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1) (Re)poziţionaţi limbile în centrul sistemelor educative!

O repoziţionare a limbii în centrul sistemului educativ ar putea fi considerată, dacă ne referim la 
spiritul vremii, ca o întoarcere în trecut. Este adevărat că învăţarea limbii materne (sau a limbii în 
care  se  desfăşoară  procesul  de  şcolarizare)  a  reprezentat  alfa  şi  omega  pentru  învăţământul 
gimnazial încă de la originea acestuia. Dar mai este oare acest lucru valabil şi în prezent? Iată o 
întrebare. Dar plasarea „limbilor”, la plural, în centrul sistemelor educative, este o revoluţie.

Ar trebui să fie un lucru evident, problema fiind totuşi că nu este evident pentru toată lumea.

Sistemele educative în Franţa şi nu numai se afundă în dificultăţi care par să le depăşească.

În Scrisoarea electronică nr. 44, am prezentat rezultate nefericite care contrazic discursul referitor la 
„societatea cunoaşterii” de 10 ani.

Un articol pe FranceTVinfo, care nu este un comunicat din partea Ministerului francez al Educaţiei, 
dar care seamănă cu unul, pare să se felicite pentru progresele înregistrate în materie de înţelegere a 
limbilor în  gimnaziu,  în  perioada 2004-2010, dar,  în  schimb, constată  o scădere a  nivelului  de 
înţelegere orală şi scrisă la sfârşitul liceului.

Un  cititor  atent  remarcă  faptul  că  un  elev  care  a  terminat  liceul  în  2010  se  afla  la  sfârşitul 
gimnaziului în 2006 şi deci, era mai bun în 2006 decât colegii săi evaluaţi în 2004, dar mai slab 
decât aceştia şase ani mai târziu, iar concluzia acestui cititor ar fi fie că învăţarea limbii engleze în 
gimnaziu nu serveşte la nimic, fie că fără această învăţare semi-precoce rezultatele la liceu ar fi şi 
mai slabe. În ceea ce priveşte înţelegerea orală la liceu, 40,4% dintre elevi au un nivel satisfăcător, 
faţă de 51,3% cu şase ani mai devreme, iar în ceea ce priveşte înţelegerea scrisă, procentele sunt 
50,3% faţă de 51,9%. Dacă facem o medie a celor două, rezultă o scădere de 12% a nivelului în şase  
ani. Iar explicaţia inspectoratului general, conform căreia elevii au exersat mai mult pe exprimarea 
orală, ceea ce a dus la o scădere a nivelului de înţelegere orală, este destul de uimitoare şi cam 
scurtă.
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Totul ne dă de gândit că ne aflăm în faţa unuia dintre acele fenomene globale care se manifestă la 
nivelul societăţii şi că este inutil să căutăm explicaţii prea locale, chiar dacă acestea ar putea exista.

Pentru a aborda, pentru început, întrebarea de mai sus, suntem în primul rând siguri că avem la 
şcoală, dar şi în afara ei, o concepţie despre limbă care să justifice prioritatea pe care pretindem că 
dorim să i-o acordăm.

Să ne reamintim că în recomandarea lor din   18 decembrie 2006  , Parlamentul European şi Consil  iul   
au  stabilit  cadrul  european  al  competenţelor  cheie  pentru  educaţie  şi  formare  continuă  care 
defineşte şi descrie opt competenţe esenţiale pentru dezvoltare personală, cetăţenie activă, coeziune 
socială  şi  posibilitatea  angajării  într-o  societate  bazată  pe  cunoaştere,  primele  două  fiind 
comunicarea în limba maternă şi comunicarea în limbi străine.

