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  SSppaaiinn  

 

AAbbssttrraacctt  
SSeevveerraall  sscchhoollaarrss  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  iiss  nnoott  aa  uusseeffuull  ttooooll  wwhheenn  aaccqquuiirriinngg  aa  sseeccoonndd  oorr  
ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee;;  ssiinnccee  iitt  pprroovviiddeess  aa  ssiimmpplliissttiicc  oonnee--ttoo--oonnee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattiivvee  
aanndd  tthhee  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee,,  iitt  ccaann  ccaauussee  iinntteerrffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthheemm,,  aanndd  iitt  iiss  aann  aarrttiiffiicciiaall  
eexxeerrcciissee  tthhaatt  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  iinn  aa  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg..  RReecceenntt  
ssttuuddiieess,,  hhoowweevveerr,,  sshhooww  tthhaatt,,  ffaarr  ffrroomm  bbeeiinngg  uusseelleessss,,  ttrraannssllaattiioonn  ccaann  bbee  aa  ggrreeaatt  aaiidd  ttoo  ffoorreeiiggnn  
llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg..  TThhee  aaiimm  ooff  tthhee  pprreesseenntt  ppaappeerr  iiss  ttwwooffoolldd::  ((11))  ttoo  ssuummmmaarriizzee  aanndd  aasssseessss  tthhee  
aarrgguummeennttss  tthhaatt  eennccoouurraaggee  tthhee  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  ccllaassssrroooomm,,  ssuuppppoorrttiinngg  
tthhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  sseevveerraall  ffoorrmmss  ooff  ttrraannssllaattiinngg;;  aanndd  ((22))  ttoo  pprreesseenntt  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  ssuurrvveeyy  tthhaatt  
ffooccuusseedd  oonn  ssttuuddeennttss’’  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  rreessppoonnsseess  ttoowwaarrddss  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aanndd  tthheeiirr  
eeffffeeccttiivveenneessss  iinn  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  aaccqquuiissiittiioonn..  RReessuullttss  sshhooww  tthhaatt  ssttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess  wweerree  
ssuurrpprriissiinnggllyy  ppoossiittiivvee  ffoorr  sseevveerraall  rreeaassoonnss::  ttrraannssllaattiioonn  iiss  oonnee  ooff  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  
lleeaarrnniinngg  ttaasskkss,,  iitt  iiss  mmoottiivvaattiinngg,,  iitt  ffaacciilliittaatteess  aa  ddeeeeppeerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ffoorrmm  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  
tthhee  ssoouurrccee  llaanngguuaaggee  tteexxtt,,  iitt  iinnccrreeaasseess  lleeaarrnneerrss’’  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  bbootthh  
lliinngguuiissttiicc  ssyysstteemmss,,  iitt  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  rree--eexxpprreessss  tthheeiirr  tthhoouugghhttss  ffaasstteerr  aanndd  eeaassiieerr,,  aanndd  iitt  hheellppss  
tthheemm  aaccqquuiirree  lliinngguuiissttiicc  aanndd  ccuullttuurraall  kknnoowwlleeddggee..  
  
