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A produktív írásfeladatok 
jelentősége a szaknyelvi vizsgára 

való felkészítésben

Bevezetés
Az idegen nyelvi órák számának csökkenése, az új tanulási formák (például: távokta
tás, e-learning, project munka, idegen nyelvi portfolió) megjelenése és a nyelvvizsgákra 
való felkészülés miatt a felsőoktatásban egyre jelentősebbé válnak a tanórán kívül (ott
hon) önállóan elvégezhető írásbeli feladatok. A nyelvtanulásra fordított időkeretnek csak 
egy része a nyelvórái oktatás. A felsőoktatás egyre inkább a tanulói autonómiára épít. 
„Az autonóm tanuló képes saját nyelvtanulását irányítani, mert képes önmagáért, a saját 
döntéseiért felelősséget vállalni. A tanulói autonómia egyrészt a személyiségformálás 
eredménye, másrészt az élethosszig tartó tanulás záloga. Az intézményesített köz-, felső- 
és felnőttoktatás keretében szükséges kialakítani az önálló tanulásra képes ember azon 
tulajdonságait, amelyek később az önképzés metodikai feltételei lesznek” (Poor, 2001: 
99). Meggyőződésünk, hogy ebben a fejlesztési folyamatban komoly szerepet tölthet 
be a házi feladat, ezen belül is a produktív írásfeladat.

A házi feladat azon oktatási módszerek közé tartozik, amely a tanulók/hallgatók 
önálló tevékenységével jön létre, ezért mint módszernek a felhasználása egyenértékű 
lehet bármely egyéb módszerrel és szép eredmények érhetők el vele, ha az adott peda
gógiai, didaktikai céloknak alárendelve, a célhoz illeszkedő funkció figyelembevéte
lével, megfelelően előkészítve, a korosztályi sajátosságok szellemében alkalmazzuk. 
„A házi feladatok jellegét, mennyiségét és minőségét a tananyag, a tanuló életkora és 
a tantárgy jellege egyaránt meghatározza.” Ebből következően a házi feladat „lehető
vé teszi a tanórán megértett ismeretanyag át-, illetve újragondolását, egyéni tempóban 
való bevésését, rögzítését, kiegészítését, gazdagítását, jártassággá, készséggé alakítá
sát, gyakorlati alkalmazását. Szolgálja, szolgálhatja a folyamatos ismétlést, a már ta
nult, elsajátított ismeretek felelevenítését, felszínen tartását, aktivizálását, új ismere
tek megértésének előkészítését, azok motiválását, ismert és ismeretlen kapcsolatának 
megteremtését, a kreatív, alkotó gondolkodásra késztetést, a felelősségtudat kialakítá
sát, kialakulását, önállóságra, önellenőrzésre, igényességre szoktatást” (Balkovitzné, 
2002). Természetesen a fent leírlak más-más hangsúlyt kapnak az alap- a közép- és a 
felsőoktatásban, tehát a házi feladat más-más funkciót tölt be. „Az általános és a kö
zépiskolai nyelvoktatásban a házi feladat alapvető funkciója a két, egymást követő óra 
összekötése, összekapcsolása. Maga a tanóra szinte minden mozzanatával előkészíti 
az órát követő házi feladatot. A felsőoktatásban fokozatosan megszűnik a házi feladat 
tanórát kiegészítő jellege és a hallgató önállóan végzett feladatai azonos tartalmi érté
kű munkaként állnak a nyelvi óra mellett” (Kovács Ilma, 1991: 59). Ilyen módon a 
tanítási/tanulási folyamatnak lényeges részét kellene, hogy képezze a produktív írás-
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feladat az előzőekben ismertetett tényezők - de főképpen az önállóság kialakítása, a 
személyiség fejlesztése és a nyelvvizsgán betöltött fontos szerepe - miatt. „Postlethwaite 
és Wiley 23 országban vizsgálta a házi feladat mennyisége és a teljesítmény közötti 
összefüggést. A jól teljesítő országok tanulói általában több házi feladatot végeztek” 
(Falus, 1998: 312). Egy másik kutatás szerint „a házi feladatot nem készítő 50%-os 
teljesítményt nyújtó tanuló eredménye, ha házi feladatot is készít, 65%-osra nő” (Wal- 
berg-Paschal, 1995: 268-270). Fenti szerzők egy újabb empirikus kutatása szerint „a 
leggyengébb teljesítményt a házi feladat nélküli csoport nyújtotta, a nem értékelt, vissza
csatolás nélküli házi feladatoknak kicsi a hatása, míg az osztályozott, értékelt, kom
mentált házi feladat jelentős hatást gyakorol” (Walberg-Paschal, 1995: 269). A házi 
feladatok nem önmagukban általában, hanem szigorú szabályok betartásával emelik a 
tanulás hatékonyságát (Falus, 1998: 312). „A házi feladat hatékonysága a tanulásra 
fordított idő és a teljesítmény közötti pozitív korrelációval magyarázható. Aki a tan
órán kívül feladatokat végez, általában jobb eredményt ér el (egy bizonyos határon 
belül), mint aki ezt nem teszi” (Báthory, 2000: 203).

