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Abstract:
In recent years, the necessity to create adequate translator training programs and to define proper
assessment criteria, has set off wide-ranging discussions about the nature and the components of
translation competence, whose definition is of major importance to Translation Didactics, since the main
objective of teaching is the development of the student’s translation competence.
The aim of this paper is to provide a non-exhaustive, literature-based overview of the major trends
regarding the concept of translation competence, and to draw some tentative conclusions about the
requirements the translator should fulfil in order to cope with the demands of his profession and the needs
of the market.
For this purpose, owing to the vast literature on this topic, the trends have been categorized and the main
representatives of each trend have been presented in an effort to show the wide range of views that have
been expressed in this field, especially during the last decade.
Keywords: didactics of translation, translation competence, translation pedagogy, translation skills,
translator training

1. Εισαγωγή
«Ο ορισµός της έννοιας της µεταφραστικής δεξιότητας είναι θεµελιώδους σηµασίας για
τη διδακτική της µετάφρασης, δεδοµένου ότι στόχος-αντικείµενο της διδασκαλίας είναι,
ακριβώς, η ανάπτυξη της εν λόγω δεξιότητας του σπουδαστή, άκρως απαραίτητης
προκειµένου να µάθει να µεταφράζει» (Hurtado 1999: 42).
Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι η συνοπτική περιγραφή των κυρίαρχων
τάσεων και απόψεων της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε την έννοια και τη φύση
της µεταφραστικής δεξιότητας, καθώς και η τυποποίησή τους µε βάση τις προϋποθέσεις
που αυτές θέτουν ούτως ώστε ο µεταφραστής να είναι σε θέση να αντεπεξέρχεται στις
ανάγκες της αγοράς και του λειτουργήµατός του.
Για το σκοπό αυτό έχει γίνει σταχυολόγηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, έντυπης και
ηλεκτρονικής, προκειµένου να καταδειχτεί το ευρύ φάσµα απόψεων της τελευταίας
κυρίως δεκαετίας, όπου αρχίζει σταδιακά να εγκαταλείπεται η θεώρηση της
µεταφραστικής δεξιότητας ως µιας επιπλέον γλωσσικής δεξιότητας και αρχίζουν να
κάνουν την εµφάνιση τους κυρίως τα µοντέλα πολλαπλών δεξιοτήτων –τα
επονοµαζόµενα «πολυσυστατικά», που είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες και τις
απαιτήσεις µιας ταχέως αναπτυσσόµενης διαπολιτισµικής κοινωνίας της πληροφορίας,
η οποία επέφερε δραστικές αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον του επαγγελµατία
µεταφραστή.
Κατά τη βιβλιογραφική διερεύνηση στο ευρύτερο πεδίο της Παιδαγωγικής της
Μετάφρασης, ολοένα και περισσότερο γινόταν εµφανής µια γενικότερη «σύγχυση» –θα
µπορούσε να πει κανείς– όσον αφορά, κατ’ αρχάς, τη διατύπωση διακριτών
παιδαγωγικών στόχων –και, κατ’ επέκταση, το σχεδιασµό εκπαιδευτικών
προγραµµάτων– αλλά και τον καθορισµό ορθών κριτηρίων αξιολόγησης στην
κατάρτιση µεταφραστών. Η «σύγχυση» αυτή κατά µεγάλο βαθµό οφείλεται στην
έλλειψη οµόφωνου προσανατολισµού όσον αφορά τις αξιόκτητες γνώσεις, ικανότητες
και δεξιότητες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης µεταφραστών. Σύµφωνα και µε τον Donald
Kiraly (1995: 5), «η έλλειψη διακριτών στόχων, διδακτικού υλικού και διδακτικής
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µεθοδολογίας καταδεικνύει ένα παιδαγωγικό κενό στην εκπαίδευση µεταφραστών. […]
Τα µεταφραστικά τµήµατα συνήθως δε βασίζονται σε ένα συνεκτικό σύνολο
παιδαγωγικών αρχών, προερχόµενο από γνώσεις αναφορικά µε τους στόχους της
µεταφραστικής εκπαίδευσης, τη φύσης της µεταφραστικής δεξιότητας και από την
κατανόηση της επίδρασης που ασκεί η διδασκαλία στη µεταφραστική επάρκεια των
σπουδαστών».
