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1) Języki należą do centralnego punktu systemu nauczania!

 Śledząc obecne trendy w systemie edukacji można stwierdzić, że nastąpił powrót do przeszłości. 
Rzeczywiście już od dawna lekcje języka ojczystego były alfą i omegą w czasie zajęć w szkole 
podstawowej. Jednak pytanie brzmi: czy jest to wciąż aktualne? Stawianie wielu języków  w 
najważniejszym punkcie szkolnictwa jest rewolucją samą w sobie, mimo że w obecnych czasach 
powinno to być oczywiste. 

W naszym ostatnim liście  informacyjnym zajęliśmy się  słabymi  wynikami  szkolnymi,  które  są 
zaprzeczeniem dyskursu społeczeństwa informacyjnego ostatnich 10 lat. 

W artykule  opublikowanym na  FranceTVinfo,  którego charakter  zbliżony jest  do  oświadczenia 
ministerstwa, mowa jest o polepszeniu się kompetencji językowych w szkołach podstawowych w 
okresie  od 2004 do 2010 roku oraz jednoczesnych pogarszających się wynikach w czytaniu ze 
zrozumieniem na poziomie 9 klasy.

Uważny czytelnik po przestudiowaniu wyników badań zauważy, że uczeń, który w 2010 roku był w 
9 klasie,  w 2006 roku znajdował się  w ostatniej  klasie szkoły podstawowej (wg. francuskiego 
systemu szkolnictwa) i mimo że osiągnął lepsze wyniki niż jego koledzy szkolni, którzy zostali 
ocenieni  w  roku  2004,  to  już  6  lat  później  wypadł  gorzej  od  nich.  Wynika  z  tego,  że  lekcje 
angielskiego w szkołach podstawowych nie mają większego sensu, a wyniki w Collegu bez tych 
wcześnie wprowadzanych lekcji stają się mimo wszystko jeszcze gorsze. Natomiast kompetencje 
dziewięcioklasistów w słuchaniu i czytaniu ze zrozumieniem  spadły w porównaniu z rezultatami 
badań sprzed sześciu lat o 12%. W tym wypadku wytłumaczenie szkolnej inspekcji, że z powodu 
położenia większego nacisku na naukę języków nastąpił spadek innych kompetencji, jest nie tylko 
zaskakujące, ale przede wszystkim nieprofesjonalne. 

Wszystko  wskazuje  na  to,  że  mamy  do  czynienia  z  uwarunkowanym  społecznie  globalnym 
fenomenem. Dlatego też szukanie lokalnych wytłumaczeń nie ma większego sensu, nawet jeżeli 
takowe  istnieją.  Najpierw  należy  upewnić  się,  że  priorytet,  który  chcemy  nadać  szkolnemu  i 
pozaszkolnemu konceptowi nauczaniu języków jest rzeczywiście uzasadniony.
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Przypomnijmy, że dnia 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Europejska 
uchwaliły zestaw zaleceń dotyczących ram kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe 
życie. 

Ramy te definiuje i opisuje osiem  najważniejszych kompetencji potrzebnych do  samorealizacji  , 
takich  jak  na  przykład  kompetencje  społeczne  i  obywatelskie  oraz  poczucie  inicjatywy  i 
przedsiębiorczość. Jednak dwie pierwsze opisane kompetencje to zdolność do komunikowania się 
w języku ojczystym i języku obcym.

Użycie  terminu  „komunikacja“  bywa  mylące.  Zgadza  się,  jak  często  słyszymy,  że  język  jest 
instrumentem  do  komunikacji.  Mówi  się  jednak  o  tym  w  kontekście  mocno  utylitarnym  i 
ograniczającym sam koncept  języka, co wskazuje na dużą dziurę i niejako martwy w punkt w 
postrzeganiu  całej  koncepcji  językowej.  Przed  rozpoczęciem  procesu  komunikacji  trzeba  mieć 
najpierw coś do powiedzenia. Tak więc zanim język stanie się narzędziem komunikacyjnym, jest on 
sposobem na wyrażenie myśli. Wielki lingwista Henri Meschonnic podkreśla brak tej świadomości 
w odniesieniu do statusu języków w naszym społeczeństwie. Niewiedza ta jest zagrożeniem nie 
tylko dla języków, ale także dla nas samych. 