KKeeyywwoorrddss::  FFoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg,,  TTrraannssllaattiioonn,,    TTIILLTT  ,,  SSttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess,,  SSppaanniisshh  EEFFLL      
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11..  IInnttrroodduuccttiioonn::  TTrraannssllaattiioonn  iinn  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg  
                    TTrraannssllaattiioonn  hhaass  lloonngg  bbeeeenn  nneegglleecctteedd  iinn  sseeccoonndd  oorr  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  ((FFLL))  ccllaassssrroooommss  
bbeeccaauussee  iitt  wwaass  ccoonnssiiddeerreedd  aann  iinnaaddeeqquuaattee  rreemmiinnddeerr  ooff  oolldd  tteeaacchhiinngg  mmeetthhooddoollooggiieess,,  eessppeecciiaallllyy  
tthhoossee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ((oorr  ddeerriivveedd  ffrroomm))  tthhee  ggrraammmmaarr--ttrraannssllaattiioonn  mmeetthhoodd..  TThhiiss  bbeeccaammee  
iinnccrreeaassiinnggllyy  eevviiddeenntt  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess  aass  ssuucchh  aanndd  tthhee  bbiirrtthh  
ooff  tthhee  ddiirreecctt,,  nnaattuurraall  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiivvee  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  mmeetthhooddoollooggiieess,,  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerreedd  
ttrraannssllaattiioonn  eexxeerrcciisseess  aass  ddeettrriimmeennttaall  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  nneeww  llaanngguuaaggee..  NNoowwaaddaayyss,,  
ttrraannssllaattiioonn  sseeeemmss  ttoo  bbee  ssttiillll  llaarrggeellyy  iiggnnoorreedd  aanndd  ddiissccrriimmiinnaatteedd  iinn  FFLL  tteeaacchhiinngg  ccoonntteexxttss..  IInn  ffaacctt,,  
sseevveerraall  sscchhoollaarrss  aanndd  FFLL  nnaattiivvee  tteeaacchheerrss  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  aavvooiiddeedd  iinn  tthhee  
llaanngguuaaggee  ccllaassssrroooomm,,  ssiinnccee  iitt  iiss  nnoott  aa  uusseeffuull  ttooooll  wwhheenn  aaccqquuiirriinngg  aa  FFLL  ((aass  ooppppoosseedd  ttoo  iittss  
uusseeffuullnneessss  iinn  tthhee  tteeaacchhiinngg  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ffoorr  pprrooffeessssiioonnaall  ppuurrppoosseess,,  iinn  ttrraannssllaattoorr  ttrraaiinniinngg  
ccoouurrsseess))..    
TThhee  mmaaiinn  aarrgguummeennttss  aanndd  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  pprroovviiddeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  
aass  aa  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  ttooooll  ccoouulldd  bbee  ssuummmmaarriizzeedd,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  qquuiittee  aa  ffeeww  aauutthhoorrss  ((mmoosstt  ooff  
tthheemm  aaccttuuaallllyy  ssuuppppoorrttiinngg  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinn  FFLL  tteeaacchhiinngg)),,  aass  ffoolllloowwss::  
((11))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  nnoott  aa  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aacctt  aanndd,,  tthhuuss,,  hhaass  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  iinn  aa  ccoommmmuunniiccaattiivvee  
aapppprrooaacchh  ttoo  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  ((DDuuffff,,  11998899,,  pp..  66))..  
((22))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  aann  aarrttiiffiicciiaall  eexxeerrcciissee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  mmaaiinn  eemmpphhaassiiss  iiss  oonn  rreeaaddiinngg  aanndd  wwrriittiinngg  
aanndd  ssttuuddeennttss  ddoo  nnoott  pprraaccttiiccee  oorraall  sskkiillllss  ((ZZaabbaallbbeeaassccooaa,,  11999900,,  pp..  7766))..  
((33))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  uusseelleessss  aanndd  ddoo  nnoott  rreesseemmbbllee  rreeaall  wwoorrlldd  pprraaccttiiccee,,  ssiinnccee  ttrraannssllaattoorrss  
nnoorrmmaallllyy  ooppeerraattee  iinnttoo  aanndd  nnoott  oouutt  ooff  tthheeiirr  mmootthheerr  ttoonngguuee  ((CCaarrrreerreess,,  22000066))..  
((44))  TTrraannssllaattiioonn  pprroovviiddeess  aa  ssiimmpplliissttiicc  aanndd  ffaallssee  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ppeerrffeecctt  oonnee--ttoo--oonnee  
rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  aanndd  tthhee  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  ((MMaallmmkkjjaaeerr,,  22001100,,  pp..  118866))..  
((55))  TTrraannssllaattiioonn  iinnvvoollvveess  tthhee  uussee  ooff  ttwwoo  llaanngguuaaggeess  aanndd,,  tthhuuss,,  ddeepprriivveess  ssttuuddeennttss  ooff  
ooppppoorrttuunniittiieess  ttoo  rreecceeiivvee  ssuuffffiicciieenntt  FFLL  iinnppuutt  ((PPaann  aanndd  PPaann,,  22001122,,  pp..  44)),,  ssiinnccee  ““iinn  ddeecciiddiinngg  hhooww  
ffaarr  wwee  aarree  jjuussttiiffiieedd  iinn  uussiinngg  tthhee  lleeaarrnneerr’’ss  mmootthheerr  ttoonngguuee,,  wwee  mmuusstt  rreemmeemmbbeerr  tthhaatt  tthhee  ttiimmee  
ssppeenntt  uussiinngg  iitt  iiss  ttiimmee  nnoott  ssppeenntt  uussiinngg  tthhee  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee””  ((WWiillkkiinnss,,  11997744,,  pp..  8833))..  
((66))  TTrraannssllaattiioonn  mmaakkeess  lleeaarrnneerrss  vviieeww  tthhee  FFLL  tthhrroouugghh  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  aanndd  tthhiiss  ccaann  ccaauussee  
iinntteerrffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  llaanngguuaaggeess  iinnvvoollvveedd  ((PPaann  aanndd  PPaann,,  22001122,,  pp..  44))..  
((77))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  hhaavvee  nnootthhiinngg  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  wwaayy  iinn  wwhhiicchh  aa  mmootthheerr  llaanngguuaaggee  iiss  lleeaarrnntt,,  ssoo  
tthheeyy  ddoo  nnoott  pprroommoottee  nnaattuurraall  FFLL  lleeaarrnniinngg  ((SSaannkkeeyy,,  11999911,,  pp..  441188))..  
((88))  TTrraannssllaattiinngg  iiss  nnoott  tthhee  aaiimm  ooff  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg,,  iitt  iiss  tthhee  aaiimm  ooff  ttrraannssllaattoorr  ttrraaiinniinngg  aanndd  bbootthh  
aarree  iinnddeeppeennddeenntt  ffiieellddss  ooff  ssttuuddyy  ((VVeerrmmeess  22001100,,  pp..  8844))..  
((99))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  aa  bboorriinngg  aanndd  nnoonn--ssttiimmuullaattiinngg  ttaasskk  ((DDuuffff,,  11998899))  aanndd  ccaann  bbee  ppaarrttiiccuullaarrllyy  
ffrruussttrraattiinngg  aanndd  ddee--mmoottiivvaattiinngg  ffoorr  ssttuuddeennttss  ((CCaarrrreerreess,,  22000066))..  
((1100))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  nnoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aallll  lleeaarrnneerrss,,  ssiinnccee  iitt   ccaann  oonnllyy  wwoorrkk  wweellll  wwiitthh  tthhoossee  
iinntteerreesstteedd  iinn  lliitteerraattuurree  oorr  wwiitthh  tthhoossee  wwhhiicchh  hhaavvee  aallrreeaaddyy  aaccqquuiirreedd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  lleevveell  ooff  
pprrooffiicciieennccyy  iinn  tthhee  FFLL  ((MMooggaahheedd,,  22001111))..  
                    DDeessppiittee  tthheessee  aanndd  ssiimmiillaarr  ccllaaiimmss  aaggaaiinnsstt  tthhee  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  
ccllaassssrroooomm,,  rreecceenntt  ssttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt,,  ffaarr  ffrroomm  bbeeiinngg  uusseelleessss  aanndd  ccoouunntteerr--pprroodduuccttiivvee,,  
ttrraannssllaattiioonn  iinn  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  ((TTIILLTT))  ccaann  bbee  aa  ggrreeaatt  aaiidd  ttoo  FFLL  lleeaarrnniinngg..    
                    TThhee  iissssuuee,,  wwhheetthheerr  TTIILLTT  ccaann  oorr  ccaannnnoott  bbee  uusseeffuull,,  hhoowweevveerr,,  iiss  ssttiillll  aa  ccoonnttrroovveerrssiiaall  oonnee,,  
aanndd  iitt  mmaayy  bbee  ssaaiidd  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  aatttteennttiioonn  ooff  aa  ggoooodd  nnuummbbeerr  ooff  tthheeoorriissttss  aanndd  pprraaccttiittiioonneerrss  
nnoowwaaddaayyss;;  aanndd  II  hhaavvee  nnoottiicceedd,,  aass  wweellll,,  tthhaatt  ttooddaayy’’ss  ssttuuddeennttss  ((aatt  lleeaasstt  tthhoossee  II  hhaavvee  bbeeeenn  
tteeaacchhiinngg  ffoorr  1155  yyeeaarrss  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittaatt  JJaauummee  II  ooff  CCaasstteellllóónn,,  SSppaaiinn))  sshhooww  ssppeecciiaall  iinntteerreesstt  iinn  
tthhee  ttooppiicc..  FFoolllloowwiinngg  PPooppoovviicc  ((22000011))  wwhhoo  ssaaiidd  tthhaatt  ““iiff  aa  ssttrroonngg  ccaassee  ffoorr  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  
llaanngguuaaggee  ccllaassssrroooomm  iiss  ttoo  bbee  mmaaddee,,  aatt  lleeaasstt  tthhrreeee  tthhiinnggss  oouugghhtt  ttoo  bbee  ddeemmoonnssttrraatteedd::  tthhaatt  
ccrriittiicciissmmss  aaggaaiinnsstt  iitt  aarree  nnoott  vvaalliidd,,  tthhaatt  lleeaarrnneerrss  nneeeedd  iitt,,  aanndd  tthhaatt  iitt  pprroommootteess  tthheeiirr  lleeaarrnniinngg””,,  
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iinn  tthhiiss  ppaappeerr  II  wwiillll  ttrryy  ttoo  ttaacckkllee  tthhee  mmaatttteerr  sseettttiinngg  ffoorrtthh  mmyy  vviieewwss  ((bbaasseedd,,  ooff  ccoouurrssee,,  oonn  mmaannyy  
ooff  tthhee  wweellll--kknnoowwnn  ssppeecciiaalliissttss  iinn  tthhee  ffiieelldd))..  
                    II  wwiillll  ffiirrsstt  ttrryy  ttoo  ssuummmmaarriizzee  tthhee  lliitteerraattuurree  ddeeaalliinngg  wwiitthh  ttrraannssllaattiioonn  aass  aa  uusseeffuull  ttooooll  iinn  
llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  ccoonntteexxttss,,  mmeennttiioonniinngg  rreecceenntt  ssttuuddiieess  tthhaatt  ssuuppppoorrtt  tthhee  
iinntteeggrraattiioonn  ooff  sseevveerraall  ffoorrmmss  ooff  ttrraannssllaattiinngg  iinn  vvaarriioouuss  llaanngguuaaggee  ccoouurrsseess..  AAnndd  tthheenn,,  II  wwiillll  
pprreesseenntt  aanndd  aasssseessss  tthhee  rreessuullttss  ooff  aa  ssuurrvveeyy  tthhaatt  aaiimmeedd  aatt  vvaalluuiinngg  ssttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  
ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinn  FFLL  ccllaassssrroooommss..  IItt  hhaass  bbeeeenn  ccaarrrriieedd  oouutt  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittaatt  JJaauummee  II  
((CCaasstteellllóónn  ddee  llaa  PPllaannaa,,  SSppaaiinn))  iinnvvoollvviinngg  ((aa))  9933  ssttuuddeennttss  ooff  aann  ‘‘EEnngglliisshh  ffoorr  SSppeecciiaall  PPuurrppoosseess’’  
mmoodduullee  ((CCoommppuutteerr  SScciieennccee  DDeeggrreeee)),,  iinn  wwhhiicchh  ttrraannssllaattiioonn  wwaass  uusseedd  aass  aa  lleeaarrnniinngg  ttooooll,,  aanndd  ((bb))  
6622  ssttuuddeennttss  ooff  aa  ‘‘TTrraannssllaattiioonn’’  mmoodduullee,,  iinn  tthhee  ddeeggrreeee  iinn  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess..  TThhee  ssttuuddyy  iinncclluuddeedd  aa  
pprree--tteesstt  aanndd  aa  ppoosstt--tteesstt  oonn  lleeaarrnneerrss’’  llaanngguuaaggee  lleevveell,,  aass  wweellll  aass  qquueessttiioonnnnaaiirreess  tthhaatt  ffooccuusseedd  oonn  
tthhrreeee  mmaaiinn  aassppeeccttss,,  nnaammeellyy,,  ((ii))  ssttuuddeennttss’’  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  ttaasskkss,,  ((iiii))  ddiiffffiiccuullttiieess  
eennccoouunntteerreedd  wwhheenn  ttrraannssllaattiinngg  ffrroomm  EEnngglliisshh  iinnttoo  SSppaanniisshh  aanndd  vviiccee  vveerrssaa,,  aanndd  ((iiiiii))  tthhee  
uusseeffuullnneessss  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss..  
22..  TThhee  UUsseeffuullnneessss  ooff  TTrraannssllaattiioonn  TTaasskkss  iinn  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg    
                    AAss  mmeennttiioonneedd  bbeeffoorree,,  aa  rreevviivvaall  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinn  FFLL  ccllaassssrroooommss  sseeeemmss  ttoo  hhaavvee  
bbeeeenn  ttaakkiinngg  ppllaaccee  oovveerr  tthhee  llaasstt  yyeeaarrss..  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  ccoouunntteerraarrgguummeennttss  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  
aassssuummppttiioonnss  mmeennttiioonneedd  uunnddeerr  sseeccttiioonn  11  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  ppuutt  ffoorrwwaarrdd::  
((11’’))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  iinnddeeeedd  aann  aacctt  ooff  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaccrroossss  llaanngguuaaggeess  aanndd  ccuullttuurreess,,  aass  iitt   iiss  aa  
nnaattuurraallllyy  ooccccuurrrriinngg  aaccttiivviittyy  tthhaatt  ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  tthhee  rreeaall  wwoorrlldd..  AAss  DDuuffff  ssttaatteess  ““ttrraannssllaattiioonn  
hhaappppeennss  eevveerryywwhheerree,,  aallll  tthhee  ttiimmee,,  ssoo  wwhhyy  nnoott  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm??””  ((DDuuffff,,  11998899,,  pp..  66))..  IInn  
aaddddiittiioonn,,  aass  aa  ccoommmmuunniiccaattiivvee  aacctt,,  TTIILLTT  ccaann  eexxppoossee  FFLL  ssttuuddeennttss  ttoo  vvaarriioouuss  tteexxtt  ttyyppeess,,  
rreeggiisstteerrss,,  ssttyylleess,,  ccoonntteexxttss,,  eettcc..  tthhaatt  rreesseemmbbllee  tthhee  wwaayy  llaanngguuaaggeess  aarree  uusseedd  iinn  rreeaall--lliiffee  ffoorr  
ccoommmmuunniiccaattiivvee  ppuurrppoosseess..  
((22’’))  WWee  sshhoouulldd  bbeeaarr  iinn  mmiinndd  tthhaatt,,  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  ttrraannssllaattiioonn  iinncclluuddeess  lliisstteenniinngg  aanndd  ssppeeaakkiinngg  
dduuee  ttoo  tteeaacchheerr  aanndd  ssttuuddeennttss’’  iinntteerraaccttiioonn  ddiissccuussssiinngg  pprroobblleemmss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskk  
