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1. A problémaháttér, a kutatási kérdések és hipotézisek bemutatása

1.1. Problémaháttér

Az  Európai  Bizottság  „Oktatás  és  Képzés  2010”  munkaprogramjának 

egyik csoportja 2004-ben fogalmazta meg az Európai Unió tagjai számára 

alapfeladatként az ún. kulcskompetenciák fejlesztését („Key Competences 

for  Lifelong  Learning.  A  European  Reference  Framework”,  2004, 

magyarul:  Kulcskompetenciák  az  egész  életen  át  tartó  tanuláshoz  – 

Európai  referenciakeret,  2007). A  kulcskompetenciák  közül  az 

anyanyelven  és  az  idegen  nyelven  folytatott  kommunikáció  mellett  a 

digitális kompetenciának, a kezdeményező- és vállalkozókészségnek és a 

kulturális tudatosságnak és kifejezőkészségnek a gazdaságban is alapvető 

szerepe van.  Gazdasági  szakemberek  is  hangsúlyozzák  az  idegennyelv-

tudás, az interkulturális kompetencia és a kulturális ismeretek fontosságát, 

az  önálló munkavégzés  és  a tudásmenedzsment  jelentőségét.  A legtöbb 

gazdasági  szakértő  azonban  ma  már  elengedhetetlennek  tartja  a 

multilinguális vállalati környezetet  is, azaz az angol nyelv – egyértelmű 

lingua  franca  szerepe  –  mellett  más  idegen  nyelvek  ismeretét  és 

használatát. 

Az  idegennyelv-tudás  hiánya  az  élet  minden  területén  hátrányt  jelent, 

mivel  ma  már  teljesen  természetes  az  információ  és  a  tudás  szabad 

létrehozása,  forgalmazása,  hozzáférhetősége,  illetve  felhasználása, 

mégpedig  politikai,  társadalmi  korlátozás  nélkül.  A  gazdasági  élet 

szereplői  számára  szintén  fontos  a  versenyképesség  és  az  innováció 

szempontjából, hogy a munkavállalók legalább egy – de lehetőleg minél 

több – idegen nyelven tudjanak kommunikálni. Az információs társadalom 

szellemében a cégeknek jelen kell lenniük a világhálón, weboldalakat kell 

létrehozniuk.  A  legtöbb  világhálón  jelenlévő  vállalat  a  székhelyének 

megfelelő  nyelven  túl  minimum még egy idegen  nyelven  is  elérhetővé 

teszi  a vállalkozás  honlapjának tartalmát,  így szükség van arra,  hogy a 
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munkatársak  megfelelő  nyelvtudással  és  a  feladat  megoldásához 

szükséges készségekkel,  kompetenciákkal  – pl.  íráskészség,  rendszerező 

készség,  problémamegoldó  készség  stb.  –  is  rendelkezzenek.  A 

kommunikáció  az  üzleti  életben  tehát  nemcsak  a  szóbeliségre 

korlátozódik,  mivel  az  egyes  vállalatok  külföldi  partnerekkel  is 

kapcsolatban állnak, nem egy esetben maguk is egy nemzetközi lánc vagy 

multinacionális vállalat tagjai, így az írásbeli kommunikáció nemcsak az 

ügyfelekkel  és  az  üzleti  partnerekkel  történő,  de  a  vállalaton  belüli 

kapcsolattartás szempontjából is elengedhetetlen. 

Minden vállalatnak saját elvárása van a cégen belüli és a cégek közötti 

kommunikációt  tekintve,  így  ezen  műfajok,  illetve  szövegtípusok  egy 

speciális  részét  mindenki  elsősorban  a  munkahelyén  tanulja  meg, 

gyakorlati  alkalmazás  közben.  Azonban  a  jó  alapok,  amelyekre 

támaszkodni,  építeni lehet,  nélkülözhetetlenek ebben a folyamatban.  Az 

alapoknak a megteremtésében,  tehát a gazdasági  szaknyelv  – vagy egy 

adott szegmensének, mint például a turizmus-vendéglátás szaknyelvnek – 

elsajátításában  és  a  sikeres  kommunikációhoz  és  nyelvhasználathoz 

szükséges  készségek  fejlesztésében  rejlik  a  felsőoktatás  szerepe.  A 

szaknyelvoktatás ugyanis ma Magyarországon elsősorban a felsőoktatási 

intézményekben,  főiskolákban,  egyetemeken  zajlik,  így  a  leendő 

munkavállalók  kulcskompetenciáit  is  ezekben  az  intézményekben  kell 

kialakítani-fejleszteni. 

Kurtán  (2003)  a  szaknyelvoktatás  fő  tartalmi  taxonómiái  között  az 

írásprodukciót tekintve megemlíti a különböző levélfajták megírásán kívül 

(többek  között)  emlékeztetők,  faxok,  e-mailek  írását,  jelentések, 

pályázatok  készítését  is.  Ahhoz,  hogy  a  nyelvtanulók  ezeket  a 

szövegfajtákat el tudják készíteni és így a gazdasági élet elvárásainak is 

megfeleljenek,  elengedhetetlen  az  íráskészségük  fejlesztése.  Az  írás 

ugyanis  éppúgy  kommunikáció  mint  a  beszéd,  mivel  a  kommunikatív 
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kompetencia  követelményeinek  engedelmeskedik.  Azonban  rendkívül 

összetett gondolkodási folyamat is,  amely tanítható és tanulható, de sok 

kötöttségnek  kell  megfelelnie  (nyelvi  normák,  retorika,  kulturális 

érzékenység, befogadók szokásai stb.). Bárdos (2000) szerint az írás tehát 

– főként idegen nyelven – igazi kihívást  jelent a nyelvhasználónak és a 

nyelvtanárnak egyaránt.

Problémaként felmerül tehát, hogy az idegen nyelvi gazdasági szaknyelvi 

íráskészség  fejlesztéséhez  komplex,  sok  területet  lefedő  tananyagra  és 

korszerű,  a  gazdasági  élet  igényeinek  is  megfelelő  tanítási  stratégiákra, 

módszerekre lenne szükség. A felvázolt tényezők pedagógiai implikációja 

a gyakorló szaknyelvtanár oktató munkájában jelentkezik,  ezért célszerű 

megvizsgálni és feltárni a gazdasági szaknyelvi íráskészség fejlesztésének 

lehetőségeit. 

1.2.   Kutatási kérdések és hipotézisek

Értekezésemben  tehát  két  nagy  kérdéscsoport  összesen  hat  kérdésére 

igyekeztem választ adni:

A gyakorlati nyelvoktatás elemzése: az íráskészség fejlesztésének helye és  
szerepe a gazdasági szaknyelvoktatásban
1. Milyen  mértékben  képezi  részét  a  gazdasági  szaknyelvi  írásbeli 

kommunikáció a tanórai tevékenységeknek, illetve az otthoni tanulási 
folyamatnak?

2. Hogyan tájékozódnak a tanárok a gazdasági élet elvárásairól?
3. Mely  szövegfajtákat  tanítják  a  gazdasági  szaknyelvi  íráskészség 

fejlesztésekor?

Az íráskészség fejlesztésének módszertani problémái
4. Milyen  tananyagokat  használnak  a  gazdasági  szaknyelv  oktatása 

során az íráskészség fejlesztéséhez?
5. Milyen  módszerekkel  fejlesztik  a  tanárok  az  íráskészséget  a 

gazdasági szaknyelv oktatása során?
6. Milyen  egyéb  kompetenciák,  készségek  fejlesztésére  van  még 

szükség, illetve milyen egyéb kompetenciák, készségek fejleszthetők 
még az íráskészség fejlesztése során?
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A kutatási kérdésekhez az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg:

1. Az  íráskészség  a  későbbi  szakmai  nyelvhasználatban  betöltött 
szerepéhez  képest  nem  kap  megfelelő  hangsúlyt  a  gazdasági 
szaknyelv oktatása során.

2. A  tanárok  kevéssé  tájékozottak  és  bizonytalanok  az  üzleti  élet 
elvárásait illetően.

3. A tanítási folyamat  során a tanulókat nem vagy csak érintőlegesen 
ismertetik  meg  bizonyos  szövegfajtákkal,  illetve  műfajokkal,  mert 
elsősorban  a  gazdasági  szaknyelvi  vizsgák  írásfeladataira 
koncentrálnak.

4. A gazdasági  szaknyelv  oktatása  során  használt  tankönyvek  egyike 
sem elegendő teljes mértékben az íráskészség fejlesztéséhez, azokat 
egyéb tananyagokkal is ki kell egészíteni.

5. A  tanárok  a  lehetségesnél  kisebb  mértékben  használják  ki  az 
íráskészség fejlesztésének módszertani lehetőségeit.

6. A  tanárok  nem  rendelkeznek  tudományosan  megalapozott 
információval  az  íráskészséghez  és  fejlesztéséhez  szükséges  egyéb 
ismeretekről, képességekről, készségekről és kompetenciákról.

2. Szakirodalmi áttekintés

A külföldi és a hazai szakirodalom áttekintése során, az értekezés elméleti 

háttereként,  négy  fő  területet  vizsgáltam  meg.  Először  bemutattam  az 

íráskészség  kutatására  hatást  gyakorló  tudományterületeket.  Egyes 

források  (Silva  –  Leki,  2004)  az  idegen  nyelvi  írás  kutatását  és 

pedagógiáját  tudományterületként  a  fogalmazástanítás-elmélet  és  az 

alkalmazott  nyelvészet  határán helyezik  el.  E két  diszciplína alapjaként 

pedig a retorikát és a nyelvészetet határozzák meg. Mások, (Kast, 1999 és 

Bárdos, 2000) emellett a pszicholingvisztika, a kognitív tudományok és a 

szövegnyelvészet íráskészség-kutatásra gyakorolt befolyását is fontosnak 

tartják. Lengyel (1999) az írott nyelv multidiszciplináris megközelítésekor 

hangsúlyozza az általános és alkalmazott nyelvészet, a pszicho-, szocio- és 

neurolingvisztika szerepét, és az írás és olvasás folyamatok tudományos 

vizsgálatának  hatását  a  pedagógiára  és  a  pszichológiára.  Az  egyes 

tudományterületek  részletesebb  vizsgálata  során  megállapítható  volt 

7



íráskutatásra gyakorolt hatásuk, amely egyben rávilágított az íráskészség 

fejlesztésének interdiszciplinaritására is. 

