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Да поставим (отново) езиците в основата на образователните системи!

Връщането на езика в основата на образователната система може да се възприеме, ако го 
съотнесем към духа  на  времето,  за  връщане към миналото. Истина е,  че  изучаването на 
майчиния език (или езика, на който се преподава в училище) е алфата и омегата на началното 
образование, откакто то съществува. Но дали все още е така? Това е въпрос. Но да поставим 
„езиците“, в множествено число, в основата на образователните системи, това е революция.

Това би трябвало да е нещо, което се разбира от само себе си, но проблемът е, че не за всички 
е така.

Образователните  системи,  както  във  Франция,  така  и  в  другите  страни,  са  затънали  в 
проблеми, с които като че ли не успяват да се справят.

Споделихме  в  информационния  си  бюлетин  № 44  неблагоприятните  резултати,  които 
опровергават десетгодишното говорене за „общество на познанието“.

Статия, публикувана във FranceTVinfo, която не е съобщение от френското министерство на 
образованието,  но  изглежда  като  такова,  очевидно  изразява  задоволство  от  напредъка  в 
разбирането на езиците в края на началното образование през периода 2004 – 2010 година, но 
от друга страна установява спад в равнището на слушане и четене с разбиране в края на 
основния курс.

Всеки, който внимателно прочете статията, ще забележи, че ученик, който завършва основно 
образование през 2010 година, през 2006 е бил в края на началния курс и следователно е 
показвал по-добри резултати през 2006 година от учениците, оценени през 2004 година, но 
по-слаби от тях шест години по-късно. От това следва, или че от обучението по английски 
език в началния курс няма никаква полза, или че без това полуранно обучение резултатът в 
основния курс би бил още по-лош. По отношение на слушането с разбиране в основното 
училище 40,4 % от учениците са на задоволително ниво, спрямо 51,3 % шест години по-рано, 
а четенето с разбиране е спаднало от 51,9 % на 50,3 %. Средно това прави спад на нивото с 
12 % за шест години. А обяснението на генералния инспекторат, че учениците са изучавали 
повече говорните умения, което е довело до спад в слушането с разбиране, е доста странно и 
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не особено смислено.

Всичко подсказва, че сме изправени пред глобални явления в обществото и че няма нужда да 
се търсят обяснения на твърде местно ниво, дори и такива да съществуват.

Като начало, ако огледаме обстойно нещата, дали сме сигурни, че имаме, както в училището, 
така и извън него, концепция за езика, която да оправдае важността, която твърдим, че му 
отдаваме.

Да припомним, че в препоръката си от 18 декември 2006 година Европейският парламент и 
Съветът определиха  европейската  рамка  за  ключовите  умения  за  образованието  и 
обучението през целия живот,  която определя и описва осем основни умения за личното 
развитие,  активното  гражданство,  социалното  сближаване  и  възможностите  за  заетост  в 
общество,  основано  на  знанието,  като  първите  две  са  общуването  на  родния  език  и 
общуването на чужди езици.

Употребата  на  термина  „общуване“  е  смущаваща.  Наистина  често  чуваме,  че  езикът  е 
„инструмент  на  комуникацията“  —  формулировка,  която  разкрива  една  твърде 
омаловажаваща  и  утилитаристична  визия  и  бележи  голяма  празнина,  мъртва  точка  в 
концепцията за езика. Защото преди да има комуникация, човек трябва да има какво да каже, 
което ще рече, че преди да стане средство за комуникация, езикът трябва да е средство за 
изразяване на мисълта. Великият езиковед Henri Meschonnic изтъква характерното незнание, 
засягащо статута на езика в нашето общество, незнание, което застрашава не само езика, но 
всеки един от нас.

„Понеже  — казва  той  — именно  с  думите  най-напред  и  винаги  действаме,  раняваме,  и 
въпросът за опазването на езиците не е нищо друго, освен явният аспект на едно незнание, на 
една забрава и едно презрение, което не може да се измери, да се познае, защото цялата ни 
хуманистична култура не се е научила да ги разпознава.

Но езикът не е само мястото и съдържанието на комуникацията, той е преди всичко това, и 
поради това място и съдържание на конституирането на всяко човешко същество в неговата 
собствена  история“. (Henri  Meschonnic,    Carrefour  Culturel  Arnaud-Bernard,   понеделник,  6   
април 2009 г. ).

Възприемането на езика като инструмент, независимо от това, дали става дума за майчин или 
чужд език, означава да се обезценяват и двата и да им се отнеме цялата притегателна сила и 
освобождаваща мощ.