((LLeeoonnaarrddii,,  22001100,,  pp..  2244))  aanndd  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss,,  bbeessiiddeess,,  ccoouulldd  aallssoo  iinncclluuddee  ssiigghhtt  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  
iinntteerrpprreettiinngg  pprraaccttiiccee..  NNoott  oonnllyy  tthhaatt,,  iiff  pprrooppeerrllyy  ddeessiiggnneedd,,  TTIILLTT  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  eennhhaannccee  tthhee  
ffoouurr  sskkiillllss  ooff  rreeaaddiinngg,,  wwrriittiinngg,,  lliisstteenniinngg  aanndd  ssppeeaakkiinngg  aanndd  ddeevveelloopp  aaccccuurraaccyy,,  ccllaarriittyy  aanndd  
fflleexxiibbiilliittyy  ((DDuuffff,,  11998899,,  pp..  77))..  AAss  aa  mmaatttteerr  ooff  ffaacctt,,  ttrraannssllaattiioonn  iiss  ssoommeettiimmeess  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  ffiifftthh  
sskkiillll,,  aalloonnggssiiddee  tthhee  ffoouurr  ootthheerr  sskkiillllss  aanndd,,  tthheerreeffoorree,,  iitt  ccaann  bbee  aa  vvaalluuaabbllee  ttooooll  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  
iimmpprroovvee  ccoommmmuunniiccaattiivvee  ccoommppeetteennccee  ((RRoossss,,  22000000))..  BBeessiiddeess,,  aass  CCooookk  ((22001100,,  pp..  2200))  ppuuttss  iitt,,  
““bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  ttrraannssllaattee  iiss  aa  mmaajjoorr  ccoommppoonneenntt  ooff  bbiilliinngguuaall  ccoommmmuunniiccaattiivvee  ccoommppeetteennccee””..  
((33’’))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ddoo  cceerrttaaiinnllyy  rreesseemmbbllee  rreeaall  wwoorrlldd  pprraaccttiiccee,,  eessppeecciiaallllyy  iinn  ttooddaayy’’ss  
gglloobbaalliizzeedd  wwoorrlldd,,  iinn  wwhhiicchh  ttrraannssllaattiinngg  iinnttoo  bbootthh  nnaattiivvee  aanndd  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess  iiss  ccoommmmoonn  iinn  
ttrraannssllaattoorrss’’  pprrooffeessssiioonnaall  lliiffee,,  eevveenn  iiff  iitt  iiss  nnoott  tthhee  iiddeeaall  ssiittuuaattiioonn  ((CCaarrrreerreess,,  22000066,,  pp..  66))..  OOff  
ccoouurrssee,,  iinnvveerrssee  ttrraannssllaattiioonn  wwiillll  aallwwaayyss  bbee  mmoorree  ddiiffffiiccuulltt  tthhaann  ttrraannssllaattiinngg  iinnttoo  oonnee’’ss  nnaattiivvee  
llaanngguuaaggee,,  nnoo  mmaatttteerr  hhooww  pprrooffiicciieenntt  oonnee  iiss  iinn  tthhee  FFLL,,  ssiinnccee  ttrraannssllaattoorrss  hhaavvee  aa  mmoorree  pprrooffoouunndd  
lliinngguuiissttiicc  aanndd  ccuullttuurraall  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthheeiirr  oowwnn  llaanngguuaaggee  bbuutt,,  iinn  tthhee  FFLL  lleeaarrnniinngg  ccoonntteexxtt,,  
iinnvveerrssee  ttrraannssllaattiioonn  hhaass  aallssoo  pprroovveenn  uusseeffuull  iinn  oorrddeerr  ttoo  iimmpprroovvee  lleeaarrnneerrss’’  ccoommmmuunniiccaattiivvee  
ccoommppeetteennccee  iinn  tthhee  FFLL,,  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  ssttyyllee,,  nnuuaanncceess  aanndd  ssuubbttlleettiieess  ooff  tthhee  FFLL..  
((44’’))  TTrraannssllaattiioonn  pprraaccttiiccee  ccaann  rraaiissee  ssttuuddeennttss’’  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt,,  aass  aa  rruullee,,  tthheerree  iiss  nnoott  aa  
ppeerrffeecctt  oonnee--ttoo--oonnee  ccoorrrreessppoonnddeennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  llaanngguuaaggeess  iinnvvoollvveedd..  TThheeyy  ccaann  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  
pprroobblleemmaattiicc  nnaattuurree  ooff  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  ffooccuuss  oonn  lliinngguuiissttiicc,,  eexxttrraalliinngguuiissttiicc  aanndd  ccuullttuurraall  ggaappss  
bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  llaanngguuaaggeess  ((FFeerrnnáánnddeezz  GGuueerrrraa,,  22001122,,  pp..  4422))..  IInn  ffaacctt,,  mmoosstt  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  
rreeqquuiirree  ssttuuddeennttss  ttoo  rreefflleecctt  oonn  hhooww  ttoo  aacchhiieevvee  eeqquuiivvaalleennccee  sseemmaannttiiccaallllyy,,  ffuunnccttiioonnaallllyy  aanndd  
pprraaggmmaattiiccaallllyy,,  ssoo  tthheeyy  ccaann  ppuutt  tthheeiirr  eeffffoorrttss  iinn  ttrryyiinngg  ttoo  llooookk  ffoorr  aaddeeqquuaaccyy  aanndd  aapppprroopprriiaatteenneessss  
ffoorr  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiivvee  ppuurrppoossee  ddeeffiinneedd  iinn  aa  ssppeecciiffiicc  ttrraannssllaattiioonn  aassssiiggnnmmeenntt..  
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((55’’))  TThhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  llaanngguuaaggee  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  dduurriinngg  aa  FFLL  ccllaassss  sshhoouulldd  bbee  tthhee  
FFLL  bbeeiinngg  ttaauugghhtt,,  aanndd  tthhaatt  ssttuuddeennttss  sshhoouulldd  bbee  ddiissccoouurraaggeedd  ffrroomm  uussiinngg  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  iiss  
nnooww  bbeeiinngg  iinnccrreeaassiinnggllyy  cchhaalllleennggeedd,,  dduuee  ttoo  tthhee  ““rreeaasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  mmeerriittss  ooff  rreellaattiinngg  tthhee  
llaanngguuaaggee  bbeeiinngg  ttaauugghhtt  ttoo  ssttuuddeennttss’’  oowwnn  llaanngguuaaggeess””  ((HHaallll  aanndd  CCooookk,,  22001122,,  pp..  227722))..  AAccccoorrddiinngg  
ttoo  BBuuttzzkkaammmm  aanndd  CCaallddwweellll  ((22000099,,  pp..  1133))  uussiinngg  tthhee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  iiss  ““tthhee  
ggrreeaatteesstt  ppeeddaaggooggiiccaall  rreessoouurrccee””  aanndd  ccaann  eennhhaannccee  lleeaarrnneerrss’’  ccoonnffiiddeennccee  aanndd  ffooccuuss  oonn  mmeeaanniinngg..  
((66’’))  TTrraannssllaattiioonn  aallwwaayyss  mmaakkeess  lleeaarrnneerrss  vviieeww  tthhee  FFLL  tthhrroouugghh  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee,,  ooff  ccoouurrssee..  
FFLL  lleeaarrnneerrss  aallwwaayyss  hhaavvee  aa  nnaattuurraall  tteennddeennccyy  ttoo  uussee  ttrraannssllaattiioonn  ((AAllii,,  22001122,,  pp..  223355))  aanndd  wwiillll  
aauuttoommaattiiccaallllyy  ccoommppaarree  bbootthh  llaanngguuaaggeess  iinnvvoollvveedd,,  eeiitthheerr  ccoonnsscciioouussllyy  oorr  uunnccoonnsscciioouussllyy,,  ssoo  iitt  iiss  
ppooiinnttlleessss  ttoo  ttrryy  ttoo  aavvooiidd  tthheeiirr  iinntteerrnnaall  tthhiinnkkiinngg  iinn  LL11  aanndd  ccooddee--sswwiittcchhiinngg  bbeettwweeeenn  LL11  aanndd  LL22,,  
ssiinnccee  iitt  iiss  rreeggaarrddeedd  aass  nnaattuurraallllyy  ddeevveellooppmmeennttaall  ((KKaavvaalliiaauusskkiieennëë  aanndd  KKaammiinnsskkiieennëë,,  22000077))..  
TTIILLTT  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccaauussee  nneeggaattiivvee  iinntteerrffeerreennccee  bbyy  tthhee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee,,  aanndd  iitt  ddooeess  nnoott  
hhiinnddeerr  FFLL  lleeaarrnniinngg  aatt  aallll..  OOnn  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  iitt  iinnccrreeaasseess  ssttuuddeennttss’’  aawwaarreenneessss  ooff  ssiimmiillaarriittiieess  aanndd  
ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  llaanngguuaaggeess,,  pprroommoottiinngg  tthheeiirr  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ddiiffffiiccuulltt  ssttrruuccttuurreess  aanndd  
eelleemmeennttss  iinn  tthhee  FFLL  aanndd  ““aassssiissttss  ssttuuddeennttss  ttoo  eelluuddee  tthhee  iinntteerrffeerreennccee  ooff  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  oonn  tthhee  
ffiirrsstt  sstteepp  aanndd  tthheenn  ffuurrtthheerr  eennhhaannccee  tthheeiirr  LL22  lleeaarrnniinngg””  ((PPaann  aanndd  PPaann,,  22001122,,  pp..  55))..  
((77’’))  IItt  iiss  ddeeffiinniitteellyy  ttrruuee  tthhaatt  wwhheenn  cchhiillddrreenn  aaccqquuiirree  tthheeiirr  mmootthheerr  ttoonngguuee,,  tthheeyy  ddoo  nnoott  ttrraannssllaattee  
iitt,,  ooff  ccoouurrssee,,  bbuutt  rraatthheerr  lleeaarrnn  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  iitt  ddiirreeccttllyy..  LLeeaarrnniinngg  aa  FFLL  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaccqquuiirree  
ccoommmmuunniiccaattiivvee  ccoommppeetteennccee,,  hhoowweevveerr,,  ccaann  bbee  ssaaiidd  ttoo  ffoollllooww  aa  ssiimmiillaarr  pprroocceessss  ttoo  lleeaarrnniinngg  hhooww  
ttoo  ttrraannssllaattee  iinn  oorrddeerr  ttoo  aacchhiieevvee  ttrraannssllaattiioonn  ccoommppeetteennccee  ((FFeerrnnáánnddeezz  yy  FFeerrnnáánnddeezz  GGuueerrrraa,,  
22000033))..  TThhuuss,,  ttrraannssllaattiioonn  ccaann  bbee  uusseedd  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  iimmpprroovvee  ssttuuddeennttss’’  aannaallyyttiiccaall  sskkiillllss  aanndd  
pprroobblleemm--ssoollvviinngg  ssttrraatteeggiieess,,  aanndd  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  iinntteerraacctt  aanndd  pprraaccttiiccee  llaanngguuaaggee  sskkiillllss  ((aass  iinn  aannyy  
FFLL  ccllaassss))  wwhheenn  ccoommmmeennttiinngg  oorr  ddiissccuussssiinngg  tthhee  pprroobblleemmss  eennccoouunntteerreedd  iinn  ttrraannssllaattiioonnss  
((LLeeoonnaarrddii,,  22001100,,  pp..  2299))..  
((88’’))  TThhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  TTIILLTT  iiss  oonnllyy  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  ttrraaiinniinngg  ttrraannssllaattoorrss  ccaann  cceerrttaaiinnllyy  bbee  
qquueessttiioonneedd,,  ssiinnccee  ttrraannssllaattiinngg  iiss  nnoott  tthhee  oonnllyy  aaiimm  ooff  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg,,  bbuutt  ““sshhoouulldd  bbee  aa  mmaajjoorr  
aaiimm  aanndd  mmeeaannss  ooff  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg””  ((CCooookk,,  22001100,,  pp..  xxvv))..  LLiikkeewwiissee,,  ““ssiinnccee  aa  nnuummbbeerr  ooff  
llaanngguuaaggee  lleeaarrnneerrss  eenndd  uupp  aass  ttrraannssllaattoorrss,,  tthheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  wwhhyy  tthhee  sskkiillll  ooff  ttrraannssllaattiinngg  
((pprrooppeerrllyy  uunnddeerrssttoooodd))  sshhoouulldd  nnoott  hhaavvee  aa  ppllaaccee  iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  ccllaassssrroooomm””  
((MMaallmmkkjjaaeerr,,  22001100,,  pp..118877))..  BBeessiiddeess,,  wwee  ccaannnnoott  ccoonnssiiddeerr  bbootthh  ooff  tthheemm  ((ttrraannssllaattiinngg  aanndd  
llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg))  aass  sseeppaarraattee  sskkiillllss  oorr  aass  iinnddeeppeennddeenntt  ffiieellddss  ooff  ssttuuddyy..  IInn  ffaacctt,,  ggiivveenn  tthhee  llaarrggee  
nnuummbbeerr  ooff  ssuubbjjeeccttss  wwiitthh  wwhhiicchh  ttrraannssllaattiioonn  oovveerrllaappss,,  aanndd  ssiinnccee  iitt   hhaass  bbeenneeffiitteedd  ffrroomm  iinnppuutt  
ffrroomm  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ffiieellddss  ooff  ssttuuddyy  ((ssuucchh  aass  lliinngguuiissttiiccss,,  lliitteerraarryy  ssttuuddiieess,,  ccuullttuurraall  ssttuuddiieess,,  
llaanngguuaaggee  eennggiinneeeerriinngg,,  eettcc..))  iitt  hhaass  ggaaiinneedd  rreeccooggnniittiioonn  aass  aa  ttrruullyy  iinntteerrddiisscciipplliinnaarryy  oonnee..  
((99))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ddoo  nnoott  nneecceessssaarriillyy  hhaavvee  ttoo  bbee  bboorriinngg  oorr  ddee--mmoottiivvaattiinngg  ffoorr  ssttuuddeennttss..  
MMaannyy  rreesseeaarrcchheerrss  ssuuppppoorrtt  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  iiss  aa  mmoottiivvaattiinngg  aaccttiivviittyy  ((MMooggaahheedd,,  22001111))  
aanndd,,  aatt  aallll  eevveennttss,,  tthhee  ssuucccceessss  ooff  TTIILLTT  lliieess  iinn  iittss  ccoorrrreecctt  uussee  aass  aa  wwoorrkkiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  ttooooll,,  
wwiitthh  aapppprroopprriiaattee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  hheellpp  ssttuuddeennttss  ttoo  ccoonnttrraasstt  tthheeiirr  nnaattiivvee  aanndd  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggeess,,  ttoo  
iimmpprroovvee  tthheeiirr  llaanngguuaaggee  sskkiillllss,,  aanndd  ttoo  sseeee  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  tthhee  ttaasskk..  LLiikkeewwiissee,,  aass  CCaarrrreerreess  
iinnddiiccaatteess  ((22000066,,  pp..  77)),,  iitt  ccaann  bbee  aa  qquuiittee  ssttiimmuullaattiinngg  ttaasskk,,  ssiinnccee  ““ttrraannssllaattiioonn,,  bbyy  iittss  vveerryy  nnaattuurree,,  
iiss  aann  aaccttiivviittyy  tthhaatt  iinnvviitteess  ddiissccuussssiioonn  aanndd,,  iinn  mmyy  eexxppeerriieennccee,,  ssttuuddeennttss  aarree  oonnllyy  ttoooo  hhaappppyy  ttoo  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  iitt,,  oofftteenn  ddeeffeennddiinngg  tthheeiirr  vveerrssiioonn  wwiitthh  rreemmaarrkkaabbllee  ppaassssiioonn  aanndd  ppeerrssuuaassiivveenneessss””..  
((1100’’))  TTrraannssllaattiioonn,,  aass  ttaauugghhtt  iinn  tthhee  ggrraammmmaarr  ttrraannssllaattiioonn  mmeetthhoodd,,  wwaass  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  
tthhee  aavveerraaggee  lleeaarrnneerr  wwiitthhoouutt  lliitteerraarryy  kknnoowwlleeddggee;;  bbuutt  TTIILLTT  ddooeess  nnoott  hhaavvee  ttoo  bbee  uusseedd  iinn  ssuucchh  aa  
wwaayy,,  nnoorr  rreessttrriicctteedd  ttoo  lliitteerraarryy  tteexxttss  oonnllyy..  AAnndd  eevveenn  iiff  wwee  ddoo  ssoo,,  mmaannyy  sscchhoollaarrss  aaggrreeee  oonn  tthhee  
uusseeffuullnneessss  ooff  lliitteerraarryy  tteexxttss  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm..  CChhrriisstt  ((11999900,,  pp..  111133--113333)),,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  
iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  lliitteerraarryy  tteexxttss  aarree  ccuullttuurraall  mmeessssaaggeess  tthhaatt  aallllooww  uuss  ttoo  kknnooww  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  