1.1 ∆ιευκρινήσεις
Στο σηµείο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµη µια σύντοµη διευκρινιστική αναφορά στην
επιλογή του όρου «δεξιότητα» –δεδοµένου του προβληµατισµού που υφίσταται στη
διεθνή µεταφραστική βιβλιογραφία εξαιτίας του σηµασιολογικού φορτίου που έχει
προσλάβει ο εν λόγω όρος στη Γλωσσολογία και την Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία.
Κατ’ αρχάς, ο όρος χρησιµοποιείται ως απόδοση του αγγλικού «competence» ή του
γερµανικού «Kompetenz», ενίοτε και του «skill» ή «Fertigkeit», ενώ ως «ικανότητα»
αποδίδονται οι όροι «ability» ή «Fähigkeit». Στην παρούσα εισήγηση επελέγη τελικά η
χρήση του όρου «δεξιότητα», επειδή –σύµφωνα και µε τα λεγόµενα της Dorothy Kelly
(2005: 33)– φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος τόσο στις Μεταφραστικές Σπουδές όσο
και στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική έρευνα γενικότερα, ιδίως δε στον Ευρωπαϊκό
Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Σε γενικές γραµµές, η «δεξιότητα» νοείται εδώ ως ένας όρος-οµπρέλα που καλύπτει
όλο το φάσµα ικανοτήτων, γνώσεων, στρατηγικών και συµπεριφορών που καλείται να
διαθέτει, να αναπτύξει και να εφαρµόσει ο εκπαιδευόµενος µεταφραστής,
επικεντρώνεται δηλαδή στα επιδιωκόµενα εκπαιδευτικά και µαθησιακά αποτελέσµατα.
1.2 Γενικό πλαίσιο
Σε αυτό το σηµείο θα γίνει µια σύντοµη αναφορά των παραγόντων που συνέβαλαν στο
να αποτελέσει η έννοια της µεταφραστικής δεξιότητας ένα από τα κυρίαρχα ζητήµατα
στον τοµέα των Μεταφραστικών Σπουδών τα τελευταία χρόνια.
Για πολύ καιρό η µεταφραστική έρευνα βασιζόταν στο µεταφρασµένο κείµενο, δηλ.
στο προϊόν. Οι σπουδές πάνω στη µεταφραστική διαδικασία είναι ένα σχετικά νέο
φαινόµενο. Ως αντικείµενο µελέτης τους έχουν τις νοητικές και γνωσιακές διεργασίες
του µεταφραστή (τη διαλεύκανση του λεγόµενου «µαύρου κουτιού» του µεταφραστή)
και επικεντρώνονται στις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις στρατηγικές που απαιτούνται
για τη διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας ή ενδέχεται να εστιάζουν στη διαδικασία
κατάκτησης (acquisition) αυτών.1
Επιπλέον, οι ερευνητές στο πεδίο της µετάφρασης θεωρούν πως η πληθώρα των
κριτηρίων που χρησιµοποιήθηκαν προκειµένου να αποδοθεί εννοιολογικά ο όρος
«µεταφραστική δεξιότητα», καθώς και η έλλειψη οµοφωνίας αναφορικά µε το ποιες
δεξιότητες είναι απαραίτητες για την παραγωγή µιας επαρκούς και αξιόπιστης
µετάφρασης, ασκούν σηµαντική επίδραση στην επιλογή κριτηρίων για τη δηµιουργία
εργαλείων µεταφραστικής αξιολόγησης.2
Επιπρόσθετα, η αύξηση του όγκου και της διαφορετικότητας των κειµενικών ειδών
προς µετάφραση, οδήγησε σε µια διεύρυνση των δεξιοτήτων που αναµένονται από έναν
µεταφραστή. Παράλληλα, η εκρηκτική παραγωγή εγγράφων, η παγκοσµιοποίηση και η
συνακόλουθη ανάγκη για διαπολιτισµική επικοινωνία, αύξησε τη µεταφραστική ζήτηση
σε σηµείο τέτοιο, ώστε να χρειάζονται και να έχουν αναπτυχθεί διάφορα υπολογιστικά
εργαλεία προκειµένου να αντεπεξέλθουν σε αυτό τον όγκο εργασίας.3
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Από τη διερεύνηση στη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει, εποµένως, ως πρώτο, γενικό
συµπέρασµα, ότι τα τελευταία χρόνια:
• η αναγκαιότητα δηµιουργίας κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και
καθορισµού ορθών κριτηρίων αξιολόγησης στην κατάρτιση µεταφραστών,
• η αυξηµένη ζήτηση για επαγγελµατίες στη βιοµηχανία των γλωσσικών
υπηρεσιών (languages services industry) και σε άλλους τοµείς διαπολιτισµικής
επικοινωνίας,
• σε συνδυασµό µε τη «γνωσιακή στροφή» των Μεταφραστικών Σπουδών και τη
συνακόλουθη µετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη θεώρηση της µετάφρασης
ως προϊόντος στη θεώρησή της ως διαδικασίας,
ενέτειναν το διάχυτο προβληµατισµό και συλλογισµό γύρω από την εκπαίδευση των
µεταφραστών και τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις, πυροδοτώντας πολλές
συζητήσεις και έρευνες γύρω από τη φύση και τα συστατικά στοιχεία της
µεταφραστικής δεξιότητας.