„Ponieważ”, mówi Meschonnic, „działanie zaczyna się od słów, […], a pytanie o obronę języków 
jest  jedynie  najwyraźniejszym  aspektem  ignorancji,  zapominania  i  pogardy,  które  są  niemalże 
niemożliwe  do  określenia,  ponieważ  nasza  humanistyczna  kultura  nie  nauczyła  nas,  ja  je 
rozpoznawać.

Język  jest  nie  tylko  materiałem  i  miejscem  komunikacji,  ale  przede  wszystkim  miejscem  i 
materiałem  z  których  zbudowana  jest  każda  istota  ludzka  i  jej  historia.  (Henri  Meschonnic, 
Carrefour Culturel Arnaud-Bernard,   poniedziałek 6 kwiecień 2009  )

Heinz  Wismann  i  Pierre  Judet  de  LaCombe  stwierdzili  już  w  l'Avenir  des  langues (2004),  że 
pedagogiczne tendencje z lat 70tych miały na celu pozbycie się w języku kulturalnych wpływów 
burżuazji i zastąpienie dzieł wielkich autorów przez lekturę instrukcji obsługi urządzeń domowych. 
Rzeczywiście  forma takiej  „lewicowej” pedagogiki  sprawdziła się  jako idealny sprzymierzeniec 
neoliberalizmu, który głosi unifikację językową i jednocześnie zajmuje się „proletaryzacją” wiedzy 
i umysłu, jak to trafnie opisuje Bernard Siegler w „Społeczeństwie informacyjnym”. 

Postawienie języka w centrum systemu edukacyjnego nie oznacza nic innego, jak przywrócenie mu 
jego fundamentalnej,  unikalnej  funkcji,  dzięki  której  możemy  intepretować  siebie,  innych oraz 
świat   i  funkcji  krytycznej,  czyli  zdolności języka do wyrażania  myśli,  które nie  zatracą się w 
krótkotrwałości, lecz rozwiną się na przestrzeni czasu.

I jak tu nie łączyć generalnego spadku poziomu nauczania w krajach zachodnich z nadejściem 
cyberkultury?

Powołując się na Condillaca i Diderota, Raffaele Simon wskazał już w jednej ze swoich starszych 
rozpraw fundamentalną różnicę pomiędzy inteligencją symultaniczną a inteligencją sekwencyjną,  
które stanowią bazę dla czasów antropologicznych. Chodzi tu różnicę pomiędzy językiem i 
wizualną percepcją.  

Wszystkie technologie faworyzują inteligencję symultaniczną i pomijają inteligencję sekwencyjną, 
która jest charakterystyczna dla języka. 

Jednak ta pierwsza nie może istnieć bez drugiej. Cyfrowe społeczeństwo musi być interpretowane 
tak  samo  jak  wszystkie  inne  społeczne  fenomeny,  dlatego  też  człowiek  nie  powinien  być 
użytkownikiem technologii, której sensu nie pojmuje.

A to oznacza ponowne postawienie języka w centrum koncepcji edukacji.  Pomijając Finów, którzy 
przodują w  rezultatach testów PISA i przypisują językowi nauczania i lekturom ważną rolę , nikt 
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nie  odważył  się  do  tej  pory  tego zrobić.  Tak opisuje  sytuację  Inger  Enkvist  w sztokholmskim 
Dagens Nuheter (artykuł opublikowany w  Le Courrier international Nr. 1118, S. 20): „W szkole 
podstawowej nacisk kładzie się głównie na czytanie ze zrozumieniem, od którego zależą też dobre 
wyniki w naukach przyrodniczych oraz matematyce, ponieważ uczniowie rozumieją wtedy, czego 
się od nich wymaga. […]. W fińskiej maturze istotną funkcję pełnią języki oraz matematyka, a 
zatem przedmioty, które stawiają intelektualne wyzwania. […] Nauczyciele i władze podkreślają 
ten punkt unisono. Uczniowie z najlepszymi wynikami to tacy, którzy najwięcej czytają. Czytanie 
ma większy wpływ na wyniki szkolne niż  poziom edukacji  czy finansowe możliwości  rodziny. 
Czytając literaturę  można poprawić wyniki  w czytaniu ze zrozumieniem. Inaczej  mówiąc,  przy 
grupie  uczniów,  którzy  nie  czytają,  nie  można  oczekiwać  dobrych  rezultatów.  Nie  można  też 
spodziewać się cudów po uczniu, który nic nie czyta poza szkołą.“