A  továbbiakban  megvizsgáltam  az  anyanyelvi  és  idegen  nyelvi 

íráskutatás  fejlődését.  Az  összegző,  áttekintő  kutatások  (Durst,  1990, 

Haswell,  2005,  Juzwik  et  al,  2006;  Reichelt,  2001)  eredményeként 

megállapítható,  hogy  mind  az  anyanyelvi,  mind  az  idegen  nyelvi 

íráskészség  több  szempontból  is  megközelíthető  kutatási  terület.  Az 

íráskutatás  fejlődésének  meghatározó  irányzata  a  folyamatorientált 

megközelítés  volt,  amely  a  kogníció,  a  mentális  processzusok  felől 

közelítette  meg az anyanyelvi,  majd  később  az idegen nyelvi  írást.  Az 

anyanyelvi írásfolyamat területének főbb kutatói (Hayes és Flower, 1980; 

Bereiter  és  Scardamalia,  1987)  egyetértenek  abban,  hogy  a  szövegek 

megalkotása nem lineáris, hanem több szakaszból álló, rekurzív, komplex, 

bonyolult folyamat. Az anyanyelvi írás folyamatának feltárása az idegen 

nyelvi írás folyamataira is ráirányította a figyelmet. Az idegen nyelvi írás 

folyamatát vizsgáló kutatások (Kraples, 1990; Silva, 1993, Silva és Leki, 

2004;  Raimes,  1987;  Cumming,  1989  és  1990  stb.)  elsősorban  az 

anyanyelvi  és  az  idegen  nyelvi  írás  hasonlóságaira  és  különbségeire 

irányultak.  Mások  (Börner,  1989;  Krings,  1994;  Grießhaber,  2005) 

azonban  saját  idegen  nyelvi  írásfolyamat  modelljüket  is  felállították, 

amelyben az idegen nyelv mellett  az anyanyelv,  illetve egy köztes,  ún. 

„interimnyelv” (Börner, 1989) is szerepet kap. Az idegen nyelvi írás és az 

anyanyelvi írás összehasonlítására irányuló kutatások azt mutatják, hogy 

az anyanyelvi  és az idegen nyelvi  írás hasonló stratégiákkal  történik és 

hasonló  készségeket  igényel,  de  az  idegen  nyelven  íróknak  több 

nehézséggel (például helyesírási, nyelvhelyességi és lexikai problémákkal) 

kell megküzdeniük, mint az anyanyelven íróknak. 

Az  írás  folyamatának  feltérképezése  lehetővé  tette  bizonyos 

írásstratégiák  megismerését  is.  Az  írásstratégiákról  szóló  kutatások 
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(Molitor,  1985;  Chandler,  1995;  Ortner,  2000;  Molitor-Lübbert,  2003; 

Szalai  2006)  alapján  megállapítható,  hogy  az  alkalmazott  írásstratégia 

mindig az író személyétől és az adott írásfeladattól is függ és a készség 

folyamatos  kiépülésével  is  változhat.  Az  írásstratégiák  nem  mindig 

léteznek  tiszta  formában,  az  írásfeladatnak  megfelelően,  a  kitűzött  cél 

elérése érdekében több stratégia együttes használata, kombinációja lehet 

jellemző.  A  gyakorlottabb  és  a  kevésbé  gyakorlott  írók  stratégiája 

egymástól eltérő, valamint az írásfeladat komplexitása is befolyásolja az 

írásstratégia kiválasztását.  Az idegen nyelvi  szövegek megírása során is 

alkalmazhatók az anyanyelvi írásstratégiák, az anyanyelvi írásban szerzett 

gyakorlat  és  a  nyelvtudás  szintje  valószínűsíthetően  együttesen 

befolyásolják  az  idegen  nyelvi  írásban  nyújtott  teljesítményt.  Szakmai 

helyzetben  sem  elég  a  betűvetés,  a  nyelvtani,  lexikai  szabályok  és  a 

szövegfajták,  szövegpéldák,  konvenciók  ismerete,  a  szövegek 

megalkotásakor  az  írásstratégiák  is  a  fent  vázoltaknak  megfelelően 

változhatnak. Azonban a szakmai nyelvhasználatban az írásfeladatokat az 

adott  vállalaton  belüli  elvárások  és  szakmaspecifikus  kritériumok  is 

determinálhatják,  amelyek  a  választott  írásstratégiára  is  befolyással 

lehetnek (Becker-Mrotzek – Böttcher, 2006). 

A  folyamatorientált  megközelítés  kritikusai  szerint  azonban  a 

kogníció egyoldalú kiemelésével egyéb fontos szempontok – mint például 

a  társadalmi,  szociális  közeg  és  a  kultúra  –  nem  kapnak  megfelelő 

hangsúlyt.  A „szociális fordulat” („social turn”) megjelenése indította el a 

„poszt-folyamatorientált”,  „poszt-kognitív”  elméletet,  amely  az 

írásbeliséget  ideológiai  arénaként,  a  fogalmazást  kulturális 

tevékenységként  reprezentálja.  Ebben  az  értelmezésben  az  írás  nem 

kontextus-mentes,  információ-központú,  személytelen  tevékenység, 

hanem  aktívan  alakul  ki  az  ezt  körülvevő  társadalmi  és  kulturális 

környezetben, amelyben maga is központi szerepet játszik.  Ezen felfogás 
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szerint az írás tehát szociális és kulturális tevékenység is egyben, mivel 

mindig egy adott fizikai, szociális és kulturális kontextusban zajlik.

Az  írás  szociális  és  kulturális  környezetbe  helyezése  tehát  a 

diszciplína  szélesebb  körű  vizsgálatát  és  ezáltal  újabb  eredmények 

születését  tette  lehetővé.  Az  írás  tágabb,  fizikai  környezetén  és  a 

folyamaton kívüli értelmezése a műfaj-alapú megközelítésben, a diskurzus 

közösség  jellemzőinek  és  a  különböző  kultúrák  közötti  eltérések 

kiemelésében jelenik meg. Az írás szociális és kulturális tevékenységként 

történő meghatározása az idegen nyelvi gazdasági szaknyelvhasználat és 

így  a  szaknyelvoktatás  területén  is  fontos.  A  nemzetközi  gazdasági 

kapcsolatok,  az  egyes  –  külföldi  vagy  vegyes  tulajdonú – vállalatokon 

belüli szervezeti kultúra, az üzleti világ diskurzus közösségének jellemzői 

mind  szükségessé  teszik,  hogy  az  idegen  nyelvi  gazdasági 

szaknyelvhasználatban  és  szaknyelvoktatásban  az  írás  tevékenységét  a 

folyamatnál  és  a  produktumnál  tágabb  környezetben:  szocio-  és 

interkulturálisan is értelmezzük.

Az  íráskészség  nyelvpedagógiában,  illetve  a  Közös  Európai 

Referenciakeretben (2002) betöltött szerepének vizsgálata rávilágított arra, 

hogy nyelvi készségek felosztásának korszerű megközelítései nem négy, 

hanem öt nyelvi  készségről  szólnak,  az olvasásértés,  hallásértés,  írás és 

beszéd készségéhez sorolva még a közvetítés készségét is. Bárdos (2000 

és  2005)  három  készségszintet  különít  el,  amikor  az  egyes  nyelvi 

készségek  integrációját  ábrázolja.  Az  íráskészség  a  második  szintbe 

tartozik, magában foglalja az olvasás készségét és előfeltétele az írásbeli 

közvetítés készségének. Az íráskészség a szakirodalmi források (Lengyel, 

1999;  Bárdos,  2000 és  Weigle,  2002)  alapján olyan  kulturspecifikus  és 

tanult  készségként  határozható  meg,  amelynek  előfeltétele  a  betűvetés 

képessége. Az idegen nyelvi íráskészség több részkészségből összetevődő, 

motorikus  készség,  kognitív  műveletekből  álló  mentális  és  interaktív 
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tevékenység, amely szociális és kulturális jelenség is egyben és magában 

foglalja  a  nyelvi  kompetenciamodellek  részkomponenseinek 

alkalmazásának képességét is. Az írás, illetve az íráskészség fejlesztésének 

egyéb  készségek  kialakulását  és  fejlődését  támogató  funkcióját  több 

szerző  is  (Bohn,  1989;  Bárdos,  2000  és  Szalai,  2006)  kiemeli,  és 

megállapítja,  hogy  az  íráskészség  fejlesztése  a  többi  nyelvi  készség 

fejlődését is meggyorsíthatja és a teljes nyelvtanulási  folyamatra pozitív 

hatással van.

Az  íráskompetencia  meghatározására  is  születtek  modellek 

(Portmann, 1993; Becker-Mrotzek – Böttcher, 2006), amelyekben közös 

elem, hogy különböző ismeretek, képességek és készségek együtteseként 

ábrázolják az íráskompetenciát, azaz az íráskészséget. A fenti modellekből 

kirajzolódó  képet  egészíti  ki  Bereiter  (1980)  az  írás  készségének  teljes 

kifejlődéséhez  szükséges  készségek  rendszerét,  annak  felépülését 

bemutató modellje.  A modell  szerint  az írás fejlődése hosszú folyamat, 

akár  a felnőttkorig is  eltarthat,  amíg az író  a megfelelő  tapasztalatait  a 

szövegalkotás  terén megszerzi  és  készségei,  képességei  kifejlődnek.  Az 

íráskompetencia-modellek és az íráskészség fejlődési modellje az idegen 

nyelvi íráskészség fejlesztésekor is hasznos információkkal szolgálnak a 

tanárok számára.