2. Παρουσίαση τάσεων και απόψεων
Προκειµένου να διευκολυνθεί η συνοπτική παρουσίαση όλων των απόψεων και των
τάσεων, κρίθηκε σκόπιµη η οµαδοποίησή τους σε τρεις γενικές κατηγορίες: τα µοντέλα
πολλαπλών δεξιοτήτων, οι τάσεις που επικεντρώνονται στη µεταφραστική διαδικασία
αυτή καθεαυτή και αυτές που δίνουν έµφαση στις υπολογιστικές δεξιότητες, στη χρήση
δηλαδή ηλεκτρονικών εργαλείων.
2.1.1 Πολυσυστατικά µοντέλα
Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υφίσταται κάποια επίσηµα καθιερωµένη και αποδεκτή
ταξινοµία, ούτε καθολική συµφωνία όσον αφορά την ονοµασία, τον αριθµό των
δεξιοτήτων και τις µεταξύ τους συσχετίσεις· έχουν προταθεί διάφορα µοντέλα, τα οποία
πολλές φορές συµπίπτουν σε ορισµένα βασικά συστατικά που είθισται να
επονοµάζονται υποδεξιότητες. Κάθε µοντέλο, ωστόσο, παρουσιάζει τις δικές του
παραλλαγές και διαφοροποιήσεις.4
Όσον αφορά τα πολυσυστατικά (multicomponential) µοντέλα κατ’ αρχάς, αυτά, σε
γενικές γραµµές, περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
καλύπτει όλες τις πτυχές και τα χαρακτηριστικά τόσο (1) της µεταφραστικής
διαδικασίας αυτής καθεαυτή, δηλ. όλα τα στάδια από την κατανόηση-απολεξικοποίηση
του κειµένου-πηγή έως την αναδιατύπωση του στη γλώσσα-στόχος, όσο και (2) των
«εξωγενών» παραγόντων που εµπλέκονται σε αυτήν, δηλ. γνώσεις πάνω στο χειρισµό
ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογιών της πληροφορίας γενικά, γνώσεις αναφορικά
µε την επαγγελµατική πρακτική του µεταφραστή και στοιχεία συµπεριφοράς
απαραίτητα για τη διεκπεραίωση του µεταφραστικού έργου.
Ενδεικτικά, θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στο µοντέλο της οµάδας PACTE5 (2003:
43-66) του Αυτόνοµου Πανεπιστηµίου της Βαρκελώνης, κυρίως λόγω του ότι βασίζεται
σε πορίσµατα εµπειρικών ερευνών, αλλά και γιατί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγµα
των πολυσυστατικών µοντέλων που έχουν κατά καιρούς προταθεί (λ.χ. από τους
Christian Nord (2005: 209-223), Gregory Shreve (2002: 150-171), Dorothy Kelly
(2005: 32-33), Albrecht Neubert (2000: 3-18), Christina Schäffner6(2000: 143-156)) και
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τα οποία διαφοροποιούνται σε ελάχιστα, στην ουσία, σηµεία: κυρίως ως προς την
ονοµασία των υποδεξιοτήτων αλλά και ως προς την έµφαση που κάθε φορά δίνεται στο
ένα ή το άλλο συστατικό στοιχείο.