2) Uaktualnienia na stronie internetowej

 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)  
 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)  
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 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) Podziękowania dla wszystkich, którzy dołączyli do EFM

Dziękujemy wszystkim tym, którzy na nasze wezwanie przyłączyli się do EFM. Celem EFM jest 
połączenie wszystkich zainteresowanych językami z każdego zakątka Europy i umożliwienie im 
wymiany kulturowych i językowych idei.

Europejska Konferencja ds. Wielojęzyczności, którą organizujemy już po raz trzeci w dniach 10 – 
12  października  w Rzymie,  będzie  nie  tylko szczególnie  intensywną próbą  obserwacji  nowych 
etapów definiowania  wielojęzyczności  w  Europie.  Pod  hasłem „Języki  bez  granic”  nie  należy 
rozumieć kompletnego zniesienia  światowych, mentalnych czy kulturowych granic;  funkcjonują 
one bowiem niczym drzwi domu, i to od Państwa zależy czy pozostaną one zamknięte lub otwarte. 
Wielojęzyczność jest okazją do zachowania różnorodności i wpierania wymiany doświadczeń, które 
gwarantują tę różnorodność.

Dziękujemy za wpieranie EFM poprzez przyłączenie się do nas. 

4) Zabawy językowe: globalizacja-mondialisation, burza mózgów-remue-méninges

Jak  się  mówi  „globalizacja“  po  angielsku  i  francusku?  Globalization  to  wersja  angielska,  a 
mondialisation  francuska.  Jednak  jakiego  terminu  używa  się  w  języku  angielskim  jako 
odpowiednika dla francuskiego  globalization w sensie, gdy jakiś problem jest globalny  chcemy 
oddać jego całość? („to consider from an overall  or a global perspective“),  a jakiego dla słowa 
globalité, w odniesieniu do postrzegania problemu jako globalny( "let us look at the problem from 
every angle“)? Dla francuskiego przymiotnika  global  występuje w języku angielskim cały rząd 
zależnych od kontekstu słów: total, overall, comprehensive, general, all-inclusive.

Oba słowa,  globalisation i  mondialisation, pochodzą z łaciny (odpowiednio  globus i  mundus)  i 
mają podobne znaczenie. Podczas gdy w przypadku języka angielskiego słowo global zachowało 
swoje  znaczenie,  to  w  języku  francuskim  straciło  ono  sens  i  zachowało  jedynie  znaczenie 
abstrakcyjne.  Francuski wykształcił  wiele derywacji pochodzących od słowa  mondial,  natomiast 
angielski posiada wiele słów składowych w połączeniu ze słowem world, lecz niewiele samych 
derywacji. Sytuacja wygląda odwrotnie w przypadku wyrażenia  global  w językach francuskim i 
angielskim – w obu językach występuje wiele derywatów, ale z pozycji różnych osi semantycznych. 

Podsumowując,  obu  słowom  mondialisation i  globalization nadać  można różne znaczenia.  Oba 
koncepty są abstrakcyjne i mimo że początkowo miały one ten sam sens, to nic nie powstrzymuje 
nas obecnie od dokonania ich rozróżnienia – wariacje zwartości mogą się różnić w zależności od 
lingwistycznego regionu (porównaj z np. L'autre mondialisation, D. Wolton, 2003).

Jak  wygląda  ta  kwestia  w  przypadku  innych  języków?  W  hiszpańskim  obecne  jest  słowo 
mundialización,  używa  się  jednak  także  pojęcia  globalización.  Poza  tym  francuskiemu  słowu 
globalisation pod wpływem języka angielskiego został wyraźnie nadany sens słowa mondialisation; 
proces ten odbył się jednak bez utraty abstrakcyjnego sensu tego słowa. 

