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HATÁRTALAN HATÁS - KIEMELKEDŐ PROJEKTTERMÉKEK AZ ERASMUS+ 
PROGRAMBAN

Együttműködés a piaccal –
az eTransFair projekt



eTransFair
Erasmus+ KA2 partnerségi projekt

Oktatók

Piacképes

Szakmai 
gyakorlat

Tanterven 

kívüli 
tevékeny-

ségek

Tanterv
Piac Hallgatók



Partnerek

Partnerkeresés:
- Ahogyan kezdődött…

Együttműködés:
- Amit tanultunk….



Szellemi termékek

https://hu.etransfair.eu/



IO1: szakfordítói kompetenciaprofil

• FORDÍTÁSI KOMPETENCIA

• NYELVI KOMPETENCIA 

• INTER- ÉS  TRANSZKULTURÁLIS 
KOMPETENCIA 

• LEKTORI KOMPETENCIA 

• SZAKTERÜLETI KOMPETENCIA

• TECHNOLÓGIAI KOMPETENCIA

• INFORMÁCIÓKERESÉS & TERMINOLÓGIAI 
KOMPETENCIA 

• SZAKMAI KOMPETENCIA



IO1 extra hozadéka

• Alapkérdés1: fordítási vagy fordítói kompetenciák?

• Alapkérdés2: Szakfordítói kompetenciák?

• Kompetenciák (szakmai és puha): bemeneti és kimeneti mérőeszköz (mennyire 
felel meg a piac elvárásainak)

• Módszertani műhely az INYK-ban: fejlesztő értékelés, tanulási eredmény alapú 
tervezés (tudatosítás)

Bővebben: EINHORN Ágnes : Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban – módszertani mozaik In: Modern 
Nyelvoktatás 25 (3-4). 174-190. oldal – Elérhető itt: https://epa.oszk.hu/03100/03139/00040/pdf/

https://epa.oszk.hu/03100/03139/00040/pdf/
https://epa.oszk.hu/03100/03139/00040/pdf/
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SWOT-elemzés
Puha készségek listája



IO2 hozadéka: új, „piacképes” tárgyak

• Vállalkozói ismeretek
• előadás

• Projektmunka
• fordítóirodai környezet szimulálása, különböző irodai szerepek kipróbálása

• Fordítástechnológia és terminológiamenedzsment
• kötelező elem: glosszárium/terminológiai munka

• Szakmai ismeretek
• előadás, ebben: gazdasági, műszaki és jogi szakterületi fókusz

• Tanterven kívüli elemek
• DTP, nyelvi mérnök, műszaki írás

• Szakma-diák találkozók
• piaci résztvevők bevonása – órarendi tárgy!

Adaptálható más 
intézmények számára



IO3: E-modulok

• 1. modul: Terminológia

• 2. modul: Lektorálás

• 3. modul: Lokalizáció

• 4. modul: Fordítástechnológia

• 5. modul: Minőségirányítás

• 6. modul: Vállalkozói készségek

• 7. modul: Fordítói projektmenedzsment 



IO3 hozadéka
• Piaci igényekre szabott, több 

száz oldalas, online képzésben 
szabadon felhasználható 
tananyag   (angol, magyar, 
német, spanyol nyelven)

• Együttműködés 
társegyetemekkel (piloting 
folyamat, pl. lektorálás)

• BME TFK teljes távoktatásban 
indított programjának 
előkészítése



IO4 és IO6: 
Értékelési portál és módszertani portál

Értékelési technikák

• Tanári/társas-, és önértékelés
• Fejlesztő/diagnosztikus/szummatív
• Tudás/készség/attitűd fejlesztése 

értékelés révén  

pontozás
szöveges
osztályzás
hibatipológia (kétkörös fejlesztő 

értékelés)

Innovatív módszertani 
megoldások 
• Kompetenciák fejlesztése

• Tanulási eredmény alapú tervezés:
• tudás/készség/attitűd

• Szakterületi alapon

• Adott nyelvpárra

• Feladatleírás /instrukciók

• Értékelés fajtája



IO4 és IO6 hozadéka

IO4
• BME TFK – értékelési 

módszerek 
harmonizálása, technikák 
megosztása (FÉM) 
• Fejlesztő értékelés 

bevezetése (piacról 
érkező oktatók is 
átveszik!)

IO6
• Tudásmegosztás –

ötletek megosztása, 
távoktatási 
programban közös 
felhasználás 
•Upload day – közösségi 

élmények



IO4 – Értékelési portál



IO4 – Értékelési portál



IO4 – Módzsertani portál



IO5: Motivációs anyagok / SPUR

• Minőségi követelmények
• Ajánlások és ötletek a továbbfejlesztéshez

• Módszertani útmutató
• útmutató az e-modulok beépítéséhez

• kérdésalapú és problémamegoldó tanulás támogatása, önreflexiós technikák 
alkalmazása

• Használati útmutató a Moodle-hoz



IO7:
European Centre for Online Specialised Translation



Az eTransFair projekt hozadéka

• Belső hozadék
• Első tapasztalat – „nagy” projekt
• Munkamegosztás / együttműködés / lehetőség

• Külső hozadék
• BME INYK megítélése
• Piacképes képzés

• Piaci képviselőkkel állandó, élő kapcsolat (oktatók, irodák, egyesületek)
• Puha készségek (mentorprogram, szakma-diák találkozók)

• Katalizátor szerep az egyetemek közötti párbeszédben (tanár-tanár találkozók)
• Nemzetközi kapcsolatok
• Inkluzív szemlélet

Zászlóshajó projekt



Konferenciakiadványaink



Hol olvashatnak a projektről?

eTransFair 2016-2019. Erasmus + Strategic Partnership. https://hu.etransfair.eu

Besznyák R., Fischer M., és Szabó Cs. (eds): Fit-for-market Translator and Interpreter Training in
a Digital Age, Vernon Press.

Hilóczki Á. & Fischer M. & Szabó Cs. (szerk.) Fókuszban a fordítás értékelése. Tanulmányok a
BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi
Konferenciájának előadásaiból. Budapest: BME.

Szabó, Cs. Az eTransFair projekt portáljai: értékelési technikák és módszertani ötletek fordítást 
oktató szakemberek számára. Modern Nyelvoktatás. 2019(3-4). 216-221. 

Fischer M. A terminológiai kompetencia fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a 
terminusok felismerésére. In: Szoták Sz. (szerk.) Diszciplinák találkozása: Nyelvi közvetítés a XXI. 
században. Budapest: OFFI. 197-211. (A terminológia e-modul feladatai)

https://hu.etransfair.eu/


IRODALOM

Bibliográfia

Einhorn, Á. (2019). Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban. Módszertani 
mozaik. Modern Nyelvoktatás 2019(3-4). 174-191. 

EMT Competence Framework 2017. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_KOMPETENCIA_fwk_2017_en
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Fordításszolgáltatók Magyarországon 2017. Iparági kutatás hazai
fordítóirodák körében. Proford, 2017.

http://proford.hu/wpcontent/uploads/tudasbazis/forditasszolgaltatok_Magy
arorszagon_2017_final.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_competence_fwk_2017_en_web.pdf
http://proford.hu/wpcontent/uploads/tudasbazis/forditasszolgaltatok_Magyarorszagon_2017_final.pdf


Köszönjük a figyelmet!

marta.fischer@inyk.bme.hu
szcsilla@inyk.bme.hu