Η ερευνητική οµάδα PACTE7, συστάθηκε το 1997 έχοντας ως στόχο τη δηµιουργία
ενός µοντέλου µεταφραστικής δεξιότητας και κατάκτησης αυτής, στη γραπτή ευθεία ή
αντίστροφη µετάφραση. Θεωρούν τη µετάφραση µια επικοινωνιακή δραστηριότητα
προσανατολισµένη στην επίτευξη στόχων, η οποία περιλαµβάνει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων και απαιτεί εξειδικευµένη γνώση (expert
knowledge), δηλ. Μεταφραστική ∆εξιότητα. Το 1998 η οµάδα ανέπτυξε την πρώτη
εκδοχή ενός ολιστικού µοντέλου Μεταφραστικής ∆εξιότητας, στη συνέχεια, όµως, και
κατόπιν εµπειρικών µελετών έκρινε αναγκαίο τον επαναπροσδιορισµό του αρχικού
µοντέλου. Σύµφωνα, λοιπόν, µε τα νέα δεδοµένα, µεταφραστική δεξιότητα είναι «το
βαθύτερο σύστηµα γνώσεων που χρειάζεται για να γίνει µια µετάφραση».
Περιλαµβάνει τη δηλωτική (declarative) και διαδικαστική (procedural) γνώση, δηλ. το
«γνωρίζω τι» και το «γνωρίζω πώς», ωστόσο η διαδικαστική γνώση υπερισχύει.
Συνίσταται στην ικανότητα διεκπεραίωσης της διαδικασίας µεταβίβασης (η οποία
ξεκινάει από την κατανόηση του κειµένου-πηγή έως την αναδιατύπωση του στη
γλώσσα-στόχος), λαµβάνοντας υπόψη το σκοπό της µετάφρασης και τα
χαρακτηριστικά των αναγνωστών του κειµένου-στόχος, και αποτελείται από έξι
υποδεξιότητες: τη δίγλωσση, την εξωγλωσσική, τη µεταβιβαστική ή γνώση αναφορικά
µε τη µετάφραση, την εργαλειακή, τη στρατηγική και την ψυχοφυσιολογική (PACTE
2006).
•
•
•

•

•

•

∆ίγλωσση υποδεξιότητα: Αποτελείται από πραγµατολογική, κειµενική,
κοινωνιογλωσσολογική, γραµµατική και λεξιλογική γνώση στις δυο γλώσσες.
Εξωγλωσσική υποδεξιότητα: Περιλαµβάνει διπολιτισµική, εγκυκλοπαιδική και
θεµατική γνώση ή γνώση θεµατικού πεδίου.
Γνώση αναφορικά µε τη µετάφραση ή µεταβιβαστική υποδεξιότητα:
Περιλαµβάνει: (α) γνώση γύρω από τη λειτουργία της µετάφρασης και (β)
γνώση σχετιζόµενη µε την επαγγελµατική µεταφραστική πρακτική και την
αγορά εργασίας.
Εργαλειακή (instrumental) υποδεξιότητα: Σχετίζεται µε τη χρήση πηγών
τεκµηρίωσης και τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας που
χρησιµοποιούνται στη µετάφραση.
Στρατηγική υποδεξιότητα: Πρόκειται για µια πολύ σηµαντική υποδεξιότητα η
οποία επηρεάζει όλες τις υπόλοιπες και ελέγχει τη µεταφραστική διαδικασία. Οι
λειτουργίες της είναι: σχεδιασµός και αξιολόγηση της διαδικασίας και
διεκπεραίωση του µεταφραστικού έργου, αντιστάθµιση τυχόν ελλείψεων στις
υπόλοιπες υποδεξιότητες, εντοπισµός και επίλυση µεταφραστικών
προβληµάτων.