ddiiffffeerreenntt  ppllaacceess,,  ttoo  vvaalluuee  lliinngguuiissttiicc  nnuuaanncceess  aanndd  eennhhaannccee  ssttuuddeennttss’’  ccrreeaattiivviittyy..  WWee  ccoouulldd  aallssoo  
ssaayy  tthhaatt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ssttuuddeenntt’’ss  llaanngguuaaggee  lleevveell,,  TTIILLTT  ccaann  aallssoo  bbee  aa  vveerryy  ssuucccceessssffuull  ttooooll  
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ffoorr  aa  ccoommppaarraattiivvee  ssttuuddyy  ooff  bbootthh  llaanngguuaaggeess::  bbeeggiinnnneerrss  ffiinndd  iitt  uusseeffuull  ttoo  uussee  tthheeiirr  nnaattiivvee  
llaanngguuaaggee  aass  aann  eesssseennttiiaall  pprroocceessss  iinn  tthheeiirr  FFLL  lleeaarrnniinngg,,  aanndd  aaddvvaanncceedd  lleeaarrnneerrss  ccaann  bbeenneeffiitt  ffrroomm  
wwoorrkkiinngg  wwiitthh  tthhee  ssuubbttlleettiieess  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  bbootthh  llaanngguuaaggeess  aanndd  ffrroomm  tthhee  pprroobblleemm--
ssoollvviinngg  ppootteennttiiaall  ooff  TTIILLTT  ffoorr  ddeebbaattee  aanndd  ddiissccuussssiioonn  ((PPoosseenn,,  22000066,,  pp..  119977))..  
                    FFrroomm  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  ppaarraaggrraapphhss,,  tthheerree  aarree,,  iinn  mmyy  vviieeww,,  
mmaannyy  aarrgguummeennttss  ffoorr  tthhee  iinncclluussiioonn  ooff  TTIILLTT..    TThheerree  aarree  aallssoo  mmaannyy  eevviiddeennccee--bbaasseedd  ssttuuddiieess  
sshhoowwiinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  wwiiddeesspprreeaadd  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm  ((eeiitthheerr  aass  ssiimmppllee  
ccooddee--sswwiittcchhiinngg  ttoo  eexxppllaaiinn  tthhiinnggss,,  oorr  aass  pprrooppeerr  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  oonn  tthheeiirr  oowwnn  rriigghhtt))..  MMoosstt  ooff  
tthheemm  sshhooww  hhiigghh  lleevveellss  ooff  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  uussee  aanndd  iittss  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  oonn  ccllaassssrroooomm  
rreellaattiioonnsshhiippss,,  aanndd  ccoonncclluuddee  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  ccaann  bbee  aa  vvaalluuaabbllee  sskkiillll  ttoo  bbee  mmaasstteerreedd..  MMaaiinn  
eemmppiirriiccaall  rreesseeaarrcchh  ffooccuusseess  oonn  tthhee  aammoouunntt  ooff  uussee  ooff  tthhee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  ccooddee  
sswwiittcchhiinngg  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm  ((CCaarrlleessss,,  22000088;;  EEddssttrroomm,,  22000066;;  LLeevviinnee,,  22001111;;  LLiittttlleewwoooodd  aanndd  YYuu,,  
22001111;;  PPoolliioo  aanndd  DDuuffff,,  11999944;;  UUnnaammuunnoo,,  22000088;;  aammoonnggsstt  mmaannyy  ootthheerrss)),,  oonn  tthhee  uussee  aanndd  eeffffeecctt  ooff  
TTIILLTT  iinn  wwrriittiinngg  ttaasskkss  ((KKiimm,,  22001111;;  KKoobbaayyaasshhii  aanndd  RRiinnnneerrtt,,  11999922;;  LLaallllyy  22000000;;  eettcc..)),,  oonn  iittss  
ccoonnvveenniieennccee  iinn  vvooccaabbuullaarryy  aaccqquuiissiittiioonn  ((BBrruuttoonn,,  22000077;;  CCeelliikk,,  22000033;;  HHuummmmeell,,  22001100;;  LLaauuffeerr  
aanndd  GGiirrssaaii,,  22000088)),,  oonn  iittss  aapppplliiccaabbiilliittyy  iinn  EESSPP  ccoonntteexxttss  ((TTuuddoorr,,  11998877  aanndd  MMiicciicc,,  22000088,,  ffoorr  
eexxaammppllee)),,  oorr  oonn  tthhee  rraaiissiinngg  ooff  lleeaarrnneerrss’’  pprraaggmmaattiicc  aawwaarreenneessss  ((GGuuzzmmáánn  aanndd  AAllccóónn,,  22000099))..  
TThheerree  aarree  aallssoo  sseevveerraall  rreecceenntt  ssttuuddiieess  eexxpplliicciittllyy  pprrooppoossiinngg  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  TTIILLTT,,  ssuucchh  aass  tthhee  
oonneess  bbyy  CCooookk  ((22001100,,  pp..  112255--115533)),,  wwhhoo  mmaakkeess  ssppeecciiffiicc  ssuuggggeessttiioonnss  ffoorr  tteeaacchheerrss  wwhhoo  ddoo  nnoott  
sshhaarree  ssttuuddeennttss’’  nnaattiivvee  llaanngguuaaggeess;;  CCaarrrreerreess  aanndd  NNoorriieeggaa  SSáánncchheezz  ((22001111)),,  wwhhoo  pprrooppoossee  ssoommee  
ssaammppllee  ttrraannssllaattiioonn--bbaasseedd  ttaasskkss;;  oorr  LLeeoonnaarrddii  ((22001100,,  pp..  8855--111188)),,  wwhhoo  pprroovviiddeess  ppeeddaaggooggiiccaall  
aaccttiivviittiieess  uussiinngg  aauutthheennttiicc  mmaatteerriiaallss..  
                    OOnnee  ccaann  sseeee,,  hheennccee,,  tthhaatt  tthheerree  iiss  aa  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  aammoonnggsstt  qquuiittee  aa  ffeeww  sscchhoollaarrss  oonn  tthhee  
uusseeffuullnneessss  ooff  TTIILLTT,,  aanndd  mmaannyy  pprrooppoossaallss  ttoo  iinncclluuddee  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm;;  bbuutt  
oonnee  ccaann  oonnllyy  ffiinndd  aa  rraatthheerr  ssmmaallll  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddiieess  ddeeaalliinngg  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  ssttuuddeennttss’’  ooppiinniioonnss  
aanndd  ppeerrcceeppttiioonnss  oonn  tthhee  iiddeeaass  ppuutt  ffoorrwwaarrdd  bbyy  tthheeoorriissttss  aanndd  rreesseeaarrcchheerrss..  AAccttuuaallllyy,,  tthhee  ssttuuddiieess  ooff  
tthhee  kkiinndd  wwee  hhaavvee  hhaadd  ddiirreecctt  aacccceessss  ttoo  aarree  rreeaallllyy  vveerryy  ssccaarrccee::  AAsshhoouurrii  aanndd  FFoottoovvaattnniiaa  ((22001100)),,  
BBrrooookkss--LLeewwiiss  ((22000099)),,  CCaarrrreerreess  ((22000066)),,  KKaavvaalliiaauusskkiieennëë  aanndd  KKaammiinnsskkiieennëë  ((22000077)),,  LLiiaaoo  
((22000066)),,  aanndd  RRoolliinn--IIaannzziittii  aanndd  VVaarrsshhnneeyy  ((22000088))..    
                    CCaarrrreerreess’’ss  ((22000066))  mmaayy  ppeerrhhaappss  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  ppiioonneeeerr  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  TTIILLTT  
ssttuuddeenntt’’ss  ooppiinniioonn..  SShhee  ccoonndduucctteedd  aa  qquueessttiioonnnnaaiirree  aammoonngg  3311  sseeccoonndd  aanndd  tthhiirrdd  yyeeaarr  ssttuuddeennttss  ooff  
mmooddeerrnn  llaanngguuaaggeess  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee..  AAllll  rreessppoonnddeennttss  aaggrreeeedd  iinn  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  
sshhoouulldd  bbee  ttaauugghhtt  iinn  aa  mmooddeerrnn  llaanngguuaaggee  ddeeggrreeee,,  aanndd  mmoosstt  ooff  tthheemm  bbeelliieevveedd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  iinnttoo  
tthhee  FFLL  wwaass  aa  vveerryy  uusseeffuull  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  ddeevviiccee,,  eessppeecciiaallllyy  wwhheenn  lleeaarrnniinngg  vvooccaabbuullaarryy..  HHaallff  
ooff  tthhee  ssttuuddeennttss  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  wwaass  aammoonngg  tthhee  mmoosstt  eeffffeeccttiivvee  mmeetthhooddss  ttoo  lleeaarrnn  
aa  llaanngguuaaggee,,  tthhoouugghh  nnoott  aallll  ooff  tthheemm  ffoouunndd  ttrraannssllaattiioonn  aaccttiivviittiieess  eennjjooyyaabbllee  oorr  ggrraattiiffyyiinngg  ((pp..  99--
1100))..    
                    LLiiaaoo’’ss  ssttuuddyy  ((22000066))  eexxpplloorreedd  tthhee  rroollee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  TTaaiiwwaanneessee  EEFFLL  lleeaarrnneerrss  iinn  tteerrmmss  
ooff  tthheeiirr  lleeaarrnniinngg  bbeelliieeffss  aabboouutt  uussiinngg  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  tthheeiirr  mmaaiinn  lleeaarrnniinngg  ssttrraatteeggiieess..  SSttuuddeennttss  
sshhoowweedd  aa  mmeeddiiuumm  ttoo  hhiigghh  lleevveell  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  aass  aa  lleeaarrnniinngg  ssttrraatteeggyy..  TThheeyy  aallssoo  rreeppoorrtteedd  
tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  ppllaayyeedd  aa  ppoossiittiivvee  rroollee  iinn  tthheeiirr  EEnngglliisshh  lleeaarrnniinngg  eexxppeerriieenncceess,,  bbuutt  mmoorree  
pprrooffiicciieenntt  lleeaarrnneerrss  tteennddeedd  ttoo  rreeppoorrtt  nneeggaattiivvee  bbeelliieeffss  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  lleessss  uussee  ooff  
ttrraannssllaattiioonn,,  aass  ccoommppaarreedd  wwiitthh  lleessss  pprrooffiicciieenntt  lleeaarrnneerrss..  
                    KKaavvaalliiaauusskkiieennëë  aanndd  KKaammiinnsskkiieennëë  ((22000077))  aallssoo  ccaarrrriieedd  oouutt  aa  ssuurrvveeyy  ooff  ssttuuddeennttss’’  
ppeerrcceeppttiioonnss  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  mmootthheerr  ttoonngguuee  tthheeyy  nneeeeddeedd  aanndd  mmeennttaall  ttrraannssllaattiioonn  tthheeyy  uusseedd  iinn  
lleeaarrnniinngg  EEnngglliisshh  ffoorr  SSppeecciiffiicc  PPuurrppoosseess  ((EESSPP))..  TThheeiirr  pprriinncciippaall  ffiinnddiinnggss  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  aallll  
lleeaarrnneerrss  sseeeemmeedd  ttoo  rreellyy  oonn  tthheeiirr  mmootthheerr  ttoonngguuee  iinn  lleeaarrnniinngg  EESSPP,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  aammoouunntt  ooff  nnaattiivvee  
llaanngguuaaggee  nneeeeddeedd  hhaadd  aa  lloott  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthheeiirr  pprrooffiicciieennccyy  lleevveell  aanndd  lliinngguuiissttiicc  ssiittuuaattiioonnss..  
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                    RRoolliinn--IIaannzziittii  aanndd  VVaarrsshhnneeyy  ((22000088))  aannaallyysseedd  tthhee  ffuunnccttiioonnss  tthhaatt  bbeeggiinnnneerr  lleeaarrnneerrss  ooff  
FFrreenncchh  iinn  aann  AAuussttrraalliiaann  uunniivveerrssiittyy  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  aanndd  ffoouunndd  tthhaatt  iitt  wwaass  
pprreeffeerrrreedd  ttoo  ppeerrffoorrmm  ccllaassssrroooomm  mmaannaaggeemmeenntt  aanndd  tthhaatt  iitt  hhaadd  aa  ppoossiittiivvee  aaffffeeccttiivvee  rroollee,,  ssiinnccee  iitt  
mmaayy  aalllleevviiaattee  ccllaassssrroooomm  aannxxiieettyy,,  tthhoouugghh  tthheeyy  aallssoo  ffoouunndd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  wwaass  aa  ddee--mmoottiivvaattiinngg  
ffaaccttoorr  ffoorr  lleeaarrnneerrss..  
                    BBrrooookkss--LLeewwiiss’’  ssuurrvveeyy  ((22000099)),,  oonn  iittss  ttuurrnn,,  rreeppoorrttss  lleeaarrnneerrss’’  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  
tthhee  uussee  ooff  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm  iinn  MMeexxiiccoo..  AAfftteerr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  aann  
EEFFLL  ccoouurrssee,,  ppaarrttiicciippaannttss  wwrroottee  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  sshhoowweedd  ppoossiittiivvee  rreessppoonnssee  ttoo  tthhee  
iinncclluussiioonn  ooff  tthhee  LL11  bbeeccaauussee  iitt  hhaadd  bbeeeenn  bbeenneeffiicciiaall  ttoo  tthheeiirr  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  
eexxppeerriieennccee..    
                    FFiinnaallllyy,,  AAsshhoouurrii  aanndd  FFoottoovvaattnniiaa  ((22001100))  aannaallyysseedd  IIrraanniiaann  EEFFLL  lleeaarrnneerrss’’  bbeelliieeffss  aabboouutt  
ttrraannssllaattiioonn  aanndd  wwhheetthheerr  rriisskk  ttaakkiinngg  aanndd  ttoolleerraannccee  ooff  aammbbiigguuiittyy  hhaadd  aannyy  eeffffeecctt  oonn  lleeaarrnneerrss’’  
bbeelliieeffss  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn..  TThheeyy  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  oonnllyy  rriisskk--ttaakkiinngg  aaffffeecctteedd  lleeaarrnneerrss’’  bbeelliieeffss  aanndd  
tthhaatt  lleeaarrnneerrss  ttaakkiinngg  rriisskkss  hhaadd  nneeggaattiivvee  bbeelliieeff  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn..    
                    TThhee  ffoolllloowwiinngg  sseeccttiioonn  wwiillll  ddeessccrriibbee  tthhee  ssuurrvveeyy  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  eexxpplloorree  tthhee  iissssuuee,,  ttrryyiinngg  ttoo  
ffooccuuss  oonn  tthhee  wwaayy  ssttuuddeennttss  ppeerrcceeiivvee  ttrraannssllaattiioonn,,  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  ttaasskkss,,  
eessppeecciiaallllyy  aass  rreeggaarrddss  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  uusseeffuullnneessss,,  tthhee  mmaaiinn  ddiiffffiiccuullttiieess  tthheeyy  eennccoouunntteerreedd  wwhheenn  
ttrraannssllaattiinngg  aanndd  tthhee  rreeaassoonnss  wwhhyy  tthheeyy  tthhiinnkk  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  uusseeffuull..  
33..  TThhee  ssttuuddyy::  SSttuuddeennttss’’  AAttttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  TTrraannssllaattiioonn  iinn  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg  
                    TThhee  mmaatteerriiaall  uusseedd  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy  hhaass  bbeeeenn  ccoommppiilleedd  tthhaannkkss  ttoo  tthhee  ccooooppeerraattiioonn  ooff  115555  
SSppaanniisshh  lleeaarrnneerrss  ooff  EEnngglliisshh  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittaatt  JJaauummee  II,,  SSppaaiinn::  9933  ooff  tthheemm  wweerree  ffiirrsstt  yyeeaarr  
ssttuuddeennttss  ooff  aa  CCoommppuutteerr  SScciieennccee  DDeeggrreeee  ((CCSS))  aanndd  6622  wweerree  sseeccoonndd  yyeeaarr  ssttuuddeennttss  uunnddeerrttaakkiinngg  aa  
ddeeggrreeee  iinn  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess  ((EESS))..  TThheeiirr  aaggeess  rraannggeedd  ffrroomm  1188  ttoo  2266  yyeeaarrss  ooff  aaggee,,  tthhee  aavveerraaggee  aaggee  
bbeeiinngg  1199..99  yyeeaarrss..  AAss  ffoorr  ggeennddeerr,,  tthheerree  wwaass  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ffeemmaallee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  EESS  