A kutatás célja
Jelen tanulmányunkban annak a kutatásnak az eredményéről számolunk be, amelyben 
választ kerestünk arra, hogy a diákok miért teljesítenek viszonylag gyengén a gazda
sági nyelvvizsgán a produktív írásfeladatokban, és hogy van-e összefüggés e teljesít
mény, és a házi feladat adási, illetve készítési szokások között.

Vizsgálatunkban a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Nyelvvizsga és Tovább
képző Központ középfokú gazdasági nyelvvizsgáját vizsgáltuk. A középfokú vizsga 
feladatai a következők: szóbeli feladatok: szakmai jellegű szabad beszélgetés, írott 
szakmai szöveg ismertetése magyar nyelven, irányított beszélgetés szakmai témáról, 
szituációs társalgás szemléltető anyag (reália) segítségével, írásbeli feladatok: beszéd
értés, írott szöveg értése, nyelvismereti teszt, írott szöveg közvetítése célnyelvre, szak
mai szöveg írása. A BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ középfokú gazdasági 
nyelvvizsgáján a szóbelire 70, az írásbeli feladatokra összesen 90 pontot kaphatnak a
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2. ábra

vizsgázók, ezen belül a produktív írásfeladatokra összesen 30 pont jár (írott szöveg 
közvetítése célnyelvre 10 pont, szakmai szöveg írása 20 pont), amibóT mindössze 16,6 
pontot értek el a vizsgázók egy 554 fős mintán korábban végzett számítás szerint (lásd 
1-2. ábra).

A feltáró munka az önálló otthoni írásbeli feladatok jelenlegi gyakorlatára fókuszál. 
Igyekeztünk megtudni, hogy a tanárok milyen szerepet szánnak a házi feladatoknak, 
ezen belül is a produktív írásbeli feladatoknak. Arra is szerettünk volna választ kapni, 
hogy mennyire uralja az oktatási folyamatot a vizsgára való koncentrálás állandó ké
szenléti állapota, és mindezeknek a tényezőknek milyen hatása van a személyiségfej
lesztésre, illetve felmerül-e ez célként a nyelvtanítás jelen keretei között.

A vizsgálat eredménye reményeink szerint feltár olyan lehetőségeket, amelyek tu
datos alkalmazásával javulhat a felkészítés hatékonysága és ezzel együtt a diákok vizs
gán nyújtott teljesítménye.

Minta, vizsgálati módszerek
Vizsgálatunk a gazdasági szakmai nyelvvizsgán előforduló produktív írásfeladatokra 
történő felkészítésre helyezi a hangsúlyt, ezért a kérdőívet olyan felsőoktatási és kö
zépfokú intézn lényekbe küldtük el, ahol tanítanak gazdasági szakmai nyelvet, és ahol 
a gazdasági nyelvvizsga a diploma, illetve a szakképesítéshez előírt követelmény a 
hallgatók számára.

A vizsgálat elvégzéséhez a kérdőíves módszert alkalmaztuk, és véletlenszerűen 
választottuk ki a megkérdezett tanárokat. A vizsgaközpontnak 13 akkreditált vizsga
helye van, és a megkérdezettek 8 vizsgahelyet képviselnek, illetve van három egyéb 
intézmény is, ahol gazdasági szakmai nyelvet tanítanak. A véletlenszerű kiválasztás so
rán mintegy 180 darab kérdőívet küldtünk el tanár kollégáinknak, amiből 107 kérdőívet 
kaptunk vissza. A vizsgálatban az alábbi intézmények vettek részt: Budapesti Gazdasági 
Főiskola két kara, a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar 
(KVIFK) és a Külkereskedelmi Főiskolai Kar (KKFK), Eszterházy Károly Főiskola, 
Szolnoki Főiskola, ÁFEOSZ [Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövet-
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OKTATÁSI GYAKORLAT ÉVEKBEN 
n a 107

0*2 év 3-10 év

sége] Szakközépiskola, Eötvös József Alapítványi Szakközépiskola, Andrássy György 
Szakközépiskola, Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem.