Ψυχοφυσιολογικά συστατικά: Πρόκειται για διάφορους τύπους γνωσιακών και
συµπεριφορικών συστατικών και ψυχοκινητικών µηχανισµών. Αυτά
περιλαµβάνουν: (α) γνωσιακά στοιχεία, όπως µνήµη, αντίληψη, προσοχή και
συναίσθηµα· (β) συµπεριφορικές όψεις, όπως διανοητική περιέργεια, αντοχή,
κριτικό πνεύµα, γνώση των ατοµικών ικανοτήτων και εµπιστοσύνη σε αυτές,
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κίνητρα· (γ) ικανότητες όπως δηµιουργικότητα, λογική τεκµηρίωση, ανάλυση
και σύνθεση κ.ο.κ.
Εν ολίγοις, η µεταφραστική δεξιότητα είναι ποιοτικώς διαφορετική από τη δίγλωσση
και νοείται ως εξειδικευµένη γνώση όπου κυριαρχεί η διαδικαστική γνώση. Επιπλέον,
έγινε εµφανές ότι η µεταφραστική δεξιότητα αποτελείται από ένα σύνολο
υποδεξιοτήτων που βρίσκονται σε µια σχέση αλληλεπίδρασης και ιεραρχίας, µε την
στρατηγική δεξιότητα να καταλαµβάνει µια εξέχουσα θέση.
2.1.2 Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT)
Στην ίδια λογική µε τα πολυσυστατικά µοντέλα δεξιοτήτων κινείται και η Γενική
∆ιεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DGT), η οποία στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος στη Μετάφραση (European Master’s in
Translation programme)8, συνέταξε µια λίστα µε δεξιότητες που στοιχειοθετούν το
προφίλ των µεταφραστών, µε στόχο να αποτελέσει σηµείο αναφοράς και σύγκρισης
όσον αφορά το σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων και την αξιολόγηση
(assessment).
Οι εκπαιδευόµενοι –πέραν των βασικών επαγγελµατικών απαιτήσεων, όπως
πρωτοβουλία, διανοητική περιέργεια και κίνητρα– χρειάζεται να διαθέτουν γλωσσικές,
θεµατικές, πολιτισµικές, επαγγελµατικές και µεταφραστικές δεξιότητες. Με άλλα
λόγια, η Γενική ∆ιεύθυνση Μετάφρασης δε θεωρεί τη µεταφραστική δεξιότητα ως ένα
σύνολο αλληλεπιδραστικών υποδεξιοτήτων αλλά ως µία ξεχωριστή υποδεξιότητα, η
οποία συνίσταται, κατ’ αρχάς, στην ικανότητα κατανόησης κειµένων στη γλώσσα-πηγή
και ορθής απόδοσής τους στη γλώσσα-στόχος, κάνοντας χρήση του γλωσσικού
επιπέδου (register) και άλλων γλωσσικών συµβάσεων που ανταποκρίνονται στον
επιδιωκόµενο στόχο. Επιπλέον, η µεταφραστική υποδεξιότητα συνίσταται στην
ικανότητα ταχείας και αποτελεσµατικής αντίληψης, τόσο στη γλώσσα-πηγή όσο και στη
γλώσσα-στόχος, του γνωστικού υπόβαθρου (background knowledge) απαραίτητου για
την παραγωγή µετάφρασης επαγγελµατικού επιπέδου. Αυτό περιλαµβάνει την
ικανότητα χρήσης ερευνητικών εργαλείων και στρατηγικών έρευνας. Τέλος, συνίσταται
στην ικανότητα τέλειου χειρισµού εργαλείων που αφορούν στην ορολογία και τη
µηχανικά υποβοηθούµενη µετάφραση, καθώς και λογισµικού αυτοµατισµού γραφείου
(office-automation software).