A  Közös  Európai  Referenciakeret  (2002)  a  nyelvi  tevékenységek 

meghatározásakor  az  írásbeli  vagy  szóbeli  recepció,  a  produkció,  az 

interakció  és  közvetítés  tevékenységét  említi.  Az  íráskészség  a 

Referenciakeretben  szintén  nyelvi  tevékenységként:  produkcióként, 

interakcióként  és  szövegfeldolgozásként  jelenik  meg.  A  skálák 

kidolgozottsága azonban – ahogyan azt a szerzők is elismerik – elmarad a 

szóbeli  skálák  kidolgozottságától,  az  azokat  megelőző  empirikus 

adatgyűjtési és -elemzési módszer nyújtotta lehetőségektől, mivel az írás 

nem tartozott  a  fő  kutatási  területek közé.  Az írástevékenységek,  vagy 
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hagyományos  terminust  használva:  az  íráskészség  mérésére-értékelésére 

irányuló skálák mind „adaptált” skálák, a szóbeli tevékenységek skáláinak 

írásbeli tevékenységekre történő alkalmazásával jöttek létre. 

Az  egyes  nyelvpedagógia  módszerek  és  elméletek  történeti  áttekintése, 

illetve  néhány  jelenlegi  módszer,  elmélet  részletesebb  elemzése  is 

megerősítette,  hogy  az  íráskészség  fejlesztése  némileg  elhanyagolt 

területnek  tekinthető.  A  20.  századi  nyelvpedagógiai  módszerek  és 

elméletek  nagy  része  a  beszéd  prioritását  hangsúlyozza  és  ennek 

megfelelően  fejleszti  az  egyes  nyelvi  készségeket.  A  kommunikatív 

nyelvoktatás elnevezésében szereplő „kommunikatív” jelző is elsősorban a 

beszédprodukciót  tekintve  érvényesül.  A  napjainkra  jellemző,  a 

kommunikatív nyelvoktatásból kiinduló, illetve azon túlmutató irányzatok 

egyes  szerzők  (Richards  és  Rodgers,  2001;  Bárdos,  2005)  szerint  a 

kommunikatív  nyelvoktatás  újabb  alkalmazásainak,  illetve  annak 

megújítására tett kísérletnek tekinthetők, azonban mások (Erdei, 2002; F. 

Silye,  2004)  a  „poszt-kommunikatív”  jelzővel  illetik  ezeket.  Ezen 

irányzatokat a kommunikatív nyelvoktatás egy továbbgondolt, magasabb 

szintű,  gyakorlatiasabb  változataként  írják  le,  mivel  a  kommunikatív 

nyelvoktatás  egyes  elemeinek  továbbfejlesztésére  és  hiányosságainak 

pótlására  törekednek.  „Poszt-kommunikatívként”  jellemezhetjük  a 

tartalomközpontú,  a  feladatközpontú  és  a  kompetencia-alapú 

nyelvoktatást.  Mindhárom  irányzat  lehetővé  teszi  az  integrált 

készséghasználatot, így az íráskészség célzott és hangsúlyos fejlesztését is, 

azonban megjegyzendő, hogy a feladatközpontú nyelvtanításban a beszéd 

prioritása  érvényesül.  A  fenti  irányzatokban  közös,  hogy  a 

szaknyelvoktatásban is alkalmazhatók, mivel a szakmai nyelvhasználatot, 

amely a  szaknyelvoktatás  célja,  mind  a  tartalom,  mind  a  feladat,  mind 

pedig  a  kompetenciák  oldaláról  meg  lehet  fogalmazni.  A  feladatok  és 

kompetenciák,  de  a  tartalom meghatározásához  is  szükségletelemzések 
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elvégzésére, és eredményeiknek az oktatásban, a tanterv-összeállításban és 

a tananyagtervezésben történő alkalmazására van szükség.

A  gazdasági  szaknyelvoktatás  célja,  hogy  a  nyelvtanulókban 

kialakítsa  azokat  a  kompetenciákat,  amelyek  a  speciális  gazdasági 

szituációkban  az  idegen  nyelven  folytatott  alapvető  szóbeli  és  írásbeli 

kommunikációhoz szükségesek. A kurzusok megtervezésekor és az idegen 

nyelvi  szakmai  írásbeli  kommunikáció  gyakorlásakor  célszerű  az 

anyanyelvi szakmai (elsősorban üzleti) kommunikáció tapasztalatait és a 

szakterület  képviselőinek  véleményét  is  figyelembe  venni.  A gazdasági 

szaknyelvhasználat  és  az  idegen  nyelvi  íráskészség  viszonyát  feltárva 

megállapítható  volt,  hogy  a  bemutatott  szükségletelemzések  (Feketéné 

Silye,  2002a,  2002b;  F.  Silye,  2004;  Kurtán  –  Silye,  2006;  Dévény – 

Szőke,  2007a,  2007b,  és  2008;  Szénich,  2007;  Benke,  2008;  Tompos, 

2003) alapján az íráskészség mindenképpen fontos részét képezi a szakmai 

nyelvhasználatnak,  azonban nem izoláltan, hanem a nyelvi  ismeretek és 

készségek  komplexumának  részeként.  Ugyanakkor  kijelenthető,  hogy  a 

munkáltatók  nyelvi  felkészültségre  irányuló  elvárásai  nincsenek 

összhangban  a  munkavállalók  valós  nyelvi  kompetenciáival.  A 

munkaerőpiacon  elsősorban  azokra  a  kompetenciákra  van  szükség, 

amelyekkel  a  munkavállalók  csak  csekély  mértékben  rendelkeznek.  A 

nyelvtudást  tekintve  ez  azt  jelenti,  hogy  a  nincsen  a  szakmai 

munkavégzéshez  megfelelő  nyelvi  kompetenciájuk,  amelyre  pedig  a 

munkavégzés során napi szinten szükségük lenne.  A további  szükséges 

kompetenciák, készségek közé sorolhatók a funkcionális nyelvi ismeretek 

és  készségek  mellett  az  akadémiai  nyelvi  kézségek,  a  kritikai  nyelvi 

készségek, a szociokulturális kompetencia és az elektronikus kompetencia. 

Megállapítható, hogy a fenti  elvárások teljesítéséhez az íráskészség 

használata  és  fejlesztése  is  feltétlenül  szükséges,  a  produktív  írás 

tevékenységének  egyenrangú  szerepet  kell  kapnia  a  készségek 
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fejlesztésének sorában. A fentieken túl az idézett kutatások eredményei is 

alátámasztják,  hogy  a  kurrens  nyelvpedagógiai  módszerekben, 

elméletekben,  megközelítésekben  megfigyelhető  integrált 

készségfejlesztés  és  készséghasználat  a  gazdasági  szaknyelvoktatás 

íráskészség  szegmensében  nemcsak  a  további  nyelvi  készségek 

fejlesztésére  korlátozódik.   A  műfaj-ismeret,  az  információk 

elrendezésének  képessége,  a  rendszerezés,  a  probléma-megoldás,  a 

technikai eszközök, az internet használatának képessége stb. mind olyan 

képességek és kompetenciák, amelyek az íráskészség kialakításával együtt 

fejleszthetők és fejlesztendők a sikeres szakmai nyelvhasználat érdekében.

3.     Az empirikus kutatás 

3.1. A kutatás célja

Kutatásom célja a gyakorlati nyelvoktatás elemzésének segítségével annak 

bizonyítása,  hogy  az  idegen  nyelvi  szaknyelvi  írásbeli  kommunikáció 

ugyan  a bemutatott  szakirodalmi források szerint  fontos  részét képezi a 

gazdasági  szakmai  nyelvhasználatnak,  azonban  a  gazdasági 

szaknyelvoktatásban,  a  módszertani  munka  során  az  íráskészség 

fejlesztése a szakirodalomban szükségesnek tartottakhoz képest nem kap 

megfelelő hangsúlyt.

3.1.1. Az első vizsgálat célja

Az  első  vizsgálat,  a  szaknyelv-tanárokkal  készített,  félig  strukturált 

interjúk rögzítése és elemzése,  a kérdőíves  felmérés  elővizsgálatának is 

tekinthető.  A  tanári  interjúk  egyik  célja  annak  feltárása  volt,  hogyan 

gondolkodnak  a  tanárok  az  idegen  nyelvi  szakmai  írásbeli 

kommunikációról  és  az  idegen  nyelvi  szaknyelvi  íráskészség 

fejlesztéséről. Ezen belül második célként a vizsgálat olyan problematikus 

területek  feltérképezésére  irányult,  amelyeket  érdemes  kérdőíves 
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megkérdezéssel is tanulmányozni és elemezni.

3.1.2. A második vizsgálat célja

A második vizsgálat két részből állt. Gazdasági szaknyelvet tanító tanárok, 

valamint gazdasági szaknyelvet tanuló diákok kérdőíves megkérdezésével 

arra kerestem a választ, hogy a tanárok és a diákok miként vélekednek az 

idegen  nyelvi  íráskészség  szakmai  nyelvhasználatban  és 

szaknyelvoktatásban  betöltött  szerepéről,  milyen  hasonlóságok  és 

különbségek állapíthatók meg a tanárok és a hallgatók véleménye között. 