A válaszoló kollégák (107 fő) döntő többsége 82 fő (76,6%) jelentős nyelvoktatási 
tapasztalattal rendelkezik, több mint 11 éve tanít (lásd 3. ábra).

A szaknyelv oktatásában is tapasztaltak: 29 fő 6-10 éve, 35 fő 10-20 éve, 8 fő több 
mint 20 éve tanít szaknyelvet, ez a megkérdezett 107 fő közül 72 fő (67%).

A tanárok heti szaknyelvi óraszáma 11-15 óra között van 50 főnél, 35-en pedig heti 
15-25 órában tanítják a szaknyelvet. A válaszadók 90%-a akkreditált vizsgáztató is 
egyben. Ez azért is figyelemre méltó, hiszen az új nyelvvizsgáztatási rendszer 2000. 
január 1-jétől van érvényben, s ennek értelmében csak akkreditált vizsgáztató vizsgáz
tathat.

A tanítás nyelvét tekintve az angol (42 fő), a német (37 fő) a legjelentősebb közel 
azonos létszámmal, majd a francia következik (12 fő), de még jelen van az olasz (6 
fő), a spanyol (6 fő) és az orosz nyelv is (4 fő). A szakágazatokat figyelembe véve 
domináns az üzleti (73 fő), ennek kb. a fele az idegenforgalmi (32 fő), s elenyésző a 
pénzügyi szakágazat.

A vizsgálati eredmények bemutatása
Kérdőívünkben 20 pontban csoportosítottuk az otthoni írásbeli feladatok témaköréhez 
kapcsolódó kutatási célként megjelenő kérdéseket. A kérdések elsősorban a házi fel
adatok típusait térképezik fel, rákérdeznek arra, hogy a szaknyelvet tanító tanárok 
mennyire eltérően ítélik meg az egyes típusok fontosságát, és ebből már lehet arra 
következtetni, hogy a különböző készségfejlesztést reprezentáló feladattípusok milyen 
arányban fordulnak elő a tanárok gyakorlatában. Azt is megvizsgáltuk, hogy az otthonra 
feladott írásbelik kiválasztásánál milyen célokat helyeznek előtérbe. Kérdések irányul
tak továbbá az írásbelik érzelmi vetületére, azaz, hogy mit kedvel jobban a tanár, és 
mit a diák, valamint a feladatok motivációs szerepére. Arra is rákérdeztünk, hogy a házi 
feladatokon belül mekkora hányadot képviselnek a szóbeli házi feladatok az írásbelik 
mellett, és hogy az otthoni feladatokat tudatosan betervezik-e előre a tanár kollégák. 
Külön kérdésként szerepel még a feladatokhoz nyújtott tanári segítség, a javítási mód
szerek és az értékelés. Végezetül a tanárok tanítási, szakmai gondjaik felől érdeklőd
tünk, és lehetőséget adtunk véleményük, észrevételeik szabadon történő kifejtésére.
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5. ábra. Az otthoni írásbeli feladatok típusai

A fenti kérdésekből a jelen tanulmányunkban csak néhányat mutatunk be, mivel a 
kérdőív teljes feldolgozása még folyamatban van.

Az otthoni írásbeli feladatok típusai
A feladattípusoknál 26 különböző lehetőséget adtunk meg, valamint az „egyéb” kate
góriát is beiktattuk. Ezzel a lehetőséggel a kollégák csupán egy-két esetben éltek (5. 
ábra).

Igyekeztünk a lehetőségek tárházát kimeríteni függetlenül attól, hogy egyszerű 
gyakorló feladatról, nyelvvizsgafeladatról vagy a majdani munkavállalásnál haszno
suló feladatról van-e szó. Válaszoló kollégáink így nagyobb felsorolásból választhat
ták ki, hogy mely feladattípusok fontosak számukra a házi feladatok esetén. 95 fő a 
107-ből a levélírást megadott szempontok alapján (lásd 5. ábra 1. szempont) jelölte meg, 
de alig marad el a válaszlevél (lásd 5. ábra 3. szempont) írása, 78 fővel. Az eredmény 
azt bizonyítja, hogy a tanárok egyrészt alkalmazkodnak a vizsgakövetelményekhez a 
felkészítésben, másrészt a sokféle levéltípus módot ad a változatos tanításra és a gya
koroltatásra, nem utolsó sorban fontosnak ítélik a leendő munkahely elvárását is, mi
szerint egy jól képzett gazdasági szakembernek jól kell tudnia üzleti levelet írni.