aanndd  aa  hhiigghheerr  ppeerrcceennttaaggee  ooff  mmaallee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  CCSS..  
                    CCSS  ssttuuddeennttss  wweerree  aatttteennddiinngg  aa  66  ccrreeddiitt  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  ccoommppuullssoorryy  ssuubbjjeecctt..  TThhee  mmaaiinn  
ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssuubbjjeecctt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ssttuuddeennttss  wwiitthh  bbaassiicc  kknnoowwlleeddggee  oonn  EEnngglliisshh  ffoorr  CCoommppuutteerr  
SScciieennccee  aanndd  tthhee  mmaaiinn  aaccttiivviittiieess  iinncclluuddeedd  rreeaaddiinngg  tteexxttss  ffrroomm  aauutthheennttiicc  ssoouurrcceess,,  llaanngguuaaggee  wwoorrkk  
ccoonncceennttrraattiinngg  oonn  vvooccaabbuullaarryy  aaccqquuiissiittiioonn,,  ttrraannssllaattiinngg  tteexxttss  ddeeaalliinngg  wwiitthh  tthhee  ffaasstt  mmoovviinngg  wwoorrlldd  
ooff  ccoommppuutteerrss  aanndd  mmuullttiimmeeddiiaa,,  lliisstteenniinngg  aaccttiivviittiieess  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ccoonnvveerrssaattiioonnss  aabboouutt  aassppeeccttss  
ooff  ccoommppuuttiinngg,,  oonnlliinnee  ccoommppuutteerr  ttaasskkss  rreellaatteedd  ttoo  ccoommppuutteerr  sscciieennccee  sseettttiinnggss,,  aanndd  ssppeeaakkiinngg  ttaasskkss  
ttoo  ddeevveelloopp  oorraall  sskkiillllss  tthhrroouugghh  rroollee--ppllaayyss,,  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  aaccttiivviittiieess,,  eettcc..    
                    EESS  iinnffoorrmmaannttss  wweerree  ttaakkiinngg  tthhee  ssuubbjjeecctt  ‘‘AApppplliieedd  lliinngguuiissttiiccss  ffoorr  EEnngglliisshh--SSppaanniisshh  
ttrraannssllaattiioonn’’,,  aa  66  ccrreeddiitt  ccoommppuullssoorryy  ssuubbjjeecctt  tthhaatt  aaiimmss  ttoo  ggiivvee  tthhee  ssttuuddeenntt  aann  oovveerrvviieeww  ooff  
ttrraannssllaattiioonn,,  aass  wweellll  aass  aann  iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  ssoommee  ooff  tthhee  mmaajjoorr  lliinngguuiissttiicc  tthheeoorriieess  uusseedd  ttoo  eexxppllaaiinn  
tthhee  ttaasskk  ooff  ttrraannssllaattiinngg,,  aanndd  ttoo  tthhee  mmaaiinn  pprroobblleemmss  iinnvvoollvveedd  iinn  EEnngglliisshh--SSppaanniisshh  ttrraannssllaattiioonn..  
TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinncclluuddeedd  ddiirreecctt  aanndd  iinnvveerrssee  ttrraannssllaattiioonn  ooff  sshhoorrtt  tteexxttss  ooff  aallll  ttyyppeess,,  ddiissccuussssiioonn  
ooff  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  ttrraannssllaattiioonnss,,  ttrraannssllaattiioonn  qquuaalliittyy  aasssseessssmmeenntt,,  ssuummmmaarryy  
ttrraannssllaattiioonnss,,  bbaacckk  ttrraannssllaattiioonnss,,  ssiigghhtt  ttrraannssllaattiioonn,,  tteexxttuuaall  aannaallyyssiiss,,  aannaallyyssiiss  ooff  mmaacchhiinnee  
ttrraannssllaattiioonn  aanndd  ccoommppuutteerr--aaiiddeedd  ttrraannssllaattiioonn  ttoooollss,,  eettcc..  
                    TThhee  iinnssttrruummeennttss  uusseedd  iinn  tthhee  ssuurrvveeyy  iinncclluuddeedd  aa  pprree--tteesstt  aanndd  aa  ppoosstt--tteesstt  oonn  lleeaarrnneerrss’’  
llaanngguuaaggee  lleevveell,,  aass  wweellll  aass  ttwwoo  aannoonnyymmoouuss  qquueessttiioonnnnaaiirreess  oonn  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  
ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  ((ssuurrvveeyy  qquueessttiioonnss  wweerree  bbootthh  iinn  EEnngglliisshh  aanndd  iinn  SSppaanniisshh,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  
aavvooiidd  ssttuuddeennttss’’  ttrroouubbllee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  qquueessttiioonnss)),,  tthhaatt  ccoommbbiinneedd  LLiikkeerrtt  SSccaallee  qquueessttiioonnss,,  
ooppeenn--eennddeedd  qquueessttiioonnss  aanndd  rraannkk  oorrddeerr  qquueessttiioonnss..  
                    TThhee  pprroocceedduurree  ffoolllloowweedd  ccoonnssiisstteedd  ooff  ttwwoo  ssttaaggeess::  ssttuuddeennttss  wweerree  ffiirrsstt  aaddmmiinniisstteerreedd  aa  
lleevveell  tteesstt  aanndd  aann  iinniittiiaall  qquueessttiioonnnnaaiirree  oonn  tthhee  ffiirrsstt  ddaayy  ooff  ccllaassss  aanndd,,  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  sseemmeesstteerr,,  
tthheeyy  hhaadd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  sseeccoonndd  qquueessttiioonnnnaaiirree  aanndd  aannootthheerr  lleevveell  tteesstt..  QQuueessttiioonnnnaaiirreess  ffrroomm  
ssuubbjjeeccttss  wwhhoo  ddiidd  nnoott  ppaarrttiicciippaattee  iinn  bbootthh  ssttaaggeess  oorr  wwhhoo  ffaaiilleedd  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  qquueessttiioonnss  iinn  tthhee  
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qquueessttiioonnnnaaiirreess  wweerree  ddiissccaarrddeedd,,  rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ttoottaall  ooff  115555  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  ffiinnaall  
aannaallyyssiiss..  
TThhee  ffiirrsstt  qquueessttiioonnnnaaiirree  wwaass  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  mmaaiinn  ppaarrttss::  
((11))  PPeerrssoonnaall  bbaacckkggrroouunndd  iinnffoorrmmaattiioonn::  TThhiiss  sseeccttiioonn  iinncclluuddeedd  qquueessttiioonnss  oonn  ssttuuddeennttss’’  aaggee,,  
ggeennddeerr,,  yyeeaarrss  ooff  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg,,  mmoonntthhss  ssppeenntt  iinn  aa  ccoouunnttrryy  wwhheerree  EEnngglliisshh  iiss  
ssppookkeenn,,  mmaaiinn  aaiimm  iinn  oorrddeerr  ttoo  lleeaarrnn  EEnngglliisshh  ((ii..ee..  ttoo  ppaassss  tthhee  ssuubbjjeecctt,,  ttoo  ggoo  aabbrrooaadd,,  ttoo  
ccoommmmuunniiccaattee  wwiitthh  ffoorreeiiggnn  ppeeooppllee,,  eettcc..))  aanndd  aa  sshhoorrtt  bbiilliinngguuaalliissmm  tteesstt  tthhaatt  ffooccuusseedd  oonn  tthheeiirr  uussee  
ooff  CCaassttiilliiaann,,  CCaattaallaann  aanndd  EEnngglliisshh..  HHoowweevveerr,,  tthheessee  vvaarriiaabblleess  ((aass  wweellll  aass  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  
tthhee  lleevveell  tteesstt))  wweerree  nnoott  ffiinnaallllyy  ttaakkeenn  iinnttoo  aaccccoouunntt  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ssttuuddyy,,  ssiinnccee  aa  pprreelliimmiinnaarryy  
aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  rreessuullttss  ddiidd  nnoott  rreevveeaall  aannyy  nnootteewwoorrtthhyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthheemm  aass  rreeggaarrddss  
tthheeiirr  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  tthhee  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn..  
((22))  HHooww  ddoo  yyoouu  ffeeeell  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn??  TThhee  ssuubbjjeeccttss  rreessppoonnddeedd  ttoo  tteenn  iitteemmss  oonn  tthhee  LLiikkeerrtt  
ssccaallee  ooff  11  ttoo  55,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  aaggrreeeedd  wwiitthh  ssttaatteemmeennttss  ccoonncceerrnniinngg  tthheeiirr  
bbeelliieeffss  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn,,  11  ssttaannddiinngg  ffoorr  ‘‘II  ssttrroonnggllyy  ddiissaaggrreeee’’,,  aanndd  55  ffoorr  ‘‘II  ssttrroonnggllyy  aaggrreeee’’..  
((33))  WWhhiicchh  aarree  yyoouurr  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  aaccttiivviittiieess??  TThhiiss  wwaass  aann  ooppeenn--eennddeedd  qquueessttiioonn  
iinn  wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  lliisstt  tthheeiirr  ffaavvoouurriittee  aaccttiivviittiieess,,  tthhoouugghh  nnoo  ssppeecciiffiicc  ccllaassssrroooomm  
pprraaccttiicceess  aanndd  aaccttiivviittiieess  wweerree  pprroovviiddeedd,,  aanndd  nnoo  iinnddiiccaattiioonnss  wweerree  ggiivveenn  aass  rreeggaarrddss  nnuummbbeerr  ooff  
aaccttiivviittiieess  ttoo  iinncclluuddee  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  aaccttiivviittiieess  ttoo  pprroovviiddee..    
TThhee  sseeccoonndd  qquueessttiioonnnnaaiirree  ccoonnssiisstteedd  ooff  ffoouurr  qquueessttiioonnss::  
((11))  HHooww  mmoottiivvaattiinngg  aarree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaccttiivviittyy  ttyyppeess??  RReessppoonnddeennttss  wweerree  aasskkeedd  ttoo  rraannkk  ssiixx  
aaccttiivviittyy  ttyyppeess  iinn  oorrddeerr  ooff  pprreeffeerreennccee,,  bbeeiinngg  11  tthhee  lleeaasstt  mmoottiivvaattiinngg  ttyyppee  aanndd  66  tthhee  mmoosstt  
mmoottiivvaattiinngg  oonnee..  SSiinnccee  iiddeennttiiffyyiinngg  aallll  ooff  tthhee  ppoossssiibbllee  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  tthhee  FFLL  
ccllaassssrroooomm  mmaayy  sseeeemm  uunnaattttaaiinnaabbllee,,  oonnllyy  ssiixx  mmaaiinn  ccaatteeggoorriieess  wweerree  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  tthhiiss  ssuurrvveeyy::  
aaccttiivviittyy  ttyyppeess  ffooccuussiinngg  oonn  rreeaaddiinngg,,  wwrriittiinngg,,  llaanngguuaaggee  uussee,,  oorraall  ssppeeaakkiinngg//ppeerrffoorrmmiinngg,,  aanndd  
lliisstteenniinngg//wwaattcchhiinngg  ((ffoolllloowwiinngg  YYoouunngg  eett  aall..,,  22001111,,  pp..  11))  aanndd  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss..    
((22))  HHooww  uusseeffuull  aarree  tthheessee  aaccttiivviittyy  ttyyppeess  iinn  ddeevveellooppiinngg  yyoouurr  ccoommmmuunniiccaattiivvee  ccoommppeetteennccee??    
SSttuuddeennttss  hhaadd  ttoo  ssttaattee  hhooww  uusseeffuull  tthheeyy  tthhoouugghhtt  tthhee  ssiixx  aaccttiivviittyy  ttyyppeess  wweerree  wwhheenn  aaccqquuiirriinngg  aa  
FFLL,,  bbeeiinngg  11  nnoott  rreeaallllyy  uusseeffuull  aanndd  66  vveerryy  uusseeffuull..  
((33))  WWhhiicchh  aarree  tthhee  mmaaiinn  pprroobblleemmss  yyoouu  eennccoouunntteerreedd  wwhheenn  ttrraannssllaattiinngg  ffrroomm  EEnngglliisshh  iinnttoo  
SSppaanniisshh  aanndd  vviiccee  vveerrssaa??  EEiigghhtt  ccaatteeggoorriieess  ooff  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  wweerree  ddeevviisseedd  aanndd  ssttuuddeennttss  
hhaadd  ttoo  rraannkk  tthheemm  wwiitthh  11  bbeeiinngg  tthhee  mmoosstt  pprroobblleemmaattiicc  aanndd  88  bbeeiinngg  tthhee  lleeaasstt  ddiiffffiiccuulltt..  
((44))  WWhhyy  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ccaann  bbee  uusseeffuull??  HHooww  ccaann  ttrraannssllaattiioonn  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  
llaanngguuaaggee  aaccqquuiissiittiioonn??    RReessppoonnddeennttss  hhaadd  ttoo  rraattee  ffiifftteeeenn  iitteemmss  oonn  tthhee  11  ttoo  55  ssccaallee,,  aallll  ooff  tthheemm  
rreellaattiinngg  ttoo  aassppeeccttss  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ccoommppeetteennccee..  TThheeyy  wweerree  
aallssoo  eennccoouurraaggeedd  ttoo  wwrriittee  aannyy  ootthheerr  rreelleevvaanntt  ccoommmmeennttss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  uusseeffuullnneessss  ((iiff  aannyy))  ooff  
ttrraannssllaattiioonn..  
                    TThhee  ccoolllleecctteedd  ddaattaa  ffrroomm  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  wweerree  qquuaannttiittaattiivveellyy  aanndd  qquuaalliittaattiivveellyy  
aannaallyyzzeedd  aanndd  ggrraapphheedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  ffiinndd  ppeerrcceennttaaggeess  ffoorr  eeaacchh  qquueessttiioonn..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ooppeenn--
eennddeedd  qquueessttiioonnss,,  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  ffrreeee  ttoo  rreessppoonndd  eeiitthheerr  iinn  CCaattaallaann,,  SSppaanniisshh  oorr  EEnngglliisshh,,  
tthhoouugghh  aallll  SSppaanniisshh  ccoommmmeennttss  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  pprreesseenntt  ppaappeerr  hhaavvee  bbeeeenn  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  
EEnngglliisshh..  
44..  RReessuullttss  aanndd  ddiissccuussssiioonn  
                    TThhee  pprree--lleevveell  tteesstt  ssttuuddeennttss  ccoommpplleetteedd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  ssttaaggee  wwaass  vveerrssiioonn  11  ooff  tthhee  QQuuiicckk  
PPllaacceemmeenntt  TTeesstt  sseett  bbyy  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  aanndd  UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaammbbrriiddggee  LLooccaall  
EExxaammiinnaattiioonnss  SSyynnddiiccaattee  ((22000011))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ccoorrrreecctt  qquueessttiioonnss  aannsswweerreedd  
iinn  tthhee  tteesstt,,  ssttuuddeennttss  wweerree  ccllaassssiiffiieedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  ffiivvee  mmaaiinn  lleevveellss::  bbeeggiinnnneerr,,  eelleemmeennttaarryy,,  lloowweerr  
iinntteerrmmeeddiiaattee,,  uuppppeerr  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  aaddvvaanncceedd..  AAllmmoosstt  aallll  tthhee  ssttuuddeennttss’’  lleevveell  iinn  tthhee  EESS  ggrroouupp  
wwaass  eeiitthheerr  uuppppeerr  iinntteerrmmeeddiiaattee  ((4466..6677%%))  oorr  aaddvvaanncceedd  ((3377..0099%%)),,  wwhheerreeaass  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  CCSS  ddeeggrreeee  wweerree  mmaaiinnllyy  eelleemmeennttaarryy  ((4400..8866%%))  oorr  lloowweerr  iinntteerrmmeeddiiaattee  ssttuuddeennttss  
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((3311..1188%%))..  TThhee  ppoosstt--tteesstt  wwaass  vveerrssiioonn  22  ooff  tthhee  ssaammee  QQuuiicckk  PPllaacceemmeenntt  TTeesstt..  TTaabbllee  11  aanndd  FFiigguurree  
11  ddiissppllaayy  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  bbyy  EESS  aanndd  CCSS  ssttuuddeennttss  iinn  bbootthh  tteessttss..    
TTaabbllee  11..  PPrree--tteesstt  aanndd  aa  ppoosstt--tteesstt  oonn  lleeaarrnneerrss’’  llaanngguuaaggee  lleevveell..  