Heinz Wismann и Pierre Judet de La Combe отбелязват в  l'Avenir des langues („Бъдещето на 
езиците“, 2004), че едно педагогическо направление през седемдесетте години считаше, че 
езикът трябва да се отърси от своите буржоазни културни атрибути и публично призоваваше 
към замяната на великите автори с четенето на упътвания за употреба на домакински уреди. 
Всъщност  тази  така  наречена  „лява“  педагогика  се  оказа  съвършеният  съюзник  на 
неолиберализма,  който  проповядваше  и  все  още  проповядва  единствения  език,  като 
същевременно организира „пролетаризацията“ на знанията и мозъците, според критическия 
анализ, който прави Bernard Stiegler на „обществото на познанието“1.

Всъщност връщането на езика в основата на образователните системи  означава да се върне 
неговата основна и единствена функция, която е интерпретиращата функция на самите нас, 
на другите и на света, тоест също така неговата критична функция, функцията на изразяване 
на мисълта, която не се разтваря в ефимерното, а се разгръща във времето.

Как да не свържем общия спад на нивото в училище на Запад с нахлуването на цифровите 
технологии в обществата ни?

1 1  (L'école,  le  numérique  et  la  société  qui  vient,  („Училището,  цифровите  технологии  и  следващото 
общество“) D. Kambouchner, Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, Mille.et.une.nuits, 2012, виж също)
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Позовавайки се на Кондийяк и Дидро, Raffaele Simone, в едно свое вече по-старо съчинение2, 
като  изхожда  от  разграничението  между  езика  и  визуалната  перцепция,  установява 
фундаменталното  разграничение  между  едновременната и  последователната 
интелигентност,  която  включва  антропологичното  време.  Всички  цифрови  технологии 
благоприятстват  едновременната интелигентност за сметка на  последователната, която е 
характерна за езика.

Но  едната  не  може  да  съществува  без  другата. Цифровото  общество  има  нужда  от 
интерпретация както всички социални явления, което означава, че човекът не може да бъде 
прост ползвател на технологии, чието значение не разбира.

Това именно означава връщане на езика в основата на системата. Никой освен финландците 
изглежда  не  го  е  направил,  а  те  водят  във  всички  класации  PISA,  като  отдават  двойно 
предимство на езика на преподавателя и езика на четенето. „В началното училище — четем в 
писанията  на  Inger  Enkvist,  Dagens  Nuheter-Stockholm,  публикувани  в  Le  Courrier  
international № 1118, стр. 20 — акцентът се поставя върху писменото разбиране,  от което 
произтичат също добрите резултати в науките и математиката, тъй като учениците разбират 
това, което се очаква от тях да разбират [...]. Във финландския еквивалент на матурите [...] 
акцентът  се  поставя  върху  езиците  и  математиката,  тоест  върху  предметите,  които  са 
инструменти на интелекта [...]. И преподаватели, и обществени власти наблягат в един глас 
върху това. Учениците, които получават най-високите оценки, са тези, които четат най-много. 
Любовта към четенето има по-важно въздействие върху резултатите в училище, отколкото 
нивото на образованието или финансовите възможности на семейството. А именно като чете 
литературни произведения, човек има най-голяма възможност да подобри своето четене с 
разбиране. С други думи, не можем да се надяваме да постигнем добри резултати в училище 
с група ученици, които не четат, и не можем също така да очакваме чудеса от програмите за 
наваксване на пропуските, ако ученикът не чете успоредно с това извън училище“.

2) Сред последните актуализации на сайта

 Only 3% of books published in the U.S. are translations   
 Universities: Promoting National and International Multilingualism (HRK)    
 5 siècles de traductions! Une histoire renversante de la langue française   
 Italie : Le dialecte s'invite au cinéma   
 Biodiversity often means linguistic diversity   
 Taal en communicatie (Kindengezin.be: Ontwikkeling)   
 Sénégal : Quelle politique linguistique pour le plein exercice de la citoyenneté ?   
 Crianças Imigrantes nas escolas Brasileiras   
 Langues étrangères : le niveau monte au primaire, mais baisse au collège   
 “Cultural and Linguistic Diversity in ASEAN” (Cfp)   
 Auch wer nur eine Sprache spricht, ist meist mehrsprachig   
 The translation and reception of multilingual films   
 Faut-il suivre le modèle québecois de défense de la langue française ?   
 Gli armeni d'Abkhazia, obiettivo plurilinguismo   
 Language as a weapon of mass destruction   
 Pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel   
 L’Amérique et "l’autre" : le paysage mouvant de la traduction aux États-Unis   
 Translation Studies Days 20-21 Sept. 2012 (Brussels)   
 Education plurilingue : conditions de réussite   
 ¿Podemos olvidar un idioma? (LexioPhiles)   