We  włoskim,  kolejnym  języku  romańskim,  które  są  wyjątkowo  podatne  na  wpływy  języka 
angielskiego, także znajdujemy słowa globalizzazione i mondializzazione

Te trzy języki romańskie zachowują się podobnie w przypadku następujących par słów:  global i 
globalité (francuski), global i globalitad (hiszpański) oraz globale i globalità (włoski). Natomiast 
język angielski odrzuca abstrakcyjny, rzadko występujący koncept globality.
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5) Komunikaty i publikacje

 W dniach od 10 do 12 października odbywa się 3. Europejska Konferencja  Wielojęzyczności w   
Rzymie 
Forom des Langues   dimanche 27 mai 2012 - Place du Capitole, Toulouse
INFOLETTRE N° 28 de DLF-Bruxelles-Europe -Une France hollandaise-Un bon point pour le  
nouveau président
Net.lang - réussir le cyberespace multilingue  , ouvrage coordonné par le réseau Maaya, C&F 
Éditions, 2012 (gratuit en téléchargement pdf)
Sur le site de Legifrance, depuis le 6 avril, une nouvelle rubrique "Traductions du droit     français  " 
est ouverte en allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol et italien.  
Le tour du monde en 180 langues, Henri Boursau, 200 phrases et expressions usuelles traduites en 
180 langues étrangères et régionales, Ed. Goursau, 2012
Workshop „Interdyscyplinarne   perspektywy migracji i wielojęzyczności“ 20.7-23.7.2012
Appel à contributions AFEA : "Le transnationalisme et les Amériques     : entre rupture et continuité   
dans le phénomène migratoire". Les textes, d’une longueur de 12-14 pages, exclusivement en 
français sont à envoyer à Marie-Christine Michaud avant le 14 octobre 2012.
Appel à contributions   pour le n°4 de la revue « Synergies Corée » : La traduction à l'heure coréenne
Appel à contributions   pour les n°8 et 9 de la revue « Synergies Chili » : L’ère du web2: des outils  
interactifs pour la communication et la formation à l’échelle planétaire; Cultures sans frontières,  
éducation sans barrières : l’apport des langues-cultures planétaire
Appel à contributions   pour les n°2 de la revue « Synergies Argentine », L’interculturel en contexte  
latino-américain : état des lieux et perspectives
International Conference on Urban Multilingualism and Education (UME)   - 7-8 March 2013
Colloque international :   "Le plurilinguisme et le monde du travail. La qualité de la   
communication  ”     –   Udine (Italie), 25-26 octobre 2012   - Date limite de soumission : 15 juin 2012
Quaderno internazionale N°7 Traduzionetradizione  , quaderno internationale de traduzione  
poetica, dir. Claudia Azzola
La traduction  ,  Michaël Oustinoff, Que-sais-je?, 2012
Réecouter sur France-culture de l'émission La grande table du 24 février à propos de la traduction 
et du livre "Le poisson et le bananier : une fabuleuse histoire de la traduction", de David Bellos
La Lettre N°44 de la Clé des langues mai 2012
La Compagnie du Pausilippe :

Feuilleton littéraire en appartement "A la Recherche du Temps perdu" de Marcel 
Proust aura jeudi 24 mai 2012 dans un appartement du 14ème (M° Pernety). 
Uniquement sur inscription : http://www.pausilippe.com/proust.htm
Café-discussion en anglais en compagnie d'un comédien-metteur en scène anglais 
(Joseph Marschall) - le mercredi 30 mai 2012 - 1er groupe : de 19h à 20h30 / 2ème 
groupe : 21h à 22h30
Café-discussion en italien en compagnie d'un comédien italien (Bruno Labrasca) - 
le mercredi 23 mai 2012 de 20h à 22h. 5 € (par groupe) + consommation. 
http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Uniquement sur inscription  communication.pausilippe@gmail.com
Les invités de l’émission « le Panier à Histoires » sur RFPP (106.3) les mardis de 
15h30 à 16h
•    Chantal Ferdinand - conteuse (15 mai)
•    Le Magicien d’Oz au Petit Théâtre du Bonheur (22 mai)
•    Une équipe de foot (29 mai)
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6) Możliwości odczytania starszych listów informacyjnych.

Jeżeli nie życzą sobie już Państwo otrzymywać tego listu informacyjnego, proszę odpowiedzieć na 
tę wiadomość wpisując w temacie „NIE” .

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/
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/

	Przypomnijmy, że dnia 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Europejska uchwaliły zestaw zaleceń dotyczących ram kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie. 

