Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа

Брой : 4 Март 2014
Проектът LITSSW се характеризира
с високо ниво на многообразие
както от страна на партньорски
организации, така и от страна на
участници. Пилотната версия на
обучението за преводачи включи
54 участника от най-различни
социални и културни среди, което
се отрази и на езиците, включени
в
курса.
Всички
четири
партньорски организации имаха
участници с английски език, три от
тях (Германия, Италия и България)
включиха участници с френски
език, две (Германия и България) с
руски език и две (Германия и
Гърция) с
арабски език.
Участниците
в
обученията
говореха
още:
испански,
португалски, румънски, турски,
албански
виетнамски
езици,
бангла, пащо, фарси и други.

Каква е целта на
обучителните курсове
по проекта LITSSW?
Двата курса в рамките на проект
LITSSW са разработени със
специална цел: обучение на
чужденци, които владеят много
добре местния език да станат
преводачи като по този начин те
ще могат да помагат на други
чужденци и намалят трудностите
в
общуването
между
имиграционните общности и
държавните
институции
и
администрация.
Вторият
обучителен курс ще включва
електронно обучение както и
дейности в реална среда заедно с
посещения
на
държавни
институции.Това ще позволи на
участниците
да
подобрят
знанията си за публичния сектор и
да намерят нови възможности за
работа и услуги, достъпни за
чужденците в партньорските
страни.

Втора версия на Обучителния курс
След успешното приключване на първата част от курса за
обучение на преводачи, скоро във всяка от партньорските
страни ще се проведе втория етап от обучението. 12
предварително избрани обучаващи се ще участват в 36часов курс, който ще включва занятия в традиционна
учебна среда както и електронно обучение, възможности
за работа в мрежа и посещения в институции от публичния
сектор. Подборът ще е насочен към хора, говорещи
езиците, които са най-търсени в съответната местност.
В някои от страните имаше много желаещи да участват,
поради засиленото търсене на преводачи. Това показа
силен интерес у местните общности към обучението на
преводачи.

Пример за добра практика: Ксения от
Берлин

Ксения е рускиня, която живее в Германия от 2001 година насам и
работи като социален работник и мениджър проекти. Тя говори
свободно руски, немски, испански и английски език.
Преди участието в обучителния курс по проект LITSSW, Ксения е
притежавала известен опит в сферата на преводите и е обмисляла
да започне работа като професионален преводач. По време на
курса тя се запозна с теоретичните и етични аспекти на професията,
както и с други важни особености като воденето на бележки и
кратък речник с непознати думи.
Тя се открои като един от най-мотивираните и активни участници.
Ксения подобри професионалните си умения и откри силните и
слабите си страни по време на обучението. Също така затвърди
самочувствието си и се научи как да се държи в отношенията си с
бъдещите работодатели. Ксения възнамерява да участва и в други
обучения, за да подобри още повече уменията си и да реализира
амбицията си да стане професионален преводач.

LITSSW: За първи път в
България
Център РУНИ проведе първия в България
курс за преводачи в сферата на
обществените
услуги.
В
някои
западноевропейски
държави
като
Обединеното
кралство
такива
професионални преводачи се обучават
от много години насам.
Първите, завършили 36-часовия курс за
преводачи получиха и сертификати за
преминатото обучение. Участниците в
обучението
бяха
от
различни
професионални сфери и възраст, което е
индикатор за желанието на човек да се
развива през целия си живот. Курсистите
освен български език, като основен,
владееха френски, руски, английски или
турски език. Част от обучението беше
проведено
от
гост
лектори,
представители на различни държавни
институции,
които
запознаха
участниците
със
структурата
на
различните ведомства, където имат
огромна нужда от професионални
преводачи.
Подобни
обучения
допринасят за по-добрата репутация на
професията „преводач в сферата на
обществените услуги“ в България.
(http://www.chinarweb.com/?lang=bg&co
ntroller=news&id=632)

Какво постигна DCVS Community Action Dacorum с този
проект?
Обучение на преводачи като първоначална стъпка към работа
Удовлетворение, задоволство и чувство за себеусъвършенстване. Нашият
обучителен модел се основава на моралните принципи, което има за цел да
улесни комуникацията между имиграционните общности и властите, публичните
институции и организациите, които работят с тях. Идеята на проекта беше да
трансферира иновативен модел от Обединеното Кралство и резултатите след
първата година показват, че това не е било просто една успешна иновативна идея,
а е предоставило на партньорите и обучаващите се много поводи за размисъл.
Обратна връзка от нашите партньори
Гръцкият партньор спомена, че след приключването на курса трима души са си
намерили работа в полицията. Проектът отвори много нови врати за участниците
и някои от тях обмислят започването на собствен бизнес, изолзвайки придобитите
знания. Те придобиха професионални умения, които им позволяват активно да
помагат на местните хора. В Италия един от участниците е проявил желание да се
запише на пълния курс за извършване на преводи в публичния сектор, при
завършването на който се получава съответната диплома. В България трима от
участниците продължиха обучението си като посетиха курс за кариерно
консултиране и професионално ориентиране. В Германия местните власти се
включиха в обучението и наблюдаваха ползите от него.
Добавена стойност
Във всички партньорски страни специалисти от различни области (включително и
публичния сектор), предоставиха на участниците възможността да се запознаят с
тези области от първа ръка. За партньорите това предизвика поводи за размисъл
за преводачеството като професия, което като другите професии изисква кодекс
на поведение и специална методология.
Проектът не само разви професионалните умения на хората, които говорят два
езика, но и подтикна Dacorum да използва курса за обучение на преводачи като го
предлага и в другите партньорски страни.

Как се става добър преводач? Организация CSC Danilo Dolci, Палермо, Италия
От 19-те участници в обучението най-много се открои Зидони, 27, от Камерун, заради нейния ентусиазъм и активност. Тя
живее в Италия от година и три месеца, учейки в университета в Палермо. Владее френски и италиански език. Научила е за
обучителния курс от обява в интернет и е решила да кандидатства поради любопитство и желание да научи нещо ново.
Курсът ѝ предостави възможност да се запознае с необходимите методи за извършване на преводи. Тя възнамерява да
използва придобитите умения, за да работи като медиатор между хора говорещи различни езици, които срещат трудности
в общуването помежду си.
Избрахме нея като пример за успешен участник заради мотивацията ѝ: тя постигна добри резултати след края на курса и се
разбра какво е нужно на един човек за да стане добър преводач и как да придобие нужните преводачески умения. Нейния
пример ни позволи да идентифицираме профила на подходящия кандидат за този вид курс: младите хора са помотивирани да научават нови неща и са по- приспособими и за тях е по лесно да овладяват нови техники като водене на
бележки, извършване на превод (включително и моментен превод) в сравнение с възрастните.
Въпреки това, всеки човек е различен и няма универсални правила, по които да се каже предварително кой може да стане
добър преводач.
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