2.2 Τάσεις εστιασµένες στη µεταφραστική διαδικασία αυτή καθεαυτή
Αντίθετα προς τα πολυσυστατικά µοντέλα έρχεται η άποψη του Anthony Pym (2003), ο
οποίος είναι υπέρµαχος µιας µινιµαλιστικής προσέγγισης της µεταφραστικής
δεξιότητας. Θεωρεί πως η εκπαίδευση µεταφραστών περιλαµβάνει την ανάπτυξη της
ακόλουθης διττής λειτουργικής δεξιότητας:
•

•

την ικανότητα παραγωγής µιας σειράς περισσότερων της µίας εναλλακτικών
εκδοχών του κειµένου-στόχος (ΚΣ1, ΚΣ2…ΚΣν) για ένα συναφές κείµενο-πηγή
(ΚΠ)
την ικανότητα επιλογής µιας µόνο εξ αυτών των εναλλακτικών εκδοχών,
γρήγορα και µε δικαιολογηµένη αυτοπεποίθηση

Ο Pym θεωρεί τη µετάφραση ως µια διαδικασία παραγωγής και επιλογής, µια
διαδικασία επίλυσης προβληµάτων που συχνά γίνεται κατά αυτόµατο τρόπο. Η
8
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µεταφραστική δεξιότητα, εποµένως, είναι µια διαδικασία επιλογής µεταξύ βιώσιµων
εναλλακτικών. Οι ικανότητες χειρισµού των ηλεκτρονικών εργαλείων δε θα έπρεπε να
θεωρούνται µέρος της µεταφραστικής δεξιότητας, δε θα έπρεπε να αποτελούν δηλαδή
κύριο στόχο της διδασκαλίας. Τα περισσότερα απ’ αυτά είναι απλώς τεχνικές που
επιταχύνουν και διευρύνουν την παραγωγή εναλλακτικών κειµένων-στόχος (όπως η
διαδικτυακή αναζήτηση), ενώ άλλα συµβάλλουν στην απόρριψη εναλλακτικών
(µεταφραστικές µνήµες και γλωσσάρια κάθε είδους). Ο Pym απορρίπτει τα
πολυσυστατικά µοντέλα, γιατί τείνουν να ευνοούν την πολυπλοκότητα δίχως να κάνουν
κριτικό διαχωρισµό µεταξύ µέσων και σκοπών. Ενώ, αντίθετα, η µινιµαλιστική
προσέγγιση θεωρεί ως στόχο την επικοινωνία µεταξύ των ανθρώπων και τη χρήση των
διάφορων εργαλείων ως µέσο επίτευξης αυτού του στόχου.
Παρεµφερής είναι και η άποψη του Brian Mossop (2000). Οµοίως θεωρεί τη
µετάφραση ως διαδικασία εντοπισµού και επίλυσης προβληµάτων, και πως στόχος της
διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόµενους προς αυτή την κατεύθυνση και
όχι να αναπτύξει τις δεξιότητές τους λ.χ. στην αρχειοθέτηση και διαχείριση εγγράφων
(document management), στην τοπική προσαρµογή λογισµικού (software localization)
και στις εφαρµογές επιτραπέζιας τυπογραφίας (desktop publishing) κ.ο.κ. Λέει,
χαρακτηριστικά πως, αν κάποιος δε µπορεί να µεταφράσει µε µολύβι και χαρτί, τότε δε
θα µπορέσει να µεταφράσει ούτε µε τη χρήση της τελευταίας πληροφορικής
τεχνολογίας. Στο µόνο, εξάλλου, που συµβάλλει η χρήση της υπολογιστικής
τεχνολογίας είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών.
2.3 Τάσεις εστιασµένες στη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων
Όσον αφορά τις τάσεις που εστιάζουν στις «εργαλειακές» δεξιότητες του µεταφραστή,
αυτές συνοψίζονται στα εξής: Όπως αναφέρουν και οι Suzanne Jekat και Gary Massey
(2003), πέραν των γλωσσολογικών, διαπολιτισµικών και θεµατικών δεξιοτήτων, για το
σύγχρονο επαγγελµατία µεταφραστή είναι απαραίτητες οι γνώσεις πάνω στους τοµείς
της διαχείρισης πληροφορίας, της µηχανικής µετάφρασης και της µηχανικά
υποβοηθούµενης µετάφρασης. Αυτό καθίσταται εµφανές ήδη από τα πρώτα στάδια της
µεταφραστικής διαδικασίας, εφόσον µεταφραστής και πελάτης επικοινωνούν κυρίως
ηλεκτρονικά. Επιπλέον, η διαχείριση της πληροφορίας συµβάλλει στην ταξινόµηση και
οργάνωση του µεγάλου όγκου δεδοµένων και πληροφοριών που χρειάζεται για τη
διεκπεραίωση της µεταφραστικής εργασίας. Ακόµη, η αυξανόµενη ανάγκη για
µεταφράσεις κειµένων µειώνει κατά πολύ τα χρονικά περιθώρια που έχει στη διάθεσή
του ο µεταφραστής. Η χρήση εργαλείων και βοηθηµάτων σε αυτή την περίπτωση
συµβάλλει σε µια πιο αποτελεσµατική διαχείριση χρόνου και πόρων. Θεωρούν πως ο
µεταφραστής πρέπει να διαθέτει δεξιότητες τόσο στις εµπλεκόµενες γλώσσες όσο και
στη χρήση εργαλείων που συµβάλλουν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας
µεταφράσεων, στο σχεδιασµό και διαχείριση έργου (project management) και στη
χρήση διαφόρων τεχνολογιών της µετάφρασης.
