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Цели на проекта:
Хора живеещи и/или eмигриращи в
чужда страна, които не говорят
често на своя роден език са
изправени пред сериозни
трудности в ежедневното
общуване. Затова разчупването на
езиковите бариери е от
първостепенна важност. Обучените
преводачи имат основна роля при
улесняване на достъпа на
емигрантите до публични услуги,
както и при социалното им
включване. Проектът цели да
осигури възможност на
заинтересовани и способни хора да
започнат и развият кариера на
преводачи. Партньорите по проекта
участваха в създаването на
Обучителен курс, който да се
проведе във всички участващи
държави.

Втора среща на партньорите по
проекта в Хемел Хемпстед:
Обучение на преподавателите
Втората среща по проект „Обучение на преводачи като
първоначална стъпка към работа“ се проведе в Хемел Хемпстед
(Великобритания) от 15 до 17 май 2013г. Освен мениджърите на
проекта, в срещата взеха участие и бъдещите обучители, които
ще проведат обучението в собствените си държави. В началото
те получиха материалите, нужни им за провеждане на
обучението, а в последствие бяха въведени в структурата на
курса от британския тренер Иън Макензи.

За обучението:
Специално разработеният
шестдневен курс за преводачи цели
да развие в участниците следните
основни умения:
 Техники за водене на записки

 Създаване на специфичен
терминологичен речник
 Основни преводачески техники
В допълнение към тези умения,
обучаемите ще бъдат подготвени за
типични ситуации от ежедневната
работа на един преводач.
Предвидено е да бъдат поканени
гост-лектори, които да помогнат на
обучаемите да придобият представа
за различните области и ситуации, в
които би била нужна помощ от
преводач.

На втората сесия всички обучители имаха възможност да
посетят местен курс за преводачи и по този начин да
придобият реална представа за работата на Иън, както и да
разберат как на практика е организиран курса. Сега
обучителите имат основната задача да адаптират
съдържанието на курса към обществените и културни
специфики на всяка страна партньор, към различните целеви
групи, както и да проведат пилотното издание на Обучението
в държавите си.

Следващи стъпки:
 Адаптиране на обучителните материали
 Създаване на помощен наръчник за обучителите
 Набиране на студенти
 Провеждане на обучителния курс
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Уебсайтът на проекта вече е активен!
С удоволствие ви съобщаваме, че уебсайтът на проекта е вече активен. На него можете да намерите
актуални новини за проекта и повече информация за участващите партньори. Интернет сайта на проекта
http://interpretertraining.eu е достъпен на 5 езика, а чрез него директно можете да посетите и
нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/pages/Interpreter-training-as-a-steppingstone-to- work/171140706367588

Статус на проекта след втората партньорска среща:
Партньорите по проекта бяха изключително доволни от втората среща. Тя беше много професионално
организирана и структурирана, не само по отношение на доброто разпределение на времето. Успехът на
събитието се дължеше на позитивното отношение и цялостния принос на всички партньори, както и на
интерсното обучение, проведено от Иън Макензи (тренер). Поради тези причини външният оценител
описва дейностите по проекта като ясно дефинирани и добре планирани. Той акцентира на взаимното
уважение между участниците, благоприятната работна атмосфера и определи иновацията, която ще се
трансферира чрез проекта, като много ясно формулирана и изключително полезна.

Водеща организация:
Съвет за доброволчески услуги Дакорум
(Обществени дейности Дакорум)
48 High Street, Hemel Hempstead, Herts, HP1 3AF

www.interpretertraining.eu
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може
да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация