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Italia.
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 Langues et migrations : parler et écouter les différences   
 Navid Kermani: „Ich erlebe Mehrsprachigkeit als einen großen Reichtum“   
 Langues, sociétés et inégalités (La sociolinguistique et l'Italie)   
 Linguistic Diversity Linked to Biodiversity (Language Magazine)   
 Programmes de mobilité au service de l'éducation plurilingue   
 Meertaligheid spreekt voor zich. Een verhaal over 30 jaar meertalig onderwijs van Foyer   
 Você conhece o projeto de Escolas Interculturais Bilíngues nas Fronteiras do Brasil?   
 Le plurilinguisme en danger de disparition à Berne   
 El 73% de los candidatos a un empleo habla un segundo idioma   
 Mehrsprachigkeit ist weit unterschätzt (Deutsche Welle)   
 Suisse : Uli Windisch en appelle à un plurilinguisme actif   
 Multilingvism si limbi minoritare in România   
 ARIA - Tante Voce : théâtre et plurilinguisme   
 Les enjeux du multilinguisme dans les Organisations internationales   
 Democratização do ensino e utilização de línguas africanas   
 Le multilinguisme à la Commission : faites ce que je dis, pas ce que je fais   
 Traducir es un acto de amor (analitica.com)   
 Business English Useful, yes. But mandatory? (The Economist)   
 L'arabe, la 17ème langue la plus traduite au monde, selon l'index "Translatonium"   
 Sciences-Po - Plaidoyer pour redresser une institution républicaine en perdition   
 MAAYA- Rede Mundial para a Diversidade Linguística   

3) Благодарим на всички, които станаха членове на ЕОВМ

Благодарим на всички Вас, които отговорихте на призива ни да станете членове на ЕОВМ. 
Всички усилия на ЕОВМ са насочени към изграждане на връзки между всички, които от 
единия до другия край на Европа споделят същия интерес към езиците и обмена, който се 
осъществява чрез тях и благодарение на тях. Всички усилия на ЕОВМ са също така насочени 
към изграждане на връзки между идеите,  но не само идеите за  езиците,  но и идеите във 
връзка с културите и езиците и посредством тази смесица — към създаване на възможност за 
появата на нови идеи.

Европейската конференция по въпросите на многоезичието, чието трето издание в Рим на 10, 
11 и 12 октомври 2012     г.   подготвяме, е този важен момент на интензивна работа, който трябва 
да отбележи нов етап в определението на многоезичието като една фундаментално нова идея 
в  Европа.  Ако  сме  именували  конференцията  „Езици  без  граници“,  то  това  не  е,  за  да 
премахнем физическите,  умствените  и културните граници — те  са също толкова  важни, 
колкото вратата на един дом: вие сте тези, които трябва да ги отваряте или затваряте, когато 
поискате.  Многоезичието  е  средство  за  запазване  на  разнообразието,  без  което  животът 
изчезва и с него развитието на обмена, който е необходимо условие за творчеството.

Благодарим Ви, че подкрепяте ЕОВМ в това начинание, като също станете член.

4) Езикови игри: глобализация – mondialisation, brain-storming – remue-méninges, и т.н.

Как  казваме  mondialisation (глобализация)  на  английски?  Globalization.  А  как  казваме 
globalisation  (глобализиране)  на  английски  в  смисъл  на  „всеобхватно  разглеждане  или 
възприемане  на  даден  проблем  или  ситуация“:  „to  consider  from  an  overall  or  a  global 
perspective“;  globalité (глобалност)  в „нека разгледаме въпроса в неговата глобалност“: „let 
us look at  the  problem from every angle“.  За френското прилагателно „global“ английският 
предлага голямо разнообразие от преводи за контекстуализиране: total, overall, comprehensive, 
general, all-inclusive, и т.н. 

Всъщност и двете думи globalisation и mondialisation имат латински корен, съответно globus 
и  mundus,  които  са  много  близки  един  до  друг.  Но  докато  английският  език  е  запазил 
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конкретния смисъл на  global като еквивалент на  mondial, съвременният френски е изгубил 
този смисъл и е запазил единствено абстрактния. Докато френският език е произвел широка 
гама от производни на  monde,  английската дума world е дала множество сложни думи, но 
малко  на  брой  производни  (worldwide  = световен,  универсален).  Обратно,  френският  и 
английският global са дали всички основни производни, но в различни семантични посоки.

Следователно можем да  се  опитаме  да  придадем различни  значения  на  mondialisation на 
френски и на  globalization на английски. Двете абстрактни концепции в основата си имат 
едно  и  също  значение,  но  нищо  не  пречи  да  съществуват  променливи  концепции  на 
mondialisation или на  globalization  и тези вариации в съдържанието могат да се различават 
повече или по-малко в зависимост от езиковите епохи (вж. например  L'autre mondialisation 
(„Другата глобализация“), D. Wolton, 2003).