A kérdőíves  vizsgálat  célja ezen kívül  az eredmények  elemzése alapján 

annak feltárása és leírása, hogy milyen módszertani repertoárt használnak 

a tanárok az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség fejlesztésekor. A tanári 

és  a  diák  kérdőívek  válaszainak  összehasonlító  elemzése  ezen  felül 

segítséget  nyújthat  a  módszertani-pedagógiai  munka  sikerességének 

megítélésében.

3.2.   A kutatás módszerei

3.2.1.   Az alkalmazott eszközök és módszerek

A  vizsgálataimban  kvalitatív  és  kvantitatív  kutatási  eszközöket  és  az 

adatelemzési  módszereket  alkalmaztam  a  kutatás  minél  nagyobb 

hatékonyságának  és  érvényességének  biztosítása  érdekében.  Ezek  a 

következők voltak:

Első vizsgálat:

• Kutatási eszköz: szóbeli, félig strukturált interjúk. 

• Az  adatelemzés  módja:  tartalomelemzés  az  ATLAS.ti  szoftver 

segítségével.

Második vizsgálat:

• Kutatási  eszköz:  két,  párhuzamosan felépített,  17 zárt,  illetve nyílt 
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végű  kérdést  tartalmazó  kérdőív  a  tanári,  illetve  a  diák  minta 

megkérdezéséhez.

• Az  adatelemzés  módja:  a  válaszok  gyakorisági  mutatóinak 

kiszámítása, valamint összefüggés-vizsgálatai és különbözőség vizsgálatai 

(leíró  és  matematikai  statisztikai  vizsgálatok  /korrelációszámítás, 

klaszteranalízis  és  független  mintás  t-próba/  az  SPSS  szoftver 

segítségével),  tartalomelemzés  az  ATLAS.ti  szoftver  segítségével  (a 

kérdőíves megkérdezés nyílt végű kérdéseire adott válaszok esetében).

3.2.2. A minta

3.2.2.1. Az első vizsgálathoz tartozó minta

A tanári interjúkban a BGF Idegen Nyelvi és Kommunikációs Intézetének 

13  szaknyelv-tanára  vett  részt,  akik  mindannyian  jól  képzett,  nagy 

szaknyelvoktatási  tapasztalattal  rendelkező  szakemberek.  Mindegyikük 

üzleti, illetve turizmus-vendéglátás szaknyelv tanításával foglalkozik. 

3.2.2.2. A második vizsgálathoz tartozó minta

A kérdőíves megkérdezések mintáit egyrészt gazdasági szaknyelvet tanító 

tanárok,  másrészt  gazdasági  szaknyelvet  tanuló  diákok  alkották.  A 

megkérdezésre,  amelyben 60 tanár és 315 diák vett  részt,  a 2008/2009. 

tanév  első  (őszi)  félévének  folyamán  került  sor.  A  tanárok  nyolc 

felsőoktatási  intézményből  kerültek  ki,  míg  a  diák-mintát  hat  főiskola, 

illetve egyetem hallgatói alkották. 

4.    A kutatás eredménye

4.1. Az első vizsgálat (tanári interjúk) eredménye

Az interjúk alapján megállapítható,  hogy a tanárok fontosnak tartják az 

írásbeli kommunikációt a szakmai nyelvhasználatban, de bizonytalanok a 

tanítandó műfajokat illetően. Elsősorban a tankönyvekben is megtalálható 
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szövegtípusok  és  a  (hagyományos)  üzleti  levelezés  dominálnak, 

kiegészítve  e-mailekkel  és  lehetséges  vizsgafeladatokkal.  A 

vizsgafeladatok visszahatása a tanítási munkára erősnek mondható, ennek 

oka  az  időhiányban  is  rejlik.  Megállapítható,  hogy  minden  nyelvből 

hiányzik a megfelelő, kellően részletes, minden műfajra és szövegtípusra 

kitérő tankönyv, tananyag, amely biztos alapot nyújtana. 

A  megkérdezett  szaknyelvtanárok  nem  fejlesztik  egyformán  az 

íráskészséget,  de  egy  ponton  módszertanilag  hasonló  megközelítést 

alkalmaznak:  fontos  a  megfelelő  kifejezések  elsajátítása  és  a  minták 

bemutatása.  Az  interjúalanyok  nem rendelkeznek  pontos  információval 

arról, hogy a diákok hogyan oldják meg otthon az írásfeladatokat, miként 

írják meg az adott  szöveget,  néhányan azonban valószínűsítik  a minták 

alapján történő szövegalkotást. Az íráskészség szakmai nyelvhasználatban 

betöltött  szerepének  egységes  megítélésével  szemben  a  módszertani 

munka  eltéréseket  és  bizonytalanságokat  mutat,  a  készség  kevésbé 

hangsúlyos fejlesztésére utal. 

Az  íráskészség  elhanyagolásának  gondolatával  ugyanakkor  nem 

minden  válaszadó  értett  egyet.  A  megkérdezett  szaknyelvtanárok  a 

konkrét kérdésekre adott válaszokon túl több olyan fontos területet – az 

„íráskultúra”  hiányát,  egyéb,  az  íráskészséghez  szükséges,  illetve  azon 

keresztül fejleszthető készségeket – is megemlítettek, amelyek nagyrészt 

megegyeznek  a  bemutatott  szakirodalmi  források  megállapításaival, 

valamint  a  vizsgálat  további  témakörökre  történő  kiszélesítésének 

szükségességét támasztották alá.

4.2. A második vizsgálat (kérdőíves felmérések) eredményei

A kérdőíves vizsgálatok alapján megállapítható volt, hogy a megkérdezett 

tanárok a szóbeli  és írásbeli  kommunikációt  egyaránt  fontosnak tartják, 

míg  a  hallgatók  több  mint  egyharmada  szerint  a  szakmai 
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nyelvhasználatban  a  szóbeli  kommunikáció  a  fontosabb.  A  tanárok 

megítélése  szerint  a  készségek  közül  a  legfontosabb  a  beszédkészség, 

amelynek  gyakorlására  is  nagy  hangsúlyt  fektetnek,  azonban  az 

íráskészség  fontossága  és  gyakorlása  elmarad  a  beszédkészségétől.  A 

hallgatók az egyes készségek fejlesztését kevésbé gyakorinak ítélik, mint a 

tanárok.

A  tanárok  nagy  része  egyetért  azzal  az  állítással,  hogy  ismeri  a 

szakma  elvárásait  az  idegen  nyelvű  kommunikációt  illetően,  de  az 

ismereteik forrásaként elsősorban a használt tankönyvet  jelölték meg.  A 

nyelvórákon  az  üzleti  levelezés  tanítása  dominál,  amelyet  a  tanárok  a 

nyelvvizsgával  és  az  időhiánnyal  indokoltak.  Az  üzleti  levelezés 

prioritását megerősítették a diákok válaszai is. 

A  tanárok  többsége  használ  tankönyvet,  amelyet  azonban  egyéb 

anyagokkal  (más  tankönyvből  fénymásolt,  szakmai  folyóiratban, 

interneten talált stb.) is kiegészítenek. A hallgatói válaszok hasonló képet 

mutatnak,  a  tankönyvhasználat  megítélésében  a  t-próba  szerint  nincs 

szignifikáns különbség a két minta válaszai között,  a többi kategóriában 

azonban igen.

Az  órai  tevékenységek  között  a  tanárok  és  a  diákok  véleménye 

alapján  is  dominálnak  a  szövegek  formáját,  felépítését,  tartalmát  és 

stílusát,  valamint  a  kommunikációs  helyzetet  elemző  és  a 

szókincsfejlesztő, nyelvtani gyakorló feladatok. Az önálló szövegalkotásra 

irányuló  feladatok  egyértelműen  inkább  otthoni  tevékenységnek 

tekinthetők.  Feltűnően  magas  a  szövegek  fordításának  aránya  mind  az 

órai, mind az otthoni gyakorlatok között. Az órai és otthoni tevékenységek 

megítélésében  a  tanári  és  diák válaszok  között  több helyen  mutatkozik 

szignifikáns különbség.

 Az íráskészség fejlesztése, az önálló szövegalkotás a tanárok szerint 

elsősorban önálló tevékenység: gyakran dolgoztatják ebben a formában a 
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hallgatókat, akik ezzel szemben az órai közös munkát tartják dominánsnak 

és  csak  ezt  követően  említik  az  otthoni  önálló  munkát.  Ezeket  a 

különbségeket a t-próba is megerősítette.

 Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  tanárok  többsége  mindig 

kijavítja  a  beadott  szövegeket  és  kitér  a  tipikus  hibákra  is.  Ez  a 

leggyakrabban említett visszajelzési forma a diákok részéről is, azonban a 

különbözőség-vizsgálat  (t-próba)  szerint  szignifikáns  különbség 

tapasztalható a két minta véleménye között ezen a területen.

 A diákok hasznosnak találják az íráskészség fejlesztésére irányuló 

feladatokat,  de az indoklásokban a jövőbeni  munkahelyi  nyelvhasználat 

mellett elsősorban a nyelvvizsga szerepel.

Az idegen nyelvű  szakmai  szövegek megírásához  szükséges  egyéb 

ismeretek,  képességek,  készségek  és  kompetenciák  közül  a  tanárok 

leginkább a szakmai ismereteket említették, emellett szerepet kaptak még 

az általános íráskészség, a nyelvi és a kulturális kompetencia, a kognitív 

készségek,  az  intelligencia,  a  műveltség  és  az  attitűdök.  A  diákok 

válaszaiban  a  fentiek  közül  néhány  fontos  terület  (például  kognitív 

készségek, kulturális kompetencia stb.) nem jelenik meg. 

