous Paris", sous la plume alerte de Carine Chenaux, sa rédactrice en chef. Ce n'est pas un 
exercice de français, mais un exercice de langue auquel nous associons nos traducteurs préférés, 
mais aussi nos lecteurs. Vous allez comprendre de suite.

"...on  aurait  pu  comme  tout  le  monde  disserter  des  mérites  comparés  de  l'entartage et  de 
l'enfarinage,  mais  une  anecdote  chasse  l'autre  et  bientôt,  quelqu'un  aura  loupé  une  marche  en 
voulant éviter de piétiner un "lol cat" et ça nous fera bien rigoler. On aurait pu, sans être un adepte 
des baladeurs et des courriels, converser sur la fâcheuse manie qu'ont certains articles - d'obédience 
modeuse -  de  nous  refiler  tous  les  trois  mots  de  faux  termes  anglo-saxons  d'emblée 
incompréhensibles, en tous cas au moins par un anglophone. Mais depuis la dernière fois que ça 
nous a énervés, on a ouvert un livre, allumé la télé et tout est oublié..."

Laissons  de côté  baladeur et  courriel qui  ont  remplacé avantageusement  le  défunt  walkman et 
l'inassimilable e-mail.

L'entartage, inconnu dans le dictionnaire, est l'opération consistant à régler ses comptes avec un 
quidam en lui flanquant une vraie tarte pleine de crème sur la figure.  L'enfarinage, c'est la même 
chose mais avec un paquet de farine. A classer dans la catégorie "divertissement et lutte contre les 
violences urbaines". On aurait pu dire aussi  entartade et  enfarinade en pensant à raffarinade, joli 
mot éphémère pour exprimer les jeux de mots de Jean-Pierre Raffarin, qui fut Premier Ministre de 
Jacques Chirac, à ne pas confrondre avec tapenade, recette de cuisine provençale bien connue.

Le cas de modeur est intéressant. Introuvable également dans les dictionnaires, un modeur ou une 
modeuse est un "membre du forum qui fabrique, assemble et vend aux boutiques ou aux particuliers 
ses propres créations avec un statut juridique (autoentrepreneur ou autre). S’entend par créations : 
mods, switchs, atos réparables …. ". Le mot a son statut professionnel et son site Internet.

Ironie, humour, intelligence et créativité sont peut-être les meilleurs armes de la langue française, de  

http://www.forum-ecigarette.com/le-coin-des-modeurs-f728/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/
http://observatoire-europeen-du-plurilinguisme.cotiserenligne.fr/


nos langues, contre le  mondialisateur (voici un nouveau mot évoquant  rouleau compresseur) qui 
n'aura pas raison de notre résistance.

Nous invitons nos traducteurs à trouver, à moins qu'ils n'existent déjà, des équivalents de tous ces 
mots nouveaux qui nous ravissent.

6) Pôle Recherche de l'OEP : Séminaires de recherche sur le plurilinguisme

 En partenariat avec l'UFR Études Interculturelles de Langues Appliquées, École doctorale 
132 : Séminaire de recherche Université Paris 7 – Denis Diderot/OEP

Politiques linguistiques et  plurilinguisme
Prochaines séances : 

 23 mars 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Grèce, Albanie, République de 
Macédoine et Roumanie : le cas de l'aroumain - Stamatis Béis (Académie d'Athènes) 

 6 avril 2012 : Politiques linguistiques et plurilinguisme en Israël - Aviv Amit (Université de 
Tel Aviv) 

 4 mai 2012 :  Politiques linguistiques et plurilinguisme en France : le cas de l'alsacien -  
Erich Weider, chercheur 

7) Annonces et parutions

 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Un nouveau Master en Médiation interculturelle et traduction dans l’espace germanique et   

nordique à l’Université Paris Sorbonne, UFR d'Etudes Germaniques et Nordiques
 Débats sur les langues et  cultures en Europe -  Dibati  sulle lingue e culture in Europa - 

Debates on languages and cultures in Europe, éditeur Gianni Copetti, membre et partenaire 
de l'OEP, 2011