Folosirea termenului de „comunicare” este tulburătoare. Este adevărat că auzim adesea spunându-se 
că limba este un „instrument de comunicare”, formulare care denotă o viziune foarte restrictivă şi 
utilitaristă,  care  evidenţiază  un mare gol,  un  unghi  mort  în  concepţia  despre  limbă.  Pentru  că, 
înainte  de  a  comunica,  trebuie  să  avem ceva de  spus,  ceea  ce  înseamnă că  înainte  de  a  fi  un 
instrument  de comunicare,  limbajul este  un mijloc de exprimare a modului propriu de gândire. 
Marele lingvist Henri Meschonnic subliniază ignoranţa specifică care afectează statutul limbii în 
societatea zilelor noastre, ignoranţă care ameninţă nu doar limba, ci şi pe fiecare dintre noi.

„Pentru că,  spune el,  în  primul rând şi  mereu acţionăm, facem rău prin cuvinte,  iar  chestiunea 
apărării limbilor nu este decât aspectul ostensibil al unei ignoranţe, al unei uitări şi al unei ironii pe 
care nu le măsurăm, nu le cunoaştem, pentru că întreaga noastră cultură umanistă nu a învăţat să le 
recunoască.

Limbajul nu reprezintă doar spaţiul şi materia comunicării, ci mai înainte de aceasta şi din acest 
motiv,  spaţiul  şi  materia  formării  fiecărei  fiinţe  umane  în  propria  istorie.” (Henri  Meschonnic, 
Carrefour Culturel Arnaud-Bernard,   luni 6 aprilie 2009   ).

Să consideri limba un instrument, limba maternă şi limba străină, înseamnă să le goleşti de valoare 
pe amândouă şi să le privezi de orice putere de atracţie şi de puterea lor eliberatoare.

Heinz Wismann şi Pierre Judet de La Combe observaseră deja în l'Avenir des langues (2004) că un 
anumit curent pedagogic considerase, în anii '70, că limba trebuie curăţată de atributele culturale ale 
burgheziei şi preconiza înlocuirea marilor autori cu lectura instrucţiunilor de folosire ale aparatelor 
electromenajere. De fapt, această pedagogie, considerată de stânga, s-a dovedit un aliat perfect al 
neoliberalismului care predica şi încă predică limba unică, organizând „proletarizarea” cunoştinţelor 
şi a creierelor, conform analizei critice a lui Bernard Stiegler despre „societatea cunoaşterii” 1.

De fapt,  prin  repoziţionarea  limbii  în  centrul  sistemelor  educative  i  se  redă  acesteia  funcţia  sa 
fundamentală şi  unică,  şi  anume funcţia interpretativă a  sinelui,  a celorlalţi  şi  a lumii,  adică şi 
funcţia sa critică, funcţia de exprimare a gândirii care nu se aplatizează în efemer ci se desfăşoară în 
timp.

Cum să nu legăm această scădere, generalizată în Occident, a nivelului şcolar de apariţia digitalului 
în societăţile noastre?

Bazându-se pe Condillac şi Diderot, într-o scriere deja veche2, plecând de la distincţia dintre limbă 
şi percepţia vizuală, Raffaele Simone a stabilit o distincţie fundamentală între inteligenţa simultană 
şi  inteligenţa  secvenţială care  înglobează  timpul  antropologic.  Toate  tehnologiile  digitale 
favorizează  inteligenţa  simultană în  detrimentul  inteligenţei  secvenţiale care  este  specifică 
limbajului.

1 (L'école, le numérique et la société qui vient, D. Kambouchner,  Ph. Meirieu, B. Stiegler, J. Gautier, G. Vergne, 
Mille.et.une.nuits, 2012, a   se vedea şi  )

2 Il linguaggio spiegato da una bambina  , R. Simone, 1988, La Nuova Italia Editrice, Scandicci (Firenze), Italia.
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Una nu poate exista fără cealaltă. Societatea digitală are nevoie să fie interpretată ca orice fenomen 
social, ceea ce presupune că omul nu poate fi un simplu utilizator al unor tehnologii al căror sens îl 
ignoră.