A  tanárok  számára  leginkább  az  idő  hiánya  és  a  diákok  hiányos 

nyelvi,  szakmai  és  szövegalkotási  ismeretei  jelentenek  problémát  az 

íráskészség  fejlesztése  során,  míg  a  hallgatók  a  szakmai  ismeretek  és 

általában gyakorlat  hiányát említették problémaként a szakmai szövegek 

írásakor.

Az elméleti áttekintés és az empirikus vizsgálatok összegzéseként, a 

szakirodalmi  források  leírásai  és  íráskompetencia-modelljei  alapján  az 

idegen  nyelvi  szaknyelvi  íráskészséghez  szükséges  kompetenciákat  és 

ismereteket a következő modellben ábrázolom (1. ábra). 
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1. ábra: Az idegen nyelvi szaknyelvi íráskészség modellje

Összefoglalva az íráskészség komponenseit és a modell információit:

az  idegen  nyelvi  szaknyelvi  íráskészség olyan  tudatos,  komplex, 

kulturspecifikus és tanult készség, amelynek előfeltétele a betűvetés (írni 

tudás)  képessége  és  a  kogníció.  A  készség  több  részkészségből 

összetevődő,  motorikus készség,  kognitív műveletekből  álló mentális  és 

interaktív  tevékenység,  amelyhez  tematikus,  textuális  és  metakognitív 

tudás is  szükséges,  és  amely szociális  és  kulturális  jelenség is  egyben. 

Mivel  nyelvi  tevékenységről,  készségről  van  szó,  az  idegen  nyelvi 

íráskészség magában foglalja a nyelvi kompetenciamodellekben felvázolt 

részkomponensek alkalmazásának képességét: 

• a  nyelvi  normák,  nyelvtani  szabályok,  lexika  ismeretét  és 

alkalmazását (nyelvi kompetencia),
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• a  szocio-  és  interkulturális  kommunikáció  szabályainak  és  a 

potenciális  olvasóközönség  elvárásainak  ismeretét 

(szociolingvisztikai/szociokulturális kompetencia),

• a  műfajok  ismerete  és  alkalmazása  mellett  a  szövegszerűség 

kritériumainak  és  a  retorikai  szabályoknak  az  ismeretét  (textuális 

tudás) és alkalmazását (szövegalkotási kompetencia)

• és különböző, akár az anyanyelvi szövegalkotás során használt, vagy 

ahhoz hasonló írásstratégiák alkalmazását, az ismeretek felkutatását, 

elsajátítását és rendszerezését (stratégiai kompetencia),

• valamint  az  elektronikus  források  és  műveletek  ismeretét 

(elektronikus  kompetencia)  és  a  tematikus  tudást  (tárgyi  tudás  és 

szakmai  /például:  gazdasági,  üzleti/  ismeretek)  és  annak  írásbeli 

kommunikációban  történő  alkalmazásának  képességét  (tematikus 

tudás alkalmazása).

5. A hipotézisek beigazolódása

Első hipotézisemre adott válaszként a vizsgálatok  csak részben igazolták 

azt a feltevésemet, hogy 

• az  íráskészség  a  későbbi  szakmai  nyelvhasználatban  betöltött 

szerepéhez képest  nem kap  megfelelő  hangsúlyt  a  gazdasági  szaknyelv 

oktatása  során.  A  tanári  interjúk  és  a  tanári  kérdőíves  megkérdezés 

eredménye is azt mutatja, hogy a szaknyelvtanárok fontosnak tartják az 

íráskészséget, és elhanyagolásával nem értenek egyet. Az egyes készségek 

fejlesztésének  gyakorisága  valóban közepesen  erős,  pozitív  szignifikáns 

összefüggést mutat az adott készség fontosságának megítélésével, kivéve a 

beszédkészséget.  A  hallgatók  és  a  tanárok  íráskészség  fejlesztésének 

gyakoriságára  adott  válaszai  között  szignifikáns  különbség  állapítható 
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meg,  a  tanárok  gyakoribbnak  ítélik  az  íráskészség  fejlesztését,  mint  a 

diákok.

Második  hipotézisemet is  csak  részben igazolták a  tanári  válaszok, 

miszerint

• a  tanárok  kevéssé  tájékozottak  és  bizonytalanok  az  üzleti  élet 

elvárásait illetően. Az interjúban résztvevő tanárok bizonytalanok ezen a 

területen, a kérdőíves megkérdezés válaszadóinak többsége azonban úgy 

nyilatkozott,  hogy  ismeri  a  szakma  elvárásait.  Az  ismeretek  forrása 

azonban  legtöbbször  a  nyelvoktatásban  használt  tankönyv,  csak  kevés 

tanár  hivatkozott  valódi  szakmai  forrásokra  azaz  a  szakmában  dolgozó 

ismerősre,  szaktanár  kollégára  vagy   saját,  szakmában  szerzett 

tapasztalataira.

A vizsgálatok igazolták harmadik hipotézisemet arról, hogy

• a  tanárok  a  tanítási  folyamat  során  a  tanulókat  nem  vagy  csak 

érintőlegesen ismertetik meg bizonyos szövegfajtákkal, illetve műfajokkal, 

mert  elsősorban  a  gazdasági  szaknyelvi  vizsgák  írásfeladataira 

koncentrálnak.  A  tanári  interjúk  és  a  kérdőíves  megkérdezés  adatai 

alátámasztják  a  nyelvvizsga  visszahatását  a  tanításra,  a  három  minta 

válaszai pedig bizonyítják,  hogy az íráskészség fejlesztése egyoldalúnak 

mondható ezen a téren, mivel elsősorban a nyelvvizsgákon gyakori üzleti 

levelezés  gyakorlása  hangsúlyos,  egyéb  műfajok/szövegfajták  kevésbé 

dominánsak.

Szintén igazolták a válaszok a negyedik hipotézisemet arról, hogy

• a  gazdasági  szaknyelv  oktatása  során  használt  tankönyvek  egyike 

sem  elegendő  teljes  mértékben  az  íráskészség  fejlesztéséhez,  azokat 

egyéb,  például  szakmai  folyóiratokban,  az  interneten  talált,  vagy  saját 

készítésű tananyagokkal is ki kell egészíteni. 

Ötödik hipotézisem csak részben igazolódott be, mivel
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• a tanárok a lehetségesnél kisebb mértékben használják ki ugyan az 

íráskészség  fejlesztésének  módszertani  lehetőségeit,  de  módszertani 

repertoárjuk  így  is  szélesnek  mondható.  Leginkább  az  önálló 

szövegalkotás  bizonyos  típusú  feladatait  (például  adott  szöveg 

folytatása/befejezése,  az  adott  szöveg  más  olvasóközönség  számára 

történő átírása stb.) nem gyakoroltatják a hallgatókkal,  ezzel szemben a 

szövegek fordítása órai és otthoni feladatként is releváns tevékenységnek 

tekinthető. Az írásbeli szövegalkotási  feladatoknál elsősorban az otthoni 

önálló  szövegalkotás,  valamint  az  órai  közös  munka  jellemző,  más,  a 

szakmai élet elvárásaihoz is igazodó munkaformák (például kis csoportos 

munka, projektmunka) nem kapnak akkora szerepet.

Hatodik hipotézisemet igazolták a vizsgálatok, miszerint

• a  tanárok  nem  rendelkeznek  tudományosan  megalapozott 

információval  az  íráskészséghez  és  fejlesztéséhez  szükséges  egyéb 

ismeretekről,  képességekről,  készségekről  és  kompetenciákról.  Az 

elméleti  áttekintésben  megvizsgált  íráskompetencia-modellek  és 

írásfolyamat-modellek több eleme (pl.)  nem szerepelt  a megkérdezettek 

válaszaiban.

6.    Következtetések és ajánlások

A  vizsgálatok  során  a  konkrét,  erre  irányuló  kérdések  alapján 

megállapított,  illetve  az  interjúkban  pluszinformációként  megjelenő 

problémák  elemzéséből  fontos  pedagógiai  és  oktatáspolitikai 

következtetések vonhatók le. A tanárok által gyakran említett „időhiány”, 

az  utalások  a  diákok  hiányos  nyelvi,  szakmai  és  textuális  ismereteire 

együttesen  a  szaknyelvoktatás  jelenlegi  felsőoktatási  képzésrendszerben 

elfoglalt  helyének és szerepének kritikájaként is értelmezhetők.  A tanári 

megítélések  szerint  hiányos  ismeretekkel  érkező  hallgatók  szaknyelvi 

felkészítése  intenzívebb  és  hosszabb  munkát  igényelne,  mint  amit  a 
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jelenlegi  feltételek  lehetővé  tesznek.  Az  aktuális  gyakorlat  a  hallgatók 

igényeit  és  szükségleteit  sem elégíti  ki  teljes  mértékben,  és  nem tudja 

teljesíteni a munkáltatói oldal, a gazdaság és a társadalom egyre nagyobb 

elvárásait az idegen nyelvi műveltségi kompetenciák tekintetében. 

Ezért  oktatáspolitikai  oldalról  feltétlenül  szükségesnek  tartom  a 

szaknyelvoktatás  felsőoktatásbeli  jövőjének  átgondolását,  a 

szaknyelvoktatás  lehetőségeinek  kiszélesítését,  a  nyelvoktatás  kötelező 

beépítését az alap- és mesterképzésekbe is. 

Ugyanakkor pedagógiai szempontból is elengedhetetlennek tartom, hogy a 

felsőoktatási  intézmények  nyelvi  curriculumai  a  munkaerőpiac  nyelvi 

igényeihez igazodjanak. Ezért véleményem szerint mindenképpen szükség 

van egy újabb átfogó, reprezentatív mintán elvégzett szükségletelemzésre, 

amely  felméri  azokat  az  idegen  nyelvi  kompetenciákat,  amelyekre  egy 

korszerű  nyelvtudással  rendelkező  munkavállalónak  mindenképpen 

szüksége van. 