А как стои въпросът при другите езици? В испанския език има mundialización, но се използва 
също и globalización. Впрочем, под влияние на английския, френският показва тенденция в 
своя контекст да припише отново на globalisation смисъла на mondialisation, без обаче да губи 
абстрактния си смисъл. 

Що се отнася до италианския (ако се ограничим до три романски езика), като по-податлив на 
английския, той използва globalizzazione, но също прибягва и до mondializzazione. 

В  крайна  сметка  романските  езици,  с  global и  globalité (френски),  global и  globalitad 
(испански)  и  globale и  globalità (италиански),  имат  горе-долу  едно  и  също  поведение,  а 
английският  не  се  поддава  на  абстрактната  концепция  на  globality, която  се  появява  в 
незначителен брой случаи.

5) Съобщения и издания

 Участвайте в Третата европейска конференция по въпросите на многоезичието, 10, 11   
и   12 октомври 2012 година в Рим  

 Forom des Langues   („Фором на езиците“), неделя, 27 май 2012 г. — Place du Capitole, 
Тулуза

 ИНФОБЮЛЕТИН  № 28  на  DLF-Bruxelles-Europe  —  Холандска  Франция  — Зелена 
точка за новия президент

 Net.lang  —  успешното  многоезично  киберпространство  ,  труд,  координиран  от 
мрежата Maaya, C&F Éditions, 2012 (безплатно сваляне във формат pdf)

 На сайта на Legifrance от 6 април има нова рубрика: „Преводи на френското право“ на 
немски, английски, арабски, китайски, испански и италиански език  

 „Около света за 180 езика“, Henri Boursau, 200 често употребявани фрази и израза, 
преведени на 180 чужди и регионални езика, Ed. Goursau, 2012

 Работилница „Interdisziplinäre Perspektiven auf Migration und Mehrsprachigkeit“  , 20–23 
юли 2012 г.

 Покана за участие AFEA: „Транснационализмът и двете Америки: между разрива и 
приемствеността в миграционните явления“. Текстовете трябва да са с  обем 12–14 
страници, само на френски език и да бъдат изпратени на Marie-Christine Michaud до 14 
октомври 2012 г. 

 Покана за участие   в брой 4 на списание „Synergies Corée“: „Преводът в корейската 
епоха“

 Покана за участие   в броеве 8 и 9 на списание „Synergies Chili“: Епохата на web2:  
интерактивни инструменти за комуникация и обучение в глобален мащаб; Култури  
без граници, образование без пречки: глобалният принос на езиците и културите

 Покана за участие   в брой 2 на списание „Synergies Argentine“: Междукултурността в 
латиноамерикански контекст: състояние и перспективи

 Международна конференция за градското многоезичие и образование   — 7–8 март 
2013 г. 
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 Международен  колоквиум:  „Многоезичието  и  сферата  на  труда.  Качеството  на   
комуникацията”  —  Удине  (Италия),  25–26  октомври  2012     г.   — крайна  дата  за 
подаване: 15 юни 2012 г.

 Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione 
poetica, dir. Claudia Azzola 

 Преводът  ,  Michaël Oustinoff, Que-sais-je?, 2012
 Слушайте отново по France-culture емисията La grande table от 24 февруари, посветена 

на  превода  и  на  книгата  „Рибата  и  банановото  дърво:  невероятната  история  на 
превода“, от David Bellos 

 Бюлетин № 44 на Clé des langues, май 2012 г.

 La Compagnie du Pausilippe : 

 Литературен фейлетон в апартамент — „В търсене на изгубеното време“ 
от Марсел Пруст, ще се състои в четвъртък, 24 май 2012 г. в апартамент в 14-и 
район  (M°  Pernety). Само  с  предварително  записване: 
http://www.pausilippe.com/proust.htm
 Дискусионно кафе на английски в компанията на английския актьор и 
драматург Joseph Marschall — сряда, 30 май 2012 г. — І група: от 19:00 до 20:30 
часа / ІІ група: от 21:00 до 22:30 часа.
 Дискусионно кафе на италиански в компанията на италианския актьор 
Bruno Labrasca — сряда, 23 май 2012 г., от 20:00 до 22:00 часа. 5 € (на група) + 
консумация.   http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Само с предварително записване на communication.pausilippe@gmail.com

 Гостите на предаването „Le Panier à Histoires“ по RFPP (106.3 Hz), всеки 
вторник от 15:30 до 16:00 часа
•    Chantal Ferdinand — разказвачка (15 май)
•    „Магьосникът от Оз“ на сцената на Petit Théâtre du Bonheur (22 май)
•   „Футболен отбор“ (29 май)

6)   Прочетете предишните бюлетини тук  
Ако не желаете повече да получавате този бюлетин, отговорете на това съобщение, като го 

озаглавите с NON.
OEM — 4 rue Léon Séché F-75015 Paris, France — 

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