LLeevveell  
EESS  --  RReessuullttss  CCSS  --  RReessuullttss  
PPrree--tteesstt  PPoosstt--tteesstt  PPrree--tteesstt  PPoosstt--tteesstt  

BBeeggiinnnneerr  00  00  1122  
((1122..9900%%))  

88  
  ((88..66%%))  

EElleemmeennttaarryy  11  ((11..6611%%))  00  3388  
((4400..8866%%))  

3355  
((3377..6633%%))  

LLoowweerr  
iinntteerrmmeeddiiaattee  

99  
((1144..5511%%))  

11    
((11..6611%%))  

2299  
((3311..1188%%))  

3322  
((3344..44%%))  

UUppppeerr  
iinntteerrmmeeddiiaattee  

2299  
((4466..6677%%))  

3322  
((5511..6611%%))  

99  
  ((99..6677%%))  

1144  
((1155..0055%%))  

AAddvvaanncceedd  2233  
((3377..0099%%))  

2299  
((4466..7777%%))  

55    
((55..3377%%))  

44    
((44..33%%))  

TToottaall  6622  6622  9933  9933  
  
FFiigguurree  11..  PPrree--tteesstt  aanndd  aa  ppoosstt--tteesstt  oonn  lleeaarrnneerrss’’  llaanngguuaaggee  lleevveell..  

  
                    BBrrooaaddllyy  ssppeeaakkiinngg,,  iitt  ccaann  bbee  ssaaiidd  tthhaatt  bbootthh  ggrroouuppss  iimmpprroovveedd  tthheeiirr  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  
lleevveell,,  tthhoouugghh  nnoott  ttoo  aa  llaarrggee  ssccaallee,,  aass  wwaass  pprreevviioouussllyy  eexxppeecctteedd..  TThheessee  rreessuullttss,,  bbeessiiddeess,,  ccaannnnoott  
bbee  ddiirreeccttllyy  aassssoocciiaatteedd  ttoo  tthhee  uussee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ssiinnccee,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  EESS  ssttuuddeennttss,,  tthheeiirr  
ccuurrrriiccuulluumm  aallssoo  pprroovviiddeess  tthheemm  wwiitthh  mmaannyy  ootthheerr  EEnngglliisshh  ttaauugghhtt  ssuubbjjeeccttss,,  tthhaatt  iiss,,  wwiitthh  mmaannyy  
ootthheerr  FFLL  lleeaarrnniinngg  ooppppoorrttuunniittiieess;;  aanndd,,  ffoorr  bbootthh  EESS  aanndd  CCSS  ssttuuddeennttss,,  tthheeiirr  eexxppoossuurree  ttoo  EEnngglliisshh  
oouuttssiiddee  tthhee  ccllaassssrroooomm  ((tthhrroouugghh  mmuussiicc,,  TTVV,,  IInntteerrnneett,,  eettcc..))  wwaass  nnoott  ccoonnttrroolllleedd..  
                    AAss  rreeggaarrddss  tthhee  ffiirrsstt  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  TTaabbllee  22  sshhoowwss  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  ffoorr  qquueessttiioonn  22,,  iinn  
wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  hhaadd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  aaggrreeeedd  wwiitthh  tthhee  tteenn  ssttaatteemmeennttss..  
TTaabbllee  22..  SSttuuddeennttss’’  pprreelliimmiinnaarryy  bbeelliieeffss  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn..  
HHooww  ddoo  yyoouu  ffeeeell  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn??  EESS  CCSS  
((11))  UUssiinngg  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  iiss  qquuiittee  nnoorrmmaall  wwhheenn  lleeaarrnniinngg  aa  FFLL..  44..9933  44..8822  
((22))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ffaacciilliittaattee  FFLL  lleeaarrnniinngg  aanndd  aarree  uusseeffuull  ttoo  ddeevveelloopp  
ccoommmmuunniiccaattiivvee  ccoommppeetteennccee  iinn  tthhee  FFLL..    33..2266  33..7766  

((33))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  eesssseennttiiaall  iinn  FFLL  lleeaarrnniinngg  ccoouurrsseess..  33..1188  44..1122  
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((44))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  eennjjooyyaabbllee  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg..  33..4466  33..0022  
((55))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  aass  iimmppoorrttaanntt  aass  kknnoowwiinngg  tthhee  FFLL  llaanngguuaaggee..    22..3344  22..6688  
((66))  TTrraannssllaattiioonn  hheellppss  ttoo  ccoonnttrraasstt  tthhee  ssttuuddeennttss’’  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  wwiitthh  tthhee  
FFLL..    44..8833  44..0088  

((77))  AA  ggoooodd  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  ssyysstteemmss  iiss  vveerryy  iimmppoorrttaanntt  
bbeeccaauussee  aallll  lleevveellss  ooff  lliinngguuiissttiicc  aannaallyyssiiss  hhaavvee  aann  eeffffeecctt  oonn  ttrraannssllaattiioonn..    44..1122  33..2277  

((88))  IInn  ttrraannssllaattiinngg,,  tthhee  iiddeeaall  mmuusstt  bbee  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  ttoottaall  ffiiddeelliittyy  aanndd  ttoottaall  
fflluueennccyy..  33..6677  22..9922  

((99))  AAss  aa  pprroocceessss  ooff  iinntteerrpprreettaattiioonn  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ttrraannssllaattiinngg  
ttrraannsscceennddss  llaanngguuaaggee..    33..8866  33..1166  