A szükségletelemzés eredményei  alapján pedig megfelelő tananyagokat, 

gyakorlóanyagokat  kellene  kifejleszteni  nemcsak  az  idegen  nyelvi 

szaknyelvi  íráskészség,  hanem  a  gazdasági  szaknyelvoktatás  egészét 

tekintve.

Vizsgálataim nem tekinthetők lezártnak, mivel az egyes kérdésekre adott 

válaszok  elemzésekor  újabb,  további  vizsgálatokat  igénylő  területeket 

találtam: 

• További  vizsgálatokat  igényelne  annak  a  problémának  a  feltárása, 

hogy miért alkalmazzák olyan gyakran a tanárok a szövegek fordítását az 

íráskészség fejlesztésekor.

• Az  órai,  illetve  otthoni  tevékenységek  és  az  alkalmazott 

munkaformák  közötti  összefüggések  kimutatása  is  hozzájárulhat  az 

íráskészség fejlesztésének mélyebb megismeréséhez.
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• A  tananyaghasználattal  kapcsolatban  több  probléma  is  felmerült, 

amelyek újabb kutatások alapját képezhetik:

o A tanárok által készített írásfeladatok jellemezőinek feltárása és 

a  feladatatok  autentikussága  szintén  releváns  kutatási  területnek 

tekinthető.

o Fontos  információkkal  szolgálhat  az  angol  és  a  német  nyelv 

eltérő tankönyvhasználatának újabb kérdőíves vizsgálata és a tankönyvek 

elemzése.  

• A nyelvvizsgák szerepe, a nyelvvizsga követelmények és feladatok 

visszahatása a szaknyelvoktatásra is mélyebb elemzésekre ad lehetőséget.
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1. Background, research questions and hypotheses

1.1. Background

The development of key competences was defined as a major priority for 

the  Member  States  of  the  European Union by a  working  group  of  the 

„Education  and  training  2010’  program  of  the  European  Commission. 

(Key  Competences  for  Lifelong  Learning.  A  European  Reference 

Framework). Besides communication in the mother tongue and in foreign 

languages,  digital  competence,  the  sense  of  initiative  and 

entrepreneurship,  cultural  awareness  and expression are also considered 

essential in the economy. Business experts place special emphasis on the 

role of foreign language skills, the importance of intercultural and cultural 

knowledge  as  well  as  pro-activity  and  knowledge-management.  Most 

experts  agree  on  the  increasing  importance  of  a  multilingual  working 

environment which, besides the unquestionable use of English as a lingua 

franca, entails the use of other languages as well.

Lack of foreign language skills involves an obvious disadvantage in 

every  way  of  life  as  access  to  information  and  knowledge  and  their 

dissemination  and  use  are  increasingly  common  without  social  and 

political limitations. The knowledge of a foreign language or preferably 

more  is  also  essential  for  those  in  business  to  maintain  their 

competitiveness and receptivity for innovation. The information society of 

our  day requires  companies’  presence on the web  and that  they create 

websites.  As  most  companies  with  websites  provide  access  to  their 

website in languages in and beyond the native language of their countries 

of origin, employees are expected to possess the necessary language skills 

and competences to perform their jobs,  e.g.  writing skills,  organization 

skills  or  problem solving  skills.  Communication  in  business  life  is  not 

limited  to  spoken  communication.  Most  businesses  are  members  of 

multinational  corporations or chains and thus are in direct  contact with 
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foreign partners. Therefore, written communication is essential not only 

for internal communication but for communication with foreign partner as 

well.

Corporate cultures define their own rules and regulations concerning 

internal and external communication, therefore company-specific genres, 

text-types and expectations will be mastered on the job. Firm foundations, 

however,  are indispensable in this process. The provision of these firm 

foundations, i.e. teaching language skills for specific purposes, or a more 

specialized segment, e.g. language for tourism and catering, is the task of 

language instruction in higher education.

Written genres include various types of letters, memos, faxes, e-mail, 

as well as grant proposals and reports in Kurtan’s (2003) taxonomy. It is 

inevitable to develop students’ writing skills to be able to produce these 

text  types  and  to  meet  the  expectations  that  their  business  working 

environment  raises.  Written  communication  is  as  much  part  of 

communicative competence as oral communication. It is a highly complex 

cognitive  process  which  can  be  taught  and  learnt  within  a  framework 

strictly controlled by issues like language norm, rhetoric, cultural norms, 

cultural  conventions  of  readers  and  others.  Writing,  as  Bardos  (2000) 

argues, is a real challenge for language users and language teachers alike.

The  challenge  of  teaching  writing  for  business  purposes  requires 

complex and diverse teaching materials and methods as well as learning 

strategies that meet the expectations of present day business life. Teachers 

should  endow  their  students  with  the  necessary  skills  to  function 

effectively in a business working environment. Thus, there appears to be 

urgent  need  to  explore  the  areas  which  offer  possibilities  for  the 

development of writing skills for specific language use and incorporate the 

implications of the findings into everyday teaching practice.
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1.2.  Research questions and hypotheses

The issues outlined above generated six research questions in two major 

areas.

An  investigation  of  practical  language  instruction:  the  role  of  the  

development of writing skills in teaching foreign languages for business  

purposes

1. What is the extent to which LSP written communication is featured in 
in-class activities and home study?

2. How do  teachers  obtain  information  regarding  current  needs  and 
expectations of business life?

3. What text types are in the focus of instruction in developing business 
writing skills?

Problems of methodological approaches in developing writing skills

4. What teaching materials are applied for the development of writing 
skills?

5. What  specific  methodological  approaches  are  used  for  the 
development of business language skills?

6. What  other  skills  and  competences  are  developed  and  what  other 
skills and competences can be developed through writing instruction?

These research questions involved formulating the following hypotheses:

1. The  role  of  writing  skills  gets  less  emphasis  in  teaching business 
language than its later use in a working context would require.

2. Teachers  have  little  information  and  are  unsure  about  the 
expectations of business life.

3. Some text types and genres receive scant attention owing to a more 
focused emphasis on text types used in business language exams.

4. Existing  course  books  do  not  provide  sufficient  material  for  the 
development of writing skills, thus they should be complemented by 
supplementary materials.

5. Teachers do not completely utilize existing methodological tools to 
develop writing skills.

6. Teachers lack empirically-based information about further skills and 
competences required for the development of writing skills.
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2.   Literature review

Four major areas were reviewed to establish the theoretical background to 

the research. Firstly,  the major fields of study influencing research into 

writing skills will be reviewed. According to Silva & Leki (2004), foreign 

language writing skills and pedagogy as a field of study are located on the 

borderline of essay writing and applied linguistics. These two areas are 

firmly  based  on  rhetoric  and  linguistics,  as  the  authors  claim.  Others 

(Bardos, 2000; Kast, 1999) also stress the importance of the influence of 

psycholinguistics,  cognitive  sciences  and  discourse  analysis  on  writing 

skills. Lengyel (1999) points out the significance of general and applied 

linguistics  besides  psycho-,  socio  and  neuro-linguistics  in  his 

multidisciplinary  approach  to  written  discourse.  He  also  stresses  the 

importance of the influence of the investigation of the writing and reading 

processes  on  pedagogy  and  psychology.  The  impact  of  these  fields  of 

study on research into writing is apparent in the investigations to date and 

stress the interdisciplinary nature of writing.

Secondly, a comparative analysis of research into the development of 

writing in the native language and a foreign writing was carried out. The 

major  reviews summarizing findings in this research area (Durst,  1990; 

Haswell, 2005; Juzwik et al., 2006; Reichelt, 2001) seem to suggest that 

both  native  language  and  foreign  language  writing  can  be  approached 

from various perspectives. One of the key influences on writing research 

was  the  process-oriented  approach  which  took  cognition  and  mental 

processes as a point of departure for the investigation of writing in the 

native  language  and  later  also  in  the  foreign  language.  Researchers 

exploring the writing  process  (Bereiter & Scardamalia,  1987;  Hayes  & 

Flower,  1980)  claim  the  text  construction  is  recursive  and  complex 

process  consisting  of  several  stages  rather  than  a  linear  process.  An 

increased attention on writing in the native language turned the attention 
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to  writing  in  a  foreign  language.  Studies  investigating  the  process  of 

foreign language writing (Cumming, 1989, 1990; Kraples, 1990; Raimes, 

1987;  Silva,  1993;  Silva  &  Leki,  2004)  pointed  out  the  differences 

between writing in the mother tongue and writing in a foreign language. 

Several  models  of the foreign writing process have also been proposed 

(Börnes, 1989; Griesshaber, 2005; Krings, 1994) in which the role of the 

interim language (Börner,  1989) besides native and foreign language is 

also discussed. Studies comparing writing in the native and in a foreign 

language  confirm  that  similar  strategies  are  applied  but  writing  in  a 

foreign language requires attention to more details (e.g.  problems in lexis, 

orthography, language use) than writing in the native language.  

The overview of the writing process directed the attention to writing 

strategies. As findings suggest (Chandler, 1995; Molitor, 1985; Molitor-

Lübbert,  2003; Ortner, 2000; Szalai,  2006) the strategies applied during 

the writing process are highly dependent on the personality of the writer 

and the writing tasks.  It also seems that these strategies may change as the 

skill develops. Strategies rarely exist in isolation and clear form; in most 

cases they are combined as the task set requires. Good writers and poor 

writers  apply  different  strategies  which  might  also  depend  on  the 

complexity on the task in issue. It is likely that strategies used in the native 

language as well as practice in writing together with the level of language 

proficiency  all  influence  the  final  written  performance.  In  a  business 

context, besides spelling, grammar and vocabulary, knowledge of genres, 

text types and conventions, in order to successfully create a text, strategies 

should also vary.  Apart  from these general  factors,  work-place specific 

expectations  might  also  influence  the  writing  strategies  used  (Becker, 

Mrotzek & Böttcher, 2006).