Iată ce înseamnă repoziţionarea limbii în centrul sistemului. Nimeni nu pare să fi făcut acest lucru, 
cu  excepţia  finlandezilor,  care  se  află  în  fruntea tuturor  clasamentelor  PISA, acordând o dublă 
prioritate limbii profesorului şi lecturii. „În gimnaziu, citim sub peniţa lui Inger Enkvist, Dagens 
Nuheter  -  Stockholm  preluat  în  Le  Courrier  international Nr.  1118  p.  20,  accentul  cade  pe 
înţelegerea scrisă,  care determină şi  rezultatele bune obţinute la ştiinţe exacte şi la matematică, 
pentru că elevii înţeleg ce se aşteaptă de la ei  [...]. Pentru echivalentul finlandez al bacalaureatului, 
[...] accentul cade pe limbi şi matematică, adică pe materii care reprezintă instrumente intelectuale 
[..]. Profesori şi autorităţi publice insistă la unison pe acest subiect. Elevii care obţin cele mai bune 
rezultate sunt cei care citesc cel mai mult. Faptul că iubeşti lectura are un impact mai mare asupra 
rezultatelor şcolare decât nivelul de instruire sau mijloacele financiare ale familiei. Citind literatură 
avem şanse mai mari să ne îmbunătăţim nivelul de înţelegere scrisă. Cu alte cuvinte, nu putem spera  
să  obţinem rezultate  bune  cu  un  grup  de  elevi  care  nu  citeşte  şi  nici  nu  ne  putem aştepta  la 
recuperări miraculoase la şcoală dacă elevul nu citeşte în paralel, în afara şcolii.”

2) Printre cele mai recente actualizări ale site-ului

 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   
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 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) Mulţumim tuturor celor care au aderat la OEP

Mulţumim celor care au răspuns apelului nostru şi au aderat la OEP. Scopul OEP este să îi pună în 
legătură pe toţi cei care, de la un capăt la altul al Europei, împărtăşesc acelaşi interes pentru limbi şi 
pentru schimburile care se fac prin şi datorită lor. Scopul OEP este şi să pună în legătură idei, nu 
doar ideile referitoare la limbi, ci idei despre culturi şi limbi, şi prin intermediul acestui amestec, să 
ducă la apariţia de noi idei.

Cea de-a 3-a ediţie a Assises européennes du plurilinguisme, pe care o pregătim la Roma în 10-12 
octombrie 2012, reprezintă acel moment privilegiat de muncă intensă care trebuie să marcheze o 
nouă etapă în definirea plurilingvismului ca idee fundamentală nouă în Europa. Această ediţie a fost 
plasată  sub  titulatura  „Limbi  fără  frontiere”  nu  pentru  a  desfiinţa  frontierele  fizice,  mentale  şi 
culturale, care sunt la fel de necesare ca o uşă în casă: dvs. trebuie să o deschideţi sau închideţi după 
cum doriţi. Plurilingvismul este modalitatea de a păstra diversitatea, fără de care viaţa dispare şi, 
odată cu aceasta, de a dezvolta schimbul, care condiţionează creativitatea.

Vă mulţumim că sunteţi alături de OEP în acest demers aderând la rândul dvs.

4) Joc de cuvinte: globalizare-mondializare, brain-storming, etc.

Cum spunem în engleză  mondializare?  Globalization.  Şi cum spunem  globalizare  în engleză în 
sensul de „a aborda global sau a percepe o problemă sau situaţie în ansamblu”: „to consider from an 
overall or a global perspective”; globalitate în „a privi problema global”: „let us look at the problem 
from every angle”. Pentru adjectivul francez  global,  engleza  propune o varitate de traduceri,  în 
funcţie de context: total, overall, comprehensive, general, all-inclusive, etc. 

De fapt,  globalizare şi  mondializare au, amândouă, o rădăcină latină, respectiv  globus şi  mundus,  
termeni foarte similari. Dar, în timp ce engleza a păstrat sensul concret al lui global, echivalent al 
lui mondial, franceza a pierdut, astăzi, acest sens, păstrând doar sensul abstract. În timp ce franceza 
a produs întreaga gamă de derivate de la monde (lume), englezul world a generat multe substantive 
compuse, dar puţine derivate (worldwide = mondial, universal). Situaţie inversă, global din franceză 
şi engleză a generat toate derivatele de bază, dar pe axe semantice diferite.