 Les  politiques  linguistiques  aujourd'hui,  par  Louis-Jean  Calvet,  mercredi  21  mars  à  13 
heures, Parlement européen à Bruxelles. Pour s'inscrire

 III International Conference Translating Voices, Translating Regions (University of Durham)  
 Compagnie du Pausilippe

www.pausilippe.com / communication.pausilippe@gmail.com/0 975 327 674 / 06 59 40 92 65

Que vous parliez couramment, que vous soyez débutants ces rencontres vous permettent d'entendre,  
de  vous  familiariser  avec la  langue  de  Shakespeare,  de  Cervantès,  de  Dante.  Uniquement  sur 
inscription : communication.pausilippe@gmail.com. Il faut consommer et le chapeau (5€) 

 Au restaurant-bar « Bairalto » -  37/39 rue des petites Ecuries 75010 Paris 
(M° Bonne Nouvelle)

 Les cafés-discussion anglais en compagnie d'un comédien-metteur en 
scène anglais (Joseph Marschall)  - les mercredis 7 et 21 mars. 1er groupe : de 
19h à 20h30 / 2ème groupe : 21h à 22h30

 Les cafés-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien 
(Bruno Labrasca)- les mercredis 14 et 28 mars de 20h à 22h

 Au  restaurant-bar  « O'Square»  -  7  rue  Lacharrière  75011  Paris   (M°  St 
Ambroise / Parmentier / St Maur) face au square Maurice Gardette

 Les  cafés-discussion  en  espagnol  en  compagnie  d'une  animatrice 
espagnole (Ana Vidal) - les mardis 6 et 20 mars de 20h à 22h

 Rencontres de la traduction au Salon du livre de Paris, jeudi 15 mars 2012  . Le programme 
peut être consulté sur le site du Salon. 

 « Traduire en Méditerranée » publie ses conclusions générales et recommandations   
 10e Prix lémanique de la traduction décerné à Andrea Spingler et Jacques Legrand   
 Centre de Traduction Littéraire de Lausanne: lectures et rencontres printemps/été 2012   

http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/oxB_Nlv5yTc/3487?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/22EUKS6EgIQ/3495?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/XVUv1Y_n8Ck/3441?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.salondulivreparis.com/PRO/Les-deuxiemes-Rencontres-de-la-traduction.htm
http://feedproxy.google.com/~r/CEATL-fr/~3/z8S0rX3_Sxg/3436?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:communication.pausilippe@gmail.com
mailto:communication.pausilippe@gmail.com
http://www.pausilippe.com/
http://www.dur.ac.uk/mlac/translatingvoices/
http://img.mp23.ch/visu-E2528CB4-19E6-4DA6-B4FD-A7011DC104E0-98876335-127137-01032012.html
http://plurilinguisme.europe-avenir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=6490&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6546&Itemid=88888953
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=5470&Itemid=88889097


 La  1ère  lettre  d’information  du  projet  EPG.  Porté  par  un  consortium  de  11  partenaires 
européens  piloté  par  le  CIEP  ce  projet  a  pour  objectif  d’accroître  la  qualité  et  l’efficacité  de 
l’enseignement des langues grâce à un outil innovant : la grille de compétences EPG

 Le n° 24 du Courriel européen des langues 
 La Clé des langues n°40 - janvier 2012  

6) Relire les précédentes Lettres de l'OEP en cliquant   ici  
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre, répondez à ce message en l'intitulant NON.

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://cle.ens-lyon.fr/jsp/newsletter.jsp?ID_NEWSLETTER=734_1325799012185&FORMAT_ENVOI=0&ID_MODELE_MAIL=734
http://www.ciep.fr/courrieleuro/courriel-europeen-des-langues-fevrier-2012.pdf
http://www.tr-cp.com/tr/ret2.php?link=http://www.ciep.fr/courriels/newsletter-EPG-1-fr-en-de.pdf&suivi=1257&idMail=4300403&idLink=1833&id=3409