Those taking an opposing stance with the process –oriented approach 

maintain  that  an  overemphasis  on  the  role  of  cognitive  factors  other 
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important issues, e.g. social, cultural and others remain outside the focus 

of  investigations.  The appearance of  the social  turn triggered  the post-

process-oriented and post-cognitive theories which represent writing as an 

ideological  arena  and  a  cultural  activity.  According  to  this  approach, 

writing is not a context-free, information-driven, impersonal activity but 

rather the outcome of the surrounding social and cultural context. Writing, 

as  proponents  of  this  line  of  thought  claim,  is  a  cultural  activity  as  it 

always occurs in a given physical, social and cultural context.

Embedding writing in a social and cultural context contributed to a 

deeper understanding of the discipline and the emergence of new results. 

A  broader  investigation  of  writing  which  extends  beyond  its  physical 

environment  and the writing process itself is manifest  in a genre-based 

approach as well as an increased emphasis on the characteristic features of 

the discourse communities and intercultural differences. Regarding writing 

as a social and cultural activity in foreign language teaching and use for 

business purposes is also a primary consideration. Foreign trade relations, 

corporate culture in national or multinational companies and the discourse 

community of the business world call for an approach which goes beyond 

the process and product oriented approach to writing: a socio-cultural and 

intercultural  understanding  and  interpretation  of  writing  is  required  in 

teaching foreign language writing for business purposes.

The  investigations  in  language  pedagogy  together  with  the  novel 

approach  to  skills  adopted  by  the  Common  European  Framework  of 

Reference (2002) offer a new division of the traditional skills taxonomy. 

The  four  basic  skills,  reading,  writing,  listening  and  speaking  are 

complemented  by a  fifth  skill,  mediation.  Bardos (2000,  2005)  locates 

skills  at  three  levels  in his  hierarchical  approach to  skills.  In  his  skills 

model, writing is located at the second level and includes reading, which 

thus serves as a prerequisite for written mediation. Writing is defined as a 
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culture-specific skill which should be learnt and which requires lettering 

as a prerequisite (Bárdos, 2000; Lengyel,  1999; Weigle, 2002). Foreign 

language  writing  skill  incorporates several  subskills:  it  is  a motor  skill 

consisting of cognitive processes, an interactive activity which is socially 

and culturally determined and which incorporates the ability to operate the 

subcomponents  of  language  competence.  The  development  of  writing 

skills goes beyond the mere development of these skills only, as several 

authors claim (Bardos, 2000; Bohn, 1989; Szalai, 2006). They argue that 

the  development  of  writing  skills  might  accelerate  the  development  of 

other  language  skills  as  well  has  a  positive  effect  on  the  complete 

language learning process. 

The  models  of  writing  competence  (Becker,  Mrotzek  & Böttcher, 

2006;  Portmann 1993)  conceptualize  writing as  a composite  of  various 

skills and competences. Bereiter (1980) widens this picture with a model 

which shows all the necessary components for a system of subskills and 

how they build upon each other. According to this model, the development 

of writing skill is a long process and may last into adulthood, by the time 

the  writers  obtains  all  necessary  experience  for  text  construction.  The 

models  of  writing  competence  together  with  the  models  of  the 

development of the skill might provide useful information for practising 

teachers.

The  Common  European  Framework  of  Reference  (2002)  includes 

written and oral reception, production and interaction in the definition of 

language activities. Writing features as a language activity in the Common 

European  Framework  of  Reference:  it  is  conceptualized  as  production, 

interaction and text processing. The descriptive scales for writing, as the 

authors also pointed out, need further refinement. As writing was not in 

the  focus  of  the  authors’  research,  they  did  not  fully  employ  the 

methodology of empirical data collection and analysis used with some of 
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the other scales.  The writing scales, they argue,  are adaptations of oral 

scales.

A  historical  overview  of  the  methodology  of  teaching  writing 

together  with  the  analysis  of  pedagogical  approaches  employed  today 

confirm that the development of writing is a neglected area. 20th century 

language pedagogy prioritizes oral skills and develops skills accordingly. 

Communicative  language  teaching  focuses  on  oral  production  and 

interaction as well. Bardos (2005), Richards and Rogers (2001) claim that 

there are attempts at experimental methodologies which use communicate 

teaching as a stating point. Others (Erdei, 2002; Silye, 2004) label these 

methodologies as post-communicative. These trends are described as more 

practical and further elaborated forms of communicative teaching as they 

propose to fill a gap in communicative teaching and offer alternatives to 

fill  those  gaps.  The  post-communicative  trends  include  content-based, 

task-based  and  competence-based  language  instruction.  All  three 

directions assume an integrated use of skills and thus a clearer focus on 

the development of writing skills. It should be noted, however, that task-

based instruction attributes a dominant role to teaching oral skills. What 

these trends have in common is their suitability for teaching language for 

specific  skills  since specific  language  use,  the  aim of  specific  purpose 

language instruction, can be approached from a content-based, task-based 

or  competence-based  perspective.  Tasks  and  competences  as  well  as 

content should be informed by needs-analysis and the result of the needs 

analysis  should  be  fed  into  instruction,  syllabus-design  and  materials 

writing.

The purpose of teaching language for specific purposes is to endow 

learners with the necessary skills to communicate effectively orally and in 

writing in a foreign language in work-related situations. Syllabus design as 

well  as  oral  and  written  practice  should  be  informed  by  work-related 
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experience,  primarily  in  business  contexts.  In  addition,  the  opinion  of 

experts  in  the  field  should also be an important  source if  information. 

Needs-analyses  investigating  the relationship between  specific  language 

use and foreign language writing skills (Feketéné Silye, 2002a, 2002b; F. 

Silye,  2004;  Kurtán – Silye,  2006;  Dévény – Szőke,  2007a,  2007b,  és 

2008;  Szénich,  2007;  Benke,  2008;  Tompos,  2003)  reveal  that  writing 

skills  constitute  an  integral  part  of  workplace  language  use  but  not  in 

isolation, rather as a component  of language skills  and competences. It 

also appears the employers’ expectations are not in line with employees 

real  foreign  language  competences.  Employees  seem  to  possess  the 

necessary skills to a smaller extent than required in a working context. In 

terms  of  language knowledge  this means an apparent  lack of  language 

skills necessary for everyday operation in a working environment. Further 

skills  required include functional  language  use,  academic skills,  critical 

skills, socio-cultural competence and electronic skills.

In  order  to  comply  with  the  requirements  listed  above,  the 

development  of  writing  skills  should  come  into  focus  and  productive 

writing activity should assume an equal role to other skills. In addition to 

the  facts  mentioned  above,  research  findings  also  confirm  that  that 

integrated  skills  development  and  skills  use  in  business  language 

instruction  are  not  limited  to  the  development  of  writing  skills  only. 

Genre-knowledge,  an  ability  to  arrange  information  purposefully, 

problem-solving, technical devices, the use of the internet are all skills and 

competences which should be developed alongside with the development 

of writing skills with the aim of successful specific language use.

3. Empirical research

3.1. The aim of the research

The aim of the research is to confirm empirically that although written 
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communication  for  specific  purposes  constitutes  an  essential  part  of 

foreign language use in work-related contexts as the literature suggest, yet 

it  receives  unduly  little  attention  in  foreign  language  instruction  for 

specific  purposes.  The empirical  evidence is  meant  to  be based on the 

analysis of practical language instruction.

3.1.1. The aim of Study 1

The fist study, an analysis of the scripts of semi-structured interviews with 

LSP teachers served as a pilot study for the main survey. The purpose of 

the interviews was to reveal how teachers conceptualize foreign language 

written communication for specific purposes and how they feel about the 

development of writing skills. Within this area, a second question focussed 

on problem areas worth investigating with the questionnaire survey.

3.1.2. The aim of Study 2

The second study consisted of two parts. Teachers and students taking part 

in writing instruction for specific purposes were questioned about foreign 

language writing skill and its role in teaching and workplace language use. 

Similarities  and differences were investigated between the two cohorts’ 

opinions.  The  survey  also  proposed  to  explore  and  analyse  the 

methodological tools applied by teachers for the development of writing 

skills.  The collation of the results might  assist  in the evaluation of the 

efficiency of the methodological and pedagogical approaches.

3.2. Methods

3.2.1. Instruments and procedures

The  research  applied  both  qualitative  and  quantitative  data  collection 

methods to enhance the reliability and the validity of the research. The 

methods were as follows:
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Study 1

• Instrument: semi-structured interviews administered face-to face

• Data analysis: content analysis with the software package ATLAS.ti

Study 2

• Instrument:  2  parallel  questionnaires  including 17  open-ended  and 

closed-ended questions to survey the teachers and the students

• Data  analysis:  statistical  analysis  (descriptive  and  inferential 

statistics)  of the data with the software package SPSS (frequencies, 

correlations,  cluster-analysis,  independent-samples  t-test),  content 

analysis  with  the  software  package  ATLAS.ti  (for  the  analysis  of 

open-ended questions in the questionnaire)

3.2.2. The sample

3.2.2.1. Sample for Study 1

13 language teachers employed by the Communication Department of the 

Budapest  Business  School  took  part  in  the  first  study.  The  sample 

consisted of fully-qualified language teachers with an extensive teaching 

experience.  They  are  all  involved  in  teaching  foreign  language  for 

business, tourism and catering.

