Szakmai önéletrajz

Név: Schwartz Marianna 
Foglalkozás: Angol nyelvtanár, társadalomtudományi és gazdasági szakfordító
Tapasztalat: 1985 óta tanítok és 1991 óta fordítok. Dolgoztam általános iskolában, ahol második osztálytól a nyolcadik osztályig tanítottam gyerekeket angolra, a felsőtagozaton emelt óraszámban is. 2007-ben váltottam ki szakfordítói igazolványomat és a vállalkozóit. Most nyelviskolákban és fordítóirodáknak dolgozom. 
Tanárként főleg felnőttekkel és középiskolásokkal foglalkozom, s különféle nyelvvizsgákra készítem fel őket. TELC és ECL nyelvvizsgáztató vagyok, és City and Guilds nyelvvizsgáztató voltam. A többi nyelvvizsga követelményeit is ismerem. A tanítványaim igényének megfelelően külön anyagot is állítok össze.
Projekt koordinátorként különböző témájú és stílusú szövegeket fordítottam mindkét nyelvre.( pályázatok, beszámolók, életrajzok, elbeszélések, versek és dalszövegek, levelek, kérdőívek stb.) 
Sokáig csak ismerősöknek fordítottam. (levelek, életrajzok, használati útmutatók)
A Kidlink munkáját fordítással segítettem. (weboldalfordítás) Odd de Presno, a kapcsolattartóm, referencialevelet írt számomra. 
Több fordítóirodával állok kapcsolatban. Fordítottam többek között szerződéseket, beszámolókat, műsorismertetőket, programajánlókat, termékismertetéseket, esszét, úti beszámolót, bemutatkozást, diplomamunkát, és bizonyítványokat. 
2011-ben a Könyvmolyképző Kiadó kért fel Richard és Florence Atwater könyvének a fordítására.
Sporttémájú ismertetők, erősítőgépek fordítása.

IT: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Open offices, Memoq Pro, Trados 5 (próba), SDL Edit
E-learning: Moodle, WTCD, Macmillan Campus

Kedvenc területeim: társadalomtudomány, oktatás/nevelés, irodalom, történelem, minőségügy, emberi erőforrás
Vállalt témák: általános, gazdaság, idegenforgalom, társadalomtudomány, történelem, irodalom, kultúra, oktatás/ nevelés, szociológia, politika, sport, minőségügy, emberi erőforrás stb.

Végzettséget adó iskolák:
1981-1985	Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, Eger, orosz-történelem szakos általános iskolai tanár
1992-1995	ELTE, Budapest, angol nyelvszakos tanár
1998-2002           Manchesteri Egyetem, MEd in English Language Teaching
2005-2007	     Szent István Egyetem, Gödöllő, társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító (angol-magyar)	

Bizonyítványok:
1991	Angol középfokú C
1992		  Angol felsőfokú   C

Oklevelet adó képzés
1998                        40 órás számítástechnikai ismeret
2002                        60 órás minőségügyi ismeretek
2003                        30 órás csoportvezetés
2008                        ECDL 
2009		  30 órás TELC tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak
2010		  30 órás BME tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak
2010		  20 órás TELC tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak
2011		  30 órás ELC tanfolyamvezető és vizsgáztató felkészítés angol szakos tanároknak

Munkahelyek:    
1985-1987	3. számú Általános Iskola, Fót
1987-2009            Általános Iskola, Verőce (több neve volt Orbán László Körzeti Általános Iskola, Általános Iskola,  Géza Fejedelem Általános Iskola, Géza Fejedelem Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde)
2008-		       egyéni vállalkozóként nyelviskolákban és fordítóirodáknak dolgozom

Pozíciók:
-	tanár (orosz, angol, történelem)
-	osztályfőnök
-	projekt koordinátor (Socrates Comenius iskolák közötti projekt, Tempus Közalapítvány)
-	minőségügyi felelős (Comenius 2000 iskolai pályázat és felkészítő intézmény)
-	angoltanár felnőttképzésben
-	szakfordító
-	TELC, ECL és City and Guilds nyelvvizsgáztató

Külföldi tartózkodások
régi Szovjetunió (4 hónap 1 hét), Egyesült Királyság (15 hét), USA (3 hét)
1998-2002  Socrates Comenius projekt keretében 4 testvériskolánál (Olaszországban, Spanyolországban, Norvégiában és Németországban 1-1 hét)