((1100))  TTrraannssllaattiioonn  iiss  aa  sskkiillll  tthhaatt  ddeemmaannddss  aann  aapppprreennttiicceesshhiipp..  44..1122  44..2233  
                    AAllmmoosstt  aallll  ppaarrttiicciippaannttss  ssuubbssccrriibbeedd  ttoo  tthhee  vviieeww  tthhaatt  uussiinngg  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  iiss  qquuiittee  
nnoorrmmaall  wwhheenn  lleeaarrnniinngg  aa  FFLL  ((tthhee  hhiigghheesstt  rraatteedd  iitteemm  ffoorr  EESS  aanndd  CCSS  ssttuuddeennttss)),,  wwhhiicchh  wwoouulldd  
ccoonnffiirrmm  tthhee  rreessuullttss  pprreesseenntteedd  bbyy  ssoommee  ooff  tthhee  aauutthhoorrss  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..  TThheeyy  aallssoo  hhiigghhllyy  
aaggrreeeedd  oonn  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  hheellppss  ttoo  ccoonnttrraasstt  tthhee  ssttuuddeennttss’’  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  wwiitthh  tthhee  FFLL,,  
ssoo  oonnee  ccoouulldd  aaffffiirrmm,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  WWiiddddoowwssoonn  ((22000033,,  pp..  2233)),,  tthhaatt  ““tthhee  aaccttiivviittyy  ooff  ccoommppaarriinngg  
aanndd  ccoonnttrraassttiinngg  tthhee  LL11  wwiitthh  tthhee  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  iiss  aa  mmaannnneerr  ooff  pprroommoottiinngg  llaanngguuaaggee  
aawwaarreenneessss””..  MMoosstt  ooff  bbootthh  tthhee  EESS  aanndd  CCSS  rreessppoonnddeennttss  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  iiss  aa  sskkiillll  
tthhaatt  ddeemmaannddss  aann  aapppprreennttiicceesshhiipp,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  aann  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthheeiirr  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  
pprroobblleemmss  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ttaasskk  ooff  ttrraannssllaattiinngg  aanndd  aallll  tthhee  ccoommppeetteenncceess  iitt  iinnvvoollvveess..  TThhee  ffiifftthh  
iitteemm,,  wwhheetthheerr  ttrraannssllaattiioonn  iiss  aass  iimmppoorrttaanntt  aass  kknnoowwiinngg  tthhee  FFLL  llaanngguuaaggee,,  hhaadd  tthhee  lloowweesstt  mmeeaannss  
((22..3344  aanndd  22..6688))  ffoorr  bbootthh  ggrroouuppss  ooff  ssttuuddeennttss,,  wwhhiicchh  sseeeemmss  ttoo  ffoollllooww  tthhee  bbeelliieeff  tthhaatt  lleeaarrnneerrss  
sshhoouulldd  ffiirrsstt  lleeaarrnn  tthhee  llaanngguuaaggee  bbeeffoorree  aatttteemmppttiinngg  ttrraannssllaattiioonn  pprroodduuccttiivveellyy  ((MMooggaahheedd,,  22001111))..  
                    SSttuuddeennttss’’  pprreelliimmiinnaarryy  bbeelliieeffss  rreevveeaalleedd  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  ppeerrcceeppttiioonnss  bbeettwweeeenn  EESS  aanndd  CCSS  
iinn  iitteemmss  77  aanndd  88,,  pprroobbaabbllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  EESS  ssttuuddeennttss  hhaavvee  mmoorree  bbaacckkggrroouunndd  kknnoowwlleeddggee  
oonn  tthhee  iissssuuee,,  wwhhiicchh  ccooiinncciiddeess  wwiitthh  LLiiaaoo’’ss  ffiinnddiinnggss,,  iinn  tthhaatt  ““ssttuuddeennttss’’  aaccaaddeemmiicc  bbaacckkggrroouunndd  
mmaayy  aaffffeecctt  tthheeiirr  bbeelliieeffss  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn””  ((22000066,,  pp..  220077))..  
                    PPrreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  iinniittiiaall  qquueessttiioonnnnaaiirree  aallssoo  pprroodduucceedd  
iinntteerreessttiinngg  rreessuullttss..  TThhoouugghh  nnoott  aallll  ssttuuddeennttss  aannsswweerreedd  tthhiiss  qquueessttiioonn  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy,,  nnoorr  wwrroottee  
tthhee  ssaammee  aammoouunntt  ooff  aaccttiivviittiieess,,  tthhee  ffiivvee  ttaasskkss  tthhaatt  wweerree  mmeennttiioonneedd  mmoorree  oofftteenn  bbyy  eeaacchh  ooff  tthhee  
ttwwoo  ggrroouuppss  wweerree  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oonneess::  aannaallyyssiinngg  mmoovviieess,,  ttrraannssllaattiinngg  iinntteerreessttiinngg  tteexxttss,,  sseellff--
aacccceessss  cceennttrreess,,  ccooooppeerraattiivvee  ttaasskkss,,  aanndd  aaccttiinngg  oouutt  ddiiaalloogguueess  ((iinn  tthhee  ccaassee  ooff  EESS  ssttuuddeennttss)),,  aanndd  
wwaattcchhiinngg  vviiddeeooss,,  cchhaattttiinngg  oonnlliinnee,,  ppllaayyiinngg  ggaammeess,,  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess,,  aanndd  aannsswweerriinngg  qquueessttiioonnss  
aabboouutt  ssoonnggss  ((iinn  tthhee  rreessppoonnsseess  pprroovviiddeedd  bbyy  CCSS  ssttuuddeennttss))..  
                    TThhiiss  cchhooiiccee  ooff  aaccttiivviittiieess  iiss  ssiiggnniiffiiccaanntt  iinn  tthhaatt  ssoommee  ooff  tthheessee  wweerree  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  
ccoommmmoonnllyy  ddoonnee  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..  TThhiiss  ggiivveess  tthhee  iimmpprreessssiioonn  tthhaatt  ssttuuddeennttss  cclleeaarrllyy  tteenndd  ttoo  
ddiissppllaayy  ffaavvoouurraabbllee  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  ffiinndd  mmoottiivvaattiinngg,,  eevveenn  iiff  tthheessee  aarree  nnoott  
ccaarrrriieedd  oouutt  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..  IItt  iiss  aallssoo  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  nnoonnee  ooff  tthheemm  mmeennttiioonneedd  iinn  aann  eexxpplliicciitt   
wwaayy  aannyy  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  pprroonnuunncciiaattiioonn,,  vvooccaabbuullaarryy  oorr  ggrraammmmaarr;;  tthhoouugghh,,  oobbvviioouussllyy,,  tthheessee  
tthhrreeee  aassppeeccttss  aarree  nnoorrmmaallllyy  iinncclluuddeedd  wwiitthhiinn  tthhee  ttaasskkss  tthheeyy  rreeffeerrrreedd  ttoo..  OOnnee  ccoouulldd  aallssoo  ppeerrcceeiivvee,,  
oouutt  ooff  tthhee  ttyyppee  ooff  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  mmeennttiioonneedd,,  tthhaatt  EESS  ssttuuddeennttss  wweerree  aa  bbiitt  mmoorree  llaanngguuaaggee  
ccoonncceerrnneedd  tthhaann  CCSS  ssttuuddeennttss,,  wwhhoo  sseeeemmeedd  mmoorree  iinntteerreesstteedd  iinn  aaccttiivviittiieess  tthhaatt  tthheeyy  tthhoouugghhtt  ccoouulldd  
hheellpp  tthheemm  uunnddeerrssttaanndd  aanndd  uussee  EEnngglliisshh  iinn  tthhee  wwaayy  tthheeyy  lliikkeedd  mmoorree..  AAnndd  iitt  wwaass  lliikkeewwiissee  qquuiittee  
wwoorrtthhyy  ooff  nnoottee  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  wwaass  mmeennttiioonneedd  bbyy  sseevveerraall  EESS  ssttuuddeennttss  ((1199  ooccccuurrrreenncceess))..  
                    TThhee  sseeccoonndd  qquueessttiioonnnnaaiirree  aallssoo  iinncclluuddeedd  qquueessttiioonnss  oonn  tthheeiirr  pprreeffeerrrreedd  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  
aaccttiivviittiieess,,  bbuutt  tthheeyy  wweerree  nnooww  aasskkeedd  ttoo  ffooccuuss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  oonn  mmoottiivvaattiioonn  aanndd  uusseeffuullnneessss  ttoo  
iimmpprroovvee  tthheeiirr  FFLL  kknnoowwlleeddggee..  BBeessiiddeess,,  tthheeyy  wweerree  aallssoo  ggiivveenn  aa  sseett  ooff  aaccttiivviittiieess  ffrroomm  wwhhiicchh  ttoo  
cchhoooossee::  
((11))  RReeaaddiinngg  aaccttiivviittiieess  ((ddeessccrriippttiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  tteexxttss,,  aannsswweerriinngg  tteexxtt--rreellaatteedd  qquueessttiioonnss,,  eettcc..))..  
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((22))  WWrriittiinngg  aaccttiivviittiieess  ((pprréécciiss,,  ccoommppoossiittiioonnss,,  nnoottee  ttaakkiinngg,,  eettcc..))  
((33))  LLaanngguuaaggee  ffooccuusseedd  aaccttiivviittyy  ttyyppeess  ((sseenntteennccee  aannaallyyssiiss,,  eerrrroorr  aannaallyyssiiss,,  ggrraammmmaarr  aaccttiivviittiieess,,  
vvooccaabbuullaarryy  ddeevveellooppmmeenntt  aaccttiivviittiieess  lliikkee  wwoorrdd  mmaattcchhiinngg,,  ccrroosssswwoorrdd  ppuuzzzzlleess,,  sseemmaannttiicc  mmaappss,,  
eettcc..))..  
((44))  SSppeeaakkiinngg  aaccttiivviittiieess  ((rroollee--ppllaayyss,,  ddeebbaatteess,,  pprreesseennttaattiioonnss,,  eettcc..))..  
((55))  LLiisstteenniinngg//wwaattcchhiinngg  aaccttiivviittiieess  ((lliisstteenniinngg  ccoommpprreehheennssiioonn,,  llaanngguuaaggee  aawwaarreenneessss,,  eettcc..))..  
((66))  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ((ddiirreecctt  aanndd  iinnvveerrssee  ttrraannssllaattiioonn,,  ssiigghhtt  ttrraannssllaattiioonn,,  bbaacckk--ttrraannssllaattiioonn,,  
aannaallyyssiiss  ooff  ttrraannssllaattiioonnss,,  eettcc..))..  
                    TThhee  vvaasstt  aammoouunntt  ooff  eexxeerrcciisseess  tthhaatt  ccaann  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  eeaacchh  ooff  tthheessee  ccaatteeggoorriieess  mmaayy  
oovveerrllaapp  ssoommeettiimmeess,,  ooff  ccoouurrssee,,  ssiinnccee  aa  ssppeecciiffiicc  ttaasskk  ccoouulldd  iinncclluuddee  ddiiffffeerreenntt  aaccttiivviittiieess  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee;;  bbuutt  ssttuuddeennttss  aarree  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  aallll  ooff  tthheessee  mmaaiinn  ggrroouuppss,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseeffuull  ttoo  
ccllaassssiiffyy  ddiiffffeerreenntt  ttaasskk  aaiimmss  aanndd  aallssoo  ttoo  hheellpp  ssttuuddeennttss  mmaarrkk  tthheeiirr  ggeenneerraall  pprreeffeerreenncceess..  TTaabbllee  33  
iilllluussttrraatteess  tthheeiirr  pprreeffeerreenncceess  aass  rreeggaarrddss  tthhee  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  ffoouunndd  mmoosstt  mmoottiivvaattiinngg,,  sshhoowwiinngg  tthhee  
ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  rreessppoonnsseess  ffoorr  eeaacchh  aaccttiivviittyy  ttyyppee  aanndd  ffoorr  eeaacchh  oorrddeerr  ooff  pprreeffeerreennccee..  
TTaabbllee  33..  PPrreeffeerreennccee  ffoorr  ttyyppeess  ooff  aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  mmoottiivvaattiioonn..  
AAccttiivviittyy  ttyyppeess  11sstt  pprreeff..  22nndd  pprreeff..  33rrdd  pprreeff..  44tthh  pprreeff..  55tthh  pprreeff..  66tthh  pprreeff..  
MMOOTTIIVVAATTIIOONN  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  
RReeaaddiinngg  aaccttiivviittiieess  00  1144  00  1144  1111  1155  4488  1177  33  1177  00  1166  
WWrriittiinngg  aaccttiivviittiieess  99  1111  00  1144  1188  77  1144  2299  2211  1199  00  1133  
LLaanngguuaaggee  ffooccuusseedd  
aaccttiivviittiieess  00  11  1188  99  1122  33  00  1111  00  2233  3322  4466  

SSppeeaakkiinngg  aaccttiivviittiieess  2211  2233  00  2200  1144  1188  00  77  99  1144  1188  1111  
LLiisstteenniinngg//wwaattcchhiinngg  
aaccttiivviittiieess  00  3322  3355  2255  00  2299  00  77  1188  00  99  00  

TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  3322  1122  99  1111  77  2211  00  2222  1111  2200  33  77  
RReessppoonnsseess  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  
                    TThhee  ttoopp  tthhrreeee  iitteemmss  ((nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttss  ffoorr  aaccttiivviittyy  ttyyppeess  aappppeeaarriinngg  wwiitthh  rraannkkss  11,,  22  aanndd  
33))  ffoorr  EESS  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ((aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  2255..8800%%  iinn  aa  tthhrreeee  ttoopp  iitteemm  
ccoouunntt)),,  lliisstteenniinngg  aanndd//oorr  wwaattcchhiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssppeeaakkiinngg  aaccttiivviittiieess  ((1188..8811%%  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  
ttyyppeess))..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  CCSS,,  tthheessee  wweerree  aallssoo  tthhee  mmoosstt  mmoottiivvaattiinngg  oonneess,,  lliisstteenniinngg  oorr  wwaattcchhiinngg  
rreepprreesseennttiinngg  3300..8822%%  ooff  tthhee  ttoopp  tthhrreeee  rreessppoonnsseess,,  ssppeeaakkiinngg  2211..8866%%  aanndd  ttrraannssllaattiinngg  1155..7777%%..  
SSuucchh  aa  hhiigghh  rraattee  ffoorr  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  wwaass  nnoott  eexxppeecctteedd  iinn  tthhee  rreessppoonnsseess  mmaaddee  bbyy  CCSS  ssttuuddeennttss,,  
ssoo  oonnee  ooff  tthhee  rreeaassoonnss  ccoouulldd  bbee  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  tteexxttss  ttoo  ttrraannssllaattee,,  tthhaatt  wweerree  sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  
tthheeyy  ccoouulldd  aadddd  ttoo  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  aanndd  iinntteerreessttss  ((llaatteesstt  ddeevveellooppmmeennttss  iinn  ccoommppuutteerr  sscciieennccee,,  
llaatteesstt  ggaaddggeettss,,  eettcc..))..  
                    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  nnooww  hhiigghhllyy  rraatteedd  iinn  tthhee  ttwwoo  ddeeggrreeeess  ccoonnttrraassttss  wwiitthh  
ssttuuddeennttss’’  rreessppoonnssee  iinn  tthhee  ffiirrsstt  qquueessttiioonnnnaaiirree,,  iinn  wwhhiicchh  tthheeyy  rraatteedd  iitteemm  44  ((ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  
eennjjooyyaabbllee  aanndd  eenntteerrttaaiinniinngg))  wwiitthh  33..4466  aanndd  33..0022  iinn  tthhee  ffiivvee  ppooiinntt  ssccaallee..  TThhiiss  sseeeemmss  ttoo  iimmppllyy  
tthhaatt,,  bbeeffoorree  ttaakkiinngg  tthheessee  ssuubbjjeeccttss,,  tthheeyy  wweerree  iinnddiiffffeerreenntt  ttoowwaarrddss  ttrraannssllaattiioonn  oorr,,  iinn  ssoommee  ccaasseess  
iinn  wwhhiicchh  tthhee  iitteemm  wwaass  ggiivveenn  aa  11  oorr  aa  22,,  tthhaatt  iitt  ccoouulldd  eevveenn  bbee  ppeerrcceeiivveedd  aass  ttoo  bbee  ‘‘tthhee  bboorriinngg  bbiitt’’  
ooff  aa  llaanngguuaaggee  ccoouurrssee..  
                    IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoommppaarree  tthheeiirr  rreessuullttss  iinn  aa  mmoorree  vviissuuaall  wwaayy,,  aa  BBoorrddaa  ccoouunntt  ((wwhheerree  aa  rraannkk  11  
pprreeffeerreennccee  iiss  aallllooccaatteedd  66  ppooiinnttss,,  rraannkk  22  iiss  aallllooccaatteedd  55  ppooiinnttss,,  eettcc..  aanndd  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  pprreeffeerreenncceess))  wwaass  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  ssttuuddeennttss’’  pprreeffeerreenncceess,,  aanndd  yyiieellddeedd  tthhee  rreessuullttss  
pprreesseenntteedd  iinn  FFiigguurree  22,,  eexxpprreesssseedd  aass  ppeerrcceennttaaggeess..  TThhee  bbllaacckk  ccoolluummnnss  iinnddiiccaattee  tthhee  pprreeffeerreenncceess  
pprroovviiddeedd  bbyy  EESS  ssttuuddeennttss  aanndd  tthhee  vvaalluueess  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhee  sshhaaddoowweedd  ccoolluummnnss  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  CCSS  
ssttuuddeennttss..  
FFiigguurree  22..  MMoosstt  mmoottiivvaattiinngg  aaccttiivviittyy  ttyyppeess..  
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                    EEvveenn  tthhoouugghh  mmoottiivvaattiioonn  iiss  aa  ddiirreecctt  ddeetteerrmmiinnaanntt  ooff  FFLL  aacchhiieevveemmeenntt,,  tthhiiss  ssuurrvveeyy  aallssoo  
iinntteennddeedd  ttoo  sseeee  iiff  ssttuuddeennttss’’  ppeerrcceeppttiioonnss  wweerree  tthhee  ssaammee  wwhheenn  eevvaalluuaattiinngg  ttaasskkss  tthheeyy  tthhoouugghhtt  
wweerree  mmoottiivvaattiinngg  aanndd  tthhoossee  tthhaatt  tthheeyy  ccoonnssiiddeerreedd  mmoorree  uusseeffuull  ffoorr  FFLL  iimmpprroovveemmeenntt..  TTaabbllee  44  
sshhoowwss  tthheeiirr  oorrddeerr  ooff  pprreeffeerreennccee  ffoorr  aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  uusseeffuullnneessss  iinn  FFLL  aaccqquuiissiittiioonn,,  
aanndd  FFiigguurree  33  sshhoowwss  tthhee  ppeerrcceennttaaggeess  oobbttaaiinneedd  wwiitthh  tthhee  BBoorrddaa  ccoouunntt..  AAggaaiinn,,  bbllaacckk  ccoolluummnnss  
rreeffeerr  ttoo  EESS  ssttuuddeennttss’’  pprreeffeerreenncceess  aanndd  tthhee  sshhaaddoowweedd  oonneess  rreeffeerr  ttoo  CCSS  ssttuuddeennttss..  
TTaabbllee  44..  PPrreeffeerreennccee  ffoorr  ttyyppeess  ooff  aaccttiivviittiieess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  uusseeffuullnneessss  iinn  FFLL  aaccqquuiissiittiioonn..  
AAccttiivviittyy  ttyyppeess  11sstt  pprreeff..  22nndd  pprreeff..  33rrdd  pprreeff..  44tthh  pprreeff..  55tthh  pprreeff..  66tthh  pprreeff..  
UUSSEEFFUULLNNEESSSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  
RReeaaddiinngg  aaccttiivviittiieess  66  99  55  77  44  55  1111  1199  1177  2233  1199  3300  
WWrriittiinngg  aaccttiivviittiieess  55  66  88  1155  1144  1111  1155  2200  77  2211  1133  2200  
LLaanngguuaaggee  ffooccuusseedd  
aaccttiivviittiieess  1166  77  1122  1166  1177  2222  11  1188  44  2200  1122  1100  