3.2.2.2. Sample for Study 2

The sample for  the  questionnaire survey consisted of teachers  teaching 

LSP  in  institutions  of  higher  education  and  students  studying  foreign 

language for specific purposes. 60 teachers from 8 institutions and 315 

students from six colleges or universities were questioned in the autumn 

semester of the academic year 2008/2009.
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4.   Results

4.1. Study 1 (teacher interviews)

The results of the interviews confirm that teachers find the development of 

writing  skills  important  but  they  are  indecisive  about  the  genres  that 

should  be  taught.  The  most  frequently  taught  texts  types  are  those  in 

course-books and traditional business correspondence supplemented with 

e-mail and examination tasks. Lack of time results in special emphasis on 

teaching  to  the  exam,  in  which  the  effect  of  washback  is  apparent.  It 

appeared that special course-book describing all genres and text-types in 

detail are lacking.

Although  teachers  questioned  develop  writing  skills  to  a  varying 

extent,  they share some similarities in their methodological  approaches: 

they  all  teach  certain  phrases  and  provide  writing  samples.  Teachers 

interviewed lack information about what methods students apply for their 

written  home  assignments.  Some  suspect  that  they use  sample  writing 

tasks  as  models  to  follow.  They  all  attribute  importance  to  the 

development of writing skills, yet their methodological approaches display 

diversity  and  uncertainties.  These  facts  seem  to  imply  a  slightly  less 

focussed development of the skill.

4.2. Study 2 (questionnaire survey)

The results of the questionnaire appear to suggest that teachers find the 

development of writing and speaking skills equally important. More than a 

third of the students questioned, on the other hand, assume that oral skills 

are more important is specific language use. Teachers consider speaking 

skills  the  most  important  and pay special  attention to  its  practice.  The 

development of writing skills is only second to speaking skills. Students 

find practice in various skills less frequent than teachers.

Most teachers agree that they are aware of the expectations of employers 
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concerning  foreign  language  communication,  but  information  comes 

primarily from course-books.   Business correspondence is the dominant 

form  in  writing  instruction  which  is  justified  by  lack  of  time  and 

examination tasks. This dominant role of business correspondence as the 

primary  focus  of  writing  instruction  was  also  confirmed  by  students’ 

answers.

The majority of teachers use course-books but they also use additional 

materials  from  other  books,  journals  or  various  internet  resources. 

Students’  answers  confirm course-book use and the t-test  do not  show 

significant differences here unlike with some other questions.

Teachers and students alike feel that tasks on the formal features of the 

text,  structure,  content  and  style  as  well  as  the  analysis  of  the 

communication situation, vocabulary development and grammar practice 

are  the  most  typical  task types.  It  is  mainly in  home assignments  that 

students are required to construct texts. There are significant differences in 

how  students  and  teachers  evaluate  in-class  activities  and  home 

assignments.

The  development  of  writing  skills,  the  creation  of  texts,  according  to 

teachers, is an individual activity. Students are frequently required to work 

individually, who, on the contrary, feel that in-class writing activities are 

more frequent than individual home assignments. These differences were 

also confirmed by the t-test.

Findings  also  suggest  that  most  of  the  teachers  always  correct  home 

assignments and give feedback on typical mistakes. This is also confirmed 

by the students, although the t-test showed significant differences between 

the opinions of the two samples.

Students seem to find writing practice useful but the reasons they gave are 

related more to the language examination than to their future workplace 

needs.
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Among skills, abilities and competences required for the development of 

writing skills  teachers mentioned content knowledge, as well  as general 

writing proficiency, language and cultural competence, cognitive abilities, 

intelligence, education and attitudes. Some of these areas, e.g. cognitive 

abilities and cultural competence, do not feature in students’ answers.

The major  problems teachers  have  to  face in  developing writing  skills 

include lack of time and the lack of students’ adequate general language 

proficiency. Students, on the other hand, find lack of content knowledge 

and enough practice as the major source of problems in writing texts for 

specific purposes.

As a summary of the theoretical background and the empirical research, 

the following model  (Figure  1) is  offered to demonstrate  the necessary 

skills  and competences  required for  specific  writing  skills  in  a  foreign 

language.  

Figure 1
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The model offers the following components of writing skill:

specific purpose writing skill in a foreign language is a complex culture-

specific and learnt skill which presupposes the skill of lettering (the ability 

to write) and cognition. This skill is a complex motor skill consisting of 

several  sub-skills,  an  interactive  activity  consisting  of  cognitive  and 

mental  operations  which  requires  thematic,  textual  and  meta-cognitive 

abilities and which is a social and cultural phenomenon at the same time. 

As  foreign  language  writing  skill  is  a  language  activity  and  skill,  it 

includes  the  ability  to  use  subcomponents  of  general  language 

competence:

• language  norms,  grammatical  rules,  lexical  knowledge  (language 

competence)

• the knowledge of socio-cultural and intercultural expectations of the 

reader (sociolinguistic/socio-cultural competence)

• the knowledge of genres and the rules of their application as well as 

the criteria of textuality and the knowledge of rhetorical rules (textual 

competence) and their use (discourse competence)

• familiarity with writing strategies used in the mother tongue or in a 

foreign  language  and their  use: assessment,  goal  setting,  planning, 

control of execution (strategic competence)

as  well  as  familiarity  with  electronic  resources  and  operations 

(electronic/IT competence) and thematic knowledge (content knowledge, 

e.g.  business)  and  the  ability  to  apply  these  in  written  communication 

(application of content knowledge).
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5.    Confirming the hypotheses

The first hypothesis was only partially confirmed

• Writing skills in teaching LSP do not receive the attention that later 

workplace language use would necessitate. Both teacher interviews 

and questionnaire results confirm that teachers find it important  to 

develop  writing  skills  and  disapprove  of  the  neglect  of  this  skill. 

There is usually a moderately strong correlation between the assumed 

importance of the skill  and the frequency of its practice. Speaking 

skills  are  an  exception  in  this  respect.  As  for  the  frequency  of 

practice, there seems to be significant difference between teachers’ 

and students’ opinion: teachers feel they spend more time on writing 

practice and this is different from how students feel.

The second hypothesis is also partially confirmed only

• Teachers have little information about the expectations of employers 

and they are also unsure about those expectations. Those involved in 

the  interviews  seemed  less  informed,  whereas  teachers  in  the 

questionnaire study claimed familiarity with employers expectations. 

Teachers rely on course-books as a source of information, only few 

teachers reported the use of authentic sources or informants from the 

relevant  field  or  their  own  experience  obtained  in  the  work 

environment.

The results confirmed the third hypothesis

• As teacher focus on the examination tasks, they devote less attention 

to  text-types  and  genres  less  frequently  used  in  the  exam.  The 

washback effect of the exam is clearly confirmed by the answers. The 

data from all three samples confirm that the development of writing 

skills  is  biased  towards  the  exam  tasks,  namely  business 

correspondence, whereas other genres receive less emphasis.

The fourth hypothesis was also confirmed
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• No course-book used in teaching LSP provides sufficient materials 

for the development of writing skills. These course-books should be 

supplemented by other materials form professional journals, internet 

resources  or  other  materials  specially  tailored  to  the  needs  of  the 

students.

The fifth hypothesis was partially confirmed

• Although teachers  apply a  fairly large  selection of methodological 

tools  for  the  development  of  writing  skills,  there  are  still  many 

teaching  methods  underused.  Written  home  assignments  and 

translation are frequently applied tasks, but task types related to text 

construction, e.g.  continuing or finishing texts,  rewriting text  for a 

different  audience,  should  also  be  included  among  the  activities. 

Teacher-fronted in-class activities and individual work are the typical 

forms of writing activities, whereas other common forms, in which 

writing activities  are carried out,  e.g.  small  group work or project 

work, are less in focus.

The sixth hypothesis was confirmed

• Teachers lack theoretical/empirically-based information about skills, 

abilities  and  competences  needed  for  the  development  of  writing 

skills.  A number of elements included in the theoretical models of 

writing skill and the models of the writing process discussed in the 

theoretical background section did not occur in the answers given by 

respondents.

6.   Implications and recommendations

The  research  has  important  pedagogical  implications  as  well  as 

implications for educational policy. Lack of time, frequently expressed by 

language teachers, alongside with students’ inadequate general language 

proficiency,  content  and  textual  knowledge  can  be  considered  harsh 
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criticism  against  the  present-day  status  of  specific  purpose  language 

instruction in higher education. Students without the appropriate foreign 

language  background  to  build  on  require  more  intensive  and  longer 

training than available in the present system. Present day teaching practice 

fails to meet students’ needs and expectations but also fails to comply with 

the expectations of employers and the society.

Based on the findings, it seems imperative that educational policy-makers 

reconsider  the  place and role  of  foreign  language  teaching for  specific 

purposes;  its  role should carry more weight,  and it  should be made an 

obligatory part of BA and MA courses.

From a pedagogical perspective, it ought to be pointed out that institutions 

of  higher  education should tailor their  language  curricula  to  workplace 

language requirements.  Further need-analyses  need to be carried out to 

capture  those  foreign  language  competences,  which  competent  and 

marketable employees should possess. 

The needs-analyses should inform materials writing not only for writing 

instruction  but  other  fields  in  foreign  language  teaching  for  specific 

purposes as well.

The present research cannot be considered fully completed, as it raised 

several questions which need further research.

• Further research is needed to investigate why teacher use translation 

tasks for the development of writing skills.

• The  exploration  of  the  relationship between  various  work  formats 

applied in class and for home assignments may contribute to a more 

thorough understanding of the development of writing skills.

• The  use  of  teaching  materials  prompted  the  following  areas  for 

further research:

o The question of pedagogic  tasks and their authenticity require 

further analysis

43



o Differences  between  course-book  use  in  different  languages 

(English and German) provide also material for investigation

• The role of language examinations, exam tasks and requirements, the 

washback effect  on foreign language teaching for specific use also 

require additional attention.
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