Брой: 3 Декември 2013

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

Първата част на курса за обучение на
преводачи, провеждан паралелно в
България, Германия, Гърция и Италия,
завърши
В рамките на проект „Обучение на преводачи като
първоначална стъпка към работа“ (Програма Учене през
целия живот, Леонардо да Винчи Трансфер на иновации)
всички патрньори проведоха първата част на обучителния
курс за устни преводачи. Във всяка от държава, между 12 и
20 участници бяха обучени на техниките за устен превод в
сферата на обществените услуги.

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.

Как е конструиран курсът?
Курсът е базиран на обучителна програма за устни
преводачи, разработена от британската организация
Съвет за доброволчески услуги Дакорум и се
осъществява успешно във Великобритания от много
години насам. Курсът е с продължителност 36 часа и
включва усвояване на разнообразни техники на
превод, техники за водене на записки и работа с
терминологичен речник. В допълнение, участниците
имат възможност да се запознаят със структурата на
сектора за предоставяне на обществени услуги и да се
подготвят за възможни ситуации, в които могат да
попаднат, работейки като устни преводачи. .

Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа

Участие на гост-лектори:
Част от обучението в София бяха гост-лектори, работещи в различни сфери на обществените
услуги. Бяха поканени представители на различни институции, предоставящи обществени
услуги – експерт от Регионален инспекторат по образованието София, експерт от СДВР и
специалист в сферата на общественото осигуряване. Те дадоха подробна информация за
различните организации и институции, както и за специфичната терминология, свързана с
дейността им. Бяха представени ситуации, при работата с бежанци и мигранти, в които могат да
възникнат конфликти и проблеми. След лекциите на гост-лекторите беше предвидено време за
дискусии и допълнителни въпроси.

Каква е следващата стъпка?
След приключването на курса всички участници попълниха анкетна карта за оценка на
преминатото обучение. Анкетните карти ще бъдат обработени от партньорите и въз основа на
тях ще бъдат внесени подобрения в обучителния курс. На 23 и 24 януари 2014, ще се проведе
трета партньорска среща по проекта в Атина, Гърция. На нея ще бъдат представени резултатите
от пилотните обучителни курсове и ще бъдат дискутирани следващите стъпки относно
организирането на втория етап на обучението.

Следете дейностите по проекта и онлайн:
Намерете ни!: http://interpretertraining.eu (достъпен на 5 езика)
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Interpreter-training-as-a-stepping-stone-towork/171140706367588

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.