Επιπλέον, οι Geoffrey Koby και Brian James Baer (2003: 213-217) υπογραµµίζουν
πως πρωταρχικός στόχος της εκπαίδευσης µεταφραστών είναι να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόµενοι τόσο δηλωτική γνώση (δηλ. εξειδικευµένες τεχνικές γνώσεις πάνω σε
µια εφαρµογή), όσο και διαδικαστική γνώση (δηλ. ικανότητα αναγνώρισης και
συγκειµενοποίησης (contextualization) τεχνικών ζητηµάτων εντός ενός εννοιολογικού
πλαισίου) προκειµένου να είναι σε θέση να εργάζονται αποτελεσµατικά σε µια διαρκώς
αναπτυσσόµενη τεχνολογικά µεταφραστική βιοµηχανία και να αντεπεξέρχονται στις
αλλαγές βασιζόµενοι στην κατανόησή τους γύρω από τη φύση και τις βαθύτερες αρχές
της τεχνολογίας.
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3. Συµπεράσµατα
Επιχειρώντας µια σύνθεση όλων των παραπάνω απόψεων και τάσεων, προκύπτει ότι η
µεταφραστική διαδικασία –και κατ’ επέκταση η εκπαίδευση των µεταφραστών–, δε
βασίζεται µόνο στη δίγλωσση δεξιότητα του µεταφραστή και στους διαγλωσσικούς
συσχετισµούς µεταξύ µεταφραστικών µονάδων του κειµένου-πηγή και του κειµένουστόχος, αλλά περιλαµβάνει µια πολυσύνθετη αλληλεπίδραση γλωσσολογικών,
κοινωνικών, γνωστικών και πολιτισµικών διεργασιών και παραγόντων. Με άλλα λόγια,
η µεταφραστική δεξιότητα, πέρα από την επαρκή γνώση των εµπλεκόµενων γλωσσικών
συστηµάτων, περιλαµβάνει και γνώση πάνω στις επικοινωνιακές και κειµενικές
συµβάσεις των πολιτισµών της γλώσσας-πηγή και της γλώσσας-στόχος, θεµατική,
πολιτισµική και τεχνολογική γνώση, ερευνητικές ικανότητες και ψυχοφυσιολογικά
χαρακτηριστικά. Εποµένως, όλο αυτό το πλέγµα δεξιοτήτων και ικανοτήτων είναι
βασισµένο είτε στη δηλωτική γνώση, είτε στη διαδικαστική γνώση είτε σε στοιχεία
συµπεριφοράς (attitude-based).
Κάθε πρόγραµµα –και κάθε εκπαιδευόµενος στο πλαίσιο ενός προγράµµατος,
αποτελεί ένα µοναδικό µείγµα εµπειριών, δεξιοτήτων και στόχων. Επαφίεται στην
ευχέρεια έκαστου εκπαιδευόµενου να γίνει ένας επιδέξιος επαγγελµατίας
εκµεταλλευόµενος όλους τους πόρους που έχει στη διάθεσή του. Είναι ευθύνη του
καθηγητή-εκπαιδευτή µετάφρασης και της µεταφραστικής εκπαίδευσης εν γένει, να
παράσχει αυτούς τους πόρους, ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόµενοι κατά
την αποφοίτησή τους θα διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα δεξιοτήτων, ικανοτήτων και
γνώσεων που θα τους επιτρέπει να αντεπεξέρχονται µε επαγγελµατισµό στις
διαγλωσσικές καταστάσεις επικοινωνίας και να λειτουργούν επαρκώς στο πλαίσιο της
γλωσσικά διαµεσολαβούµενης κοινότητας.
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