Sokan jelölték fontosnak az önéletrajz (lásd 5. ábra 2. szempont) írását. Ez a fel-
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adattípus nem elsősorban az írásbeli vizsgafeladatoknál jelentkezik, hanem sokkal in
kább az elhelyezkedésnél, a munkavállaláskor játszik kiemelt fontosságú szerepet. Az 
élmezőnyben szerepel még a közvetítés és fordítás magyarról idegen nyelvre (lásd 5. 
ábra 4.-5. szempont). Ezek a feladatok az elsajátított nyelvi tudás mérésére igen jól 
szolgálnak. A nyelvtani gyakorlás és lexikai teszi továbbra is fontos eszköz, 72 és 71 
fővel a 7. és 6. helyen állnak a 26-ból (lásd 5. ábra).

A mini esszét (lásd 5. ábra 14. szempont) már csak 54 fő alkalmazza, a szabadabb 
tartalmú, nagyobb önállóságot igénylő feladatokat (lásd 5. ábra - tömörítés [16.] dia
lógus [17.], vázlat [20.]) kevesebb, mint 50 fő jelöli meg. A fogalmazás szabadon vá
lasztott témáról feladattípus a 23. helyre került 24 fővel. Az alacsony óraszámok, a 
nyelvtanárok egzisztenciális leterheltsége, a tesztelés elterjedése, a javítási munka idő- 
igényessége közül bármi számításba jöhet mint ok, hogy miért vált kerülendővé ez a 
fajta produktív írásfeladat, amely a diák részéről is több időt követel, de a fantáziát is 
megmozgatja és egyszerre több nyelvi kompetencia fejlesztésének az eszköze.

Az otthoni írásbeli házi feladatok fontossága
A fontossági rangsorban első helyen szerepel a szövegértés, majd a levélírás, és ezt köve
ti a közvetítés, illetve a fordítás. A válaszlevél, valamint az önéletrajz zárja a sort (6. ábra).

A fontosságot és a gyakoriságot összevetve kitűnik a szövegértés prioritása, a levél
írás, a közvetítés, a fordítás mindkét rangsorban viszonylag azonos helyen szerepel.

Szólni kell azonban az önéletrajzzal kapcsolatos ellentmondásokról. A feladattípu
soknál a második helyen szerepel, a fontosságnál alig 20-an jelölték, ugyanakkor szinte 
minden kolléga tanítja az önéletrajzot. Ennek a feladattípusnak viszonylag kevés a 
variációs lehetősége, bár a vizsgafeladatok között is szerepelhet az önéletrajz.

Összegezve elmondható, hogy elsősorban a vizsga feladattípusait veszik figyelem
be a tanár kollégák, és ezek tanítását tekintik fontosnak.

6. ábra. Otthoni írásbeli feladatok fontossága
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Az otthoni írásbeli feladatok fontossága az elérhető cél szem
pontjából
A kérdőív 4. pontjában különböző célokat sorakoztattunk fel, és arra kérdeztünk rá, 
hogy a tanárok melyik célt mennyire tartják fontosnak az otthoni írásbeli feladatok 
alkalmazásakor. Három nagyobb területet ölelnek fel a célok: nyelvi ismeretek bővíté
se, munkáltatói igények kielégítése és személyiségfejlesztés.

Az ellenőrzést, mérést, értékelést, valamint visszajelzést szándékosan nem szere
peltettük a célok felsorolásában, mert egyrészt kérdőívünk tartalmaz erre vonatkozó 
külön kérdéscsoportot, másrészt a tanárok vizsgaorientált beállítottságának amúgy is 
célként való inherens megnyilvánulása a mérés, értékelés.