În concluzie, putem încerca să conferim sensuri diferite termenilor  mondialisation din franceză şi 
globalization în engleză. Aceste două concepte abstracte au, la origine, aceeaşi semnificaţie, dar 
nimic nu ne împiedică  să avem concepţii  variabile pentru  mondialisation sau  globalization,  iar 
aceste variaţii de conţinut pot fi mai mult sau mai puţin diferite, în funcţie de perioadele lingvistice. 
(a se vedea, de exemplu, L'autre mondialisation, D. Wolton, 2003).

Şi ce fac celelalte limbi? Spaniola are mundialización, dar foloseşte şi globalización. De altfel, sub 
influenţa englezei, franceza tinde, în funcţie de context, să îi redea lui  globalisation  (globalizare) 
sensul de mondialisation (mondializare), fără, însă, a-şi pierde sensul abstract.

În ceea ce priveşte italiana, pentru a ne opri la trei limbi latine, mai sensibilă la influenţa englezei, 
aceasta reia globalizzazione, dar foloseşte şi mondializzazione. 
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În sfârşit,  limbile latine, cu global şi globalité (fr), global şi globalitad (es) şi globale şi globalità 
(it), se comportă aproximativ la fel, engleza rămânând reticentă la conceptul abstract de globality, 
care există doar marginal.

5) Anunţuri şi apariţii

 Assister aux 3e Assises européennes du plurilinguisme 10-12 octobre 2012 à Rome  
 Forom des Langues   duminică 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  , lucrare coordonată de reţeaua  Maaya,  C&F 

Éditions, 2012 (descărcare pdf gratuită)
 Pe site-ul Legifrance, începând cu 6 aprilie, o nouă rubrică "Traductions du droit     français  " 

este disponibilă în arabă, chineză, engleză, germană, italiană şi spaniolă.  
 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  „Interdisziplinäre  Perspektiven  auf  Migration  und  Mehrsprachigkeit“   20.7-

23.7.2012
 Apel  la  contribuţii  AFEA:  "Le  transnationalisme  et  les  Amériques     :  entre  rupture  et   

continuité dans le phénomène migratoire". Textele, de 12-14 pagini, exclusiv în franceză, 
trebuie trimise către Marie-Christine Michaud înainte de 14 octombrie 2012. 

 Ap  el  la  contribuţii   pentru  nr.  4  al  revistei  «  Synergies  Corée  »:  La  traduction  à  l'heure 
coréenne

 Apel   la contribuţii   pentru nr. 8 şi 9 ale revistei « 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

 Ap  el  la  contribuţii   pentru  nr.  2  al  revistei  «  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   - Dată limită pentru înscrieri: 15 iunie 
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 : 

 Foiletonul literar în apartament "A la Recherche du Temps perdu" de Marcel 
Proust va avea loc joi, 24 mai 2012 într-un apartament din arondismentul 14 (M° 
Pernety). Doar pe bază de înscriere: http://www.pausilippe.com/proust.htm
 Café-discuţii în engleză în compania unui comediant-regizor englez (Joseph 
Marschall) – miercuri, 30 mai 2012 – grup 1: 19.00-20.30 / grup 2: 21.00-22.30
 Café- discuţii în italiană în compania unui comediant italian (Bruno Labrasca) 
–  miercuri,  23  mai  2012,  20.00-22.00.  5  €  (per  grup)  +  consumaţie. 
http://www.pausilippe.com/discussion.htm

Doar pe bază de înscriere  communication.pausilippe@gmail.com

 Invitaţii  emisiunii « le Panier à Histoires » pe RFPP (106.3), marţea de la 
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http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=6847&Itemid=88889099
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=view&id=6854&Itemid=88889099
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15.30 la 16.00
•    Chantal Ferdinand - naratoare (15 mai)
•    Le Magicien d’Oz au Petit Théâtre du Bonheur (22 mai)
•    Une équipe de foot (29 mai)

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