A válaszolók alátámasztották feltevéseinket: 80-80 fő a szaknyelvi ismeretek elmé
lyítését és a vizsgafelkészítést tartja a legfontosabbnak, illetve nagyon fontosnak. A 
feladattípusok kiválasztásában is látható volt, hogy a tanárok a vizsgacélokat részesí
tik előnyben. Jól nyomon követhetők a régi beidegződések, a korábbi vizsgaelvárások 
hatása (fordítások előfordulásában), és szinte alig jelennek meg az információs tech
nológia kínálta formák (e-mail, fax), holott a munkavállalásnál ezek ismerete elenged
hetetlen. Ezzel összhangban van az az eredmény, hogy a célok között & felkészítés a 
munkáltatói igényekre 26 főnél szerepel (lásd 7. ábra a 24. lapon) mint legfontosabb és 
34 főnél mint nagyon fontos kategória, és e kettő összesen csak felét teszi ki a vá
laszadóknak. A tanárok nagyon látványosan 37 fővel nyilatkoztak elutasítóan - a töb
bi cél esetében ilyen magas elutasító válasz nem fordult elő - a személyiségfejlesztést 
illetően (lásd 7. ábra), mindössze 8 fő jelölte legfontosabb, 5 fő nagyon fontos célként. 
Ellentmondásos igyekezet a pedagógiai gyakorlatban a kommunikatív kompetencia 
vagy a speciális (szakmai) kompetenciák fejlesztése a személyiség elhanyagolása 
mellett. Szintén alacsony arányban szerepel a szakmai készségek erősítése és ennek a 
kategóriának a variánsa, & felkészítés munkáltatói igényekre. Mindkettő a speciális 
kompetenciát erősíti, amely a személyiség összetevőinek egyike. Az önálló munkavég
zés szintén alacsony hányada igazolja a felsőoktatás törekvésével ellentétes tendenci
át, hogy nehezen válnak meg a tanárok irányító szerepüktől, és nem preferálják a part
neri vagy kooperatív együttműködést. A tanárok közel fele a legfontosabb és nagyon 
fontos jelzővel illette az önálló munkavégzést, de az eredmény még sincs összhangban 
a személyiség fejlesztése célkitűzéssel, holott az önállóság fejlesztése is a személyisé
get alkotó komponens. A tanárok vagy nincsenek ennek tudatában, vagy míg általában 
a személyiségfejlesztést elhanyagolhatónak tartják, ebből kiemelik az önállóságot, mint 
külön fejlesztést igénylő elemet.

A motiválás megítélése a közepesen fontos kategóriába került, pedig a kompeten
ciák valamennyi fajtájára ható mozgatóerő, amely az egész tanulási folyamathoz nél
külözhetetlen.

Az otthoni írásbeli feladatok céljainak fontossága a tanárok 
vizsgáztatói és szaknyelvtanítási gyakorlatának függvényében
A 7. ábra három elemét (a vizsgafelkészítés, a személyiségfejlesztés és az önálló mun
kavégzés) külön megvizsgáltuk a kérdőív két változója, a tanárok vizsgáztatói és szak
nyelv oktatási gyakorlata szempontjából is. Mindkét változó esetében szinte ugyan
olyan eredményt kaptunk a vizsgafelkészítés és személyiségfejlesztés céljának fontos-
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7. ábra. Az otthoni írásbeli feladatok fontossága az elérendő út szempontjából

ságát illetően. (8. ábra) Jól látható a két ellentétes megítélés az évek számától függően. 
A vizsgafelkészítés felé jobban orientálódnak a pályájuk első szakaszában lévők, és a 
pályán eltöltött idő növekedésével ez a szemlélet kissé változik; szintén fordított arány
ban ítélik meg a régebben tanítók és vizsgáztatók a személyiségfejlesztés fontosságát, 
jobban elfogadják, mint a fiatalabbak, bár a „nem fontos” kategóriánál szinte egyfor
mán 40% körüli arányban elutasítják. Mégis, az évek számának emelkedésével a vizs
gázóban már nemcsak a nyelvtanulót, hanem az embert is látják.

Ugyanígy e két változó függvényében megnéztük az önálló munkavégzés fontos
ságát is (lásd 9. ábra a 26. lapon).

A vizsgáztatói gyakorlat és a szaknyelv tanítási gyakorlat éveinek viszonylatában 
is hasonló az önálló munkavégzés megítélése - egyértelműen többen tartják fontos
nak, mint nem, szemben a személyiségfejlesztés fontosságával.

Szaknyelvi ismeretek 
elmélyítése

Személyiség fejlesztése 

Vizsgafelkészítés 

Órán elmaradottak pótlása

Órán tanultak begyakorlása

Felkészítés munkáltatói 
igényekre

Motiválás 

Nyelvi készségek fejlesztése 

Önálló munkavégzés 

Szakmai készségek erősítése 

Egyéb
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A személyiségfejlesztéshez való

8. ábra

Az írásbeli feladatok funkciója a tanórához való kapcsolódás 
szempontjából
Végül rákérdeztünk a tanároknál, hogy hogyan látják az otthoni munka szerepét a tan
órához való kapcsolódás szempontjából, és azt a meglepő eredményt kaptuk (lásd 10. 
ábra a 26. lapon), hogy a többség nem tartja a tanórával azonos értékűnek, csupán azt 
kiegészítőnek. A 107-ből mindössze 8 fő szerint funkcionál az otthoni írásbeli feladat 
több tanóra összekapcsolásaként, 79 fő tulajdonít neki tanórát kiegészítő funkciót, és
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Az önálló munkavégzéshez való viszonyulás (%)

□ 0-10 éves szaknyelv tanítási gyakorlat 11 évnél több szaknyelv tanítási gyakorlat

csak 17-en gondolják úgy, hogy a tanórával azonos tartalmi értékű szerepe van, 3 fő 
nem válaszolt. Ez a tábla tehát ellentmondásban van a tanároknak az önállóság fontos
ságáról alkotott véleményével, mert ezt a személyiség-komponenst leginkább az indi
viduális tanulás erősítésével lehetne fejleszteni.

A közoktatásban, az otthoni írásbeli feladatok lényegi funkcióját a tanórákhoz való 
kapcsolódás szempontjából vizsgálva, az valóban két egymást követő óra összekap
csolása, maga a tanóra (vagy kontakt óra) szinte minden mozzanatával előkészíti az 
órát követő önálló munkát. A felsőoktatásban azonban, a hallgatók bekerülésétől kezdve 
fokozatosan csökkenteni kellene az otthoni feladatok tanórát kiegészítő jellegét, és a 
hallgató önállóan végzett feladatainak a nyelvi órával azonos tartalmi értékűvé kelle
ne válnia.

Ugyanez az eredmény látható az oktatási és vizsgáztatói gyakorlat éveinek reláci
ójában. Ha összevetjük a feladatok típusairól és a fontosságáról kapott eredményt a 
tanórához való kapcsolódásukkal, a következő összefüggést lehet felfedezni: az adott 
szempontok alapján írott levél, amely már produktív feladat, jóval megelőzi az önálló-

Hogyan ítéli meg az otthoni írásbeli feladatok 
funkcióját a tanórákhoz való kapcsolódás 

szempontjából?

Több tanóra 
összekapcsolása

A tanórát 
kiegészítő

10. ábra

A tanórával azonos 
tartalmi értékű
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an elkészítendő levél kategóriát, a többi még fontosnak tartott feladat: közvetítés, for
dítás és tömörítés magyarról idegen nyelvre. Fentiekből úgy tűnik, hogy mindkét kor
osztály helytelenül ítéli meg a házi feladatok szerepét, és a tanárok kerülik a hallgatók 
igazán önálló megnyilvánulásait és azt, hogy kiengedjék őket közvetlen irányításuk alól. 
Ez kiderült a feladattípusok megválasztásánál is (5. ábra), mert láthattuk, hogy kevés
bé fordulnak elő azok a feladatok, amelyekkel fontos gondolkodási műveletek végez
hetők, a kreativitást fejlesztik és a ténylegesen önálló felkészülést tennék lehetővé egy 
a tanóránál még értékesebb tanulási folyamattal, amelynek hatása a többi vizsgafel
adat eredményeinél is érezhető lenne.

A vizsgálat eddigi eredményeinek összegzése
A vizsgált kérdések elemzése alapján az alábbi megállapításokra jutottunk:

- A gazdasági szakmai nyelvet oktató tanárok jelentős tanítási és vizsgáztatási ta
pasztalattal rendelkeznek.

- A tanárok a tanórán túlzottan a gazdasági nyelvvizsgára való felkészítésre kon
centrálnak.

- A nagyobb tanítási tapasztalattal rendelkező tanároknál jobban megjelenik a 
személyiségfejlesztés fontossága, azaz úgy látszik, hogy a vizsgázóban nemcsak 
a nyelvet tudót, hanem az embert is meglátják. Fejlettebb személyiség jobban tud 
vizsgázni, teljesíteni.

- Az önálló munkavégzést fontosnak tartják, de a vizsgálat eredményei azt mutat
ják, hogy nem tekintik a személyiségfejlesztés részének.

- A házi feladatot nem tartják a tanórai produkcióval azonos értékűnek, hanem a 
tanórát kiegészítő tevékenységnek tartják.
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