SSppeeaakkiinngg  aaccttiivviittiieess  44  1199  1111  1177  1155  2200  1122  1122  1133  1122  77  1133  
LLiisstteenniinngg//wwaattcchhiinngg  
aaccttiivviittiieess  1155  3388  1144  2222  11  1155  1133  88  1133  55  66  55  

TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  1166  1144  1122  1166  1111  2200  1100  1166  88  1122  55  1155  
RReessppoonnsseess  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  
                    FFoorr  CCSS  ssttuuddeennttss,,  lliisstteenniinngg,,  ssppeeaakkiinngg  aanndd  ttrraannssllaattiinngg  aaccttiivviittiieess  wweerree,,  oonnccee  mmoorree  aanndd  iinn  
tthhee  ssaammee  oorrddeerr,,  tthhee  tthhrreeee  mmoosstt  rraatteedd  iitteemmss..  TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  wweerree  rraannkkeedd  aass  nnuummbbeerr  oonnee  bbyy  
mmoosstt  EESS  ssttuuddeennttss11,,  ffoolllloowweedd  bbyy  llaanngguuaaggee  ffooccuusseedd  aaccttiivviittiieess  aanndd  lliisstteenniinngg  aanndd//oorr  wwaattcchhiinngg  
aaccttiivviittiieess..  IItt  iiss  tthhoouugghhtt--pprroovvookkiinngg  ttoo  oobbsseerrvvee  hhooww  aaccttiivviittiieess  ffooccuussiinngg  eexxpplliicciittllyy  oonn  llaanngguuaaggee  
iissssuueess  ((ssuucchh  aass  ggrraammmmaarr  oorr  vvooccaabbuullaarryy))  hhaavvee  oobbttaaiinneedd  aa  ccoonnssiiddeerraabbllee  hhiigghheerr  rraannkkiinngg  ((ffrroomm  
1133..0055%%  aanndd  99..6622  ttoo  1188..9977%%  aanndd  1166..0077%%,,  rreessppeeccttiivveellyy))  wwhheenn  ssttuuddeennttss  aarree  aasskkeedd  aabboouutt  
aaccttiivviittiieess  tthhaatt  hheellpp  tthheemm  iimmpprroovvee  tthheeiirr  EEnngglliisshh..  IItt  aappppeeaarrss  tthhaatt  ssttuuddeennttss,,  iinn  aa  wwaayy,,  ssttiillll  hhaavvee  
tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ffooccuussiinngg  oonn  llaanngguuaaggee  kknnoowwlleeddggee  iiss  mmoorree  hheellppffuull  tthhaann  ccoommmmuunniiccaattiivvee  lleeaarrnniinngg  
ffooccuussiinngg  oonn  llaanngguuaaggee  uussee..  
FFiigguurree  33..  MMoosstt  uusseeffuull  aaccttiivviittyy  ttyyppeess..  

                                                             
11  OOff  ccoouurrssee,,  iitt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  ppaarrttiicciippaannttss  wweerree  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  iitt  
wwaass  aa  ttrraannssllaattiioonn  ssuubbjjeecctt  aanndd  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirreess  wweerree  ccoommpplleetteedd  dduurriinngg  aa  rreegguullaarr  ccllaassss..  
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                    WWhheenn  aasskkeedd  aabboouutt  tthhee  mmaaiinn  ddiiffffiiccuullttiieess  eennccoouunntteerreedd  wwhheenn  ttrraannssllaattiinngg  ffrroomm  EEnngglliisshh  iinnttoo  
SSppaanniisshh  aanndd  vviiccee  vveerrssaa,,  ssttuuddeennttss  hhaadd  ttoo  iinnddiiccaattee  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  ccoonnssiiddeerreedd  tthhaatt  tthhee  
iissssuueess  ssppeecciiffiieedd  rreesseemmbblleedd  tthhee  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  tthheeyy  hhaadd  oovveerr  tthhee  sseemmeesstteerr..  BBeelliieeffss  aanndd  
aattttiittuuddeess  aabboouutt  ddiiffffiiccuullttyy  iinn  ttrraannssllaattiioonn  aarree  cceerrttaaiinnllyy  pprroonnee  ttoo  ssuubbjjeeccttiivvee  jjuuddggeemmeenntt  ((HHaallee  aanndd  
CCaammppbbeellll,,  22000022,,  pp..  1144));;  tthheerreeffoorree,,  II  ttrriieedd  ttoo  ssiimmpplliiffyy  tthhee  iitteemmss  iinn  tthhiiss  lliisstt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  88  
ccaatteeggoorriieess  ooff  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss::  
((11))  PPrroobblleemmss  dduuee  ttoo  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  bbootthh  lliinngguuiissttiicc  ssyysstteemmss..  
((22))  TTeexxtt  ttyyppee  pprroobblleemmss::  ssppeecciiffiicc  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  tteexxtt,,  ssuubbjjeecctt--mmaatttteerr,,  eettcc..  
((33))  RReeggiisstteerr  pprroobblleemmss::  ffoorrmmaall  llaanngguuaaggee,,  ccoollllooqquuiiaall  llaanngguuaaggee,,  ddiiaalleeccttss,,  ssoocciioolleeccttss,,  aanndd  aannyy  
ootthheerr  ddeevviiaattiioonn  ffrroomm  ssttaannddaarrdd  llaanngguuaaggee..  
((44))  CCuullttuurraall  pprroobblleemmss::  ccuullttuurree--ssppeecciiffiicc  tteerrmmss,,  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  ccuullttuurreess,,  eettcc..  
((55))  SSttyylliissttiicc  pprroobblleemmss::  ttrraannssllaattiinngg  ppooeettrryy,,  ppuunnss,,  hhuummoouurr,,  mmeettaapphhoorrss,,  eettcc..  
((66))  HHiissttoorriiccaall--tteemmppoorraall  pprroobblleemmss::  hhiissttoorriiccaall  iissssuueess,,  tteexxttss  tthhaatt  aarree  tteemmppoorraallllyy  ddiissttaanntt,,  eettcc..  
((77))  LLaacckk  ooff  rreessoouurrcceess::  ddiiccttiioonnaarriieess,,  eennccyyccllooppaaeeddiiaass,,  ssttyyllee  bbooookkss,,  eettcc..  
((88))  TTiimmee  aavvaaiillaabbllee::  nnoott  eennoouugghh  ttiimmee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ttaasskk..  
                    SSttuuddeennttss  hhaadd  ttoo  rraannkk  tthheessee  ttyyppeess  ooff  pprroobblleemmss  rraannkkiinngg  tthheemm  ffrroomm  11,,  aass  tthhee  mmoosstt  
pprroobblleemmaattiicc,,  ttoo  88,,  aass  bbeeiinngg  tthhee  lleeaasstt  ddiiffffiiccuulltt..  TTaabbllee  55  ccoonnttaaiinnss  tthhee  rreessuullttss  aacchhiieevveedd  iinn  tthhiiss  
qquueessttiioonn..  TThhee  mmaaiinn  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  ffoorr  EESS  ssttuuddeennttss  wweerree  ssttyylliissttiicc  iissssuuee,,  tthheenn  lliinngguuiissttiicc  
pprroobblleemmss  aanndd,,  iinn  tthhiirrdd  ppllaaccee,,  ccuullttuurraall  ddiiffffeerreenncceess;;  wwhheerreeaass  ffoorr  CCSS  ssttuuddeennttss  tthhee  mmaajjoorr  ccoonncceerrnn  
hhaadd  ttoo  ddoo  wwiitthh  llaanngguuaaggee,,  ffoolllloowweedd  bbyy  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  llaacckk  ooff  ttiimmee  iinn  oorrddeerr  ttoo  
ssuucccceessssffuullllyy  ccoommpplleettee  tthhee  ttaasskk..  
                    TThhee  pprroobblleemmss  EESS  ssuubbjjeeccttss  iiddeennttiiffiieedd  aass  lleessss  pprroobblleemmaattiicc  wweerree  tthhee  oonneess  ddeerriivveedd  ffrroomm  
tteexxtt  ttyyppoollooggyy,,  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  aanndd  llaacckk  ooff  ttiimmee  ((wwhhiicchh  wweerree  pprreecciisseellyy  tthhee  mmoosstt  pprroobblleemmaattiicc  
oonneess  iinn  tthhee  ootthheerr  ddeeggrreeee)),,  ffoolllloowweedd  vveerryy  cclloosseellyy  bbyy  hhiissttoorriiccaall--tteemmppoorraall  pprroobblleemmss..  AAnndd  CCSS  
rreessuullttss  aass  lleessss  pprroobblleemmaattiicc  iissssuueess  wweerree  hhiissttoorriiccaall,,  ssttyylliissttiicc  aanndd  ccuullttuurraall  pprroobblleemmss,,  tthhee  33  ooff  
tthheemm  bbeeiinngg  qquuiittee  cclloossee..  
                    TThheessee  rreessuullttss  sshhooww  hhuuggee  ddiivveerrggeenncceess  aass  rreeggaarrddss  ttoo  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  bbootthh  ggrroouuppss  
eennccoouunntteerreedd..  NNeeeeddlleessss  ttoo  ssaayy,,  tthheessee  ddiiffffeerreenncceess  aarree  dduuee  ((ii))  ttoo  lleeaarrnneerrss  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  lleevveell  
((ssiinnccee  EESS  ssuubbjjeeccttss  wweerree  mmoorree  pprrooffiicciieenntt  tthhaann  CCSS  ssuubbjjeeccttss)),,  aanndd  ((iiii))  ttoo  tthhee  ttyyppee  ooff  tteexxttss  tthheeyy  
wweerree  ggiivveenn  ttoo  ttrraannssllaattee::  tthhee  ssuubbjjeecctt  iinn  EESS  iinncclluuddeedd  aa  ggrreeaatt  aammoouunntt  ooff  tteexxttss  ((aallll  ooff  tthheemm  
sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  tthheeyy  pprreesseenntteedd)),,  wwhhiillee  CCSS  ssttuuddeennttss  oonnllyy  hhaadd  ttoo  ttrraannssllaattee  aa  
ttoottaall  ooff  88  tteexxttss  aanndd  tthheessee  wweerree  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  CCSS  ffiieelldd,,  wwiitthh  wwhhiicchh  tthheeyy  wweerree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  
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ffaammiilliiaarr)),,  hhoowweevveerr,,  tthheeyy  aallssoo  iimmppllyy  aa  rraatthheerr  ddiiffffeerreenntt  ppeerrcceeppttiioonn  oonn  tthhee  ttaasskk  ooff  ttrraannssllaattiinngg  aanndd  
aallll  iitt  iinnvvoollvveess..  
TTaabbllee  55..  MMoosstt  pprroobblleemmaattiicc  aassppeeccttss  ooff  ttrraannssllaattiioonn..  
TTrraannssllaattiioonn  
pprroobblleemmss  
  

11sstt  pprreeff..  22nndd  pprreeff..  33rrdd  pprreeff..  44tthh  pprreeff..  55tthh  pprreeff..  66tthh  pprreeff..  77tthh  pprreeff..  88tthh  pprreeff..  

EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  EESS  CCSS  

LLiinngguuiissttiicc  
pprroobblleemmss  1155  4466  1188  2233  1100  1155  44  66  77  33  55  00  33  00  00  00  

TTeexxtt  ttyyppee  
pprroobblleemmss  11  55  33  99  55  1122  22  2233  66  2222  55  77  2222  1100  1188  55  

RReeggiisstteerr  
pprroobblleemmss  1155  33  55  1122  77  1133  88  1199  1144  1111  1100  1166  11  1155  22  44  

CCuullttuurraall  
pprroobblleemmss  1166  44  99  77  1177  99  1155  66  33  1122  22  1188  00  1166  00  2211  

SSttyylliissttiicc  
pprroobblleemmss  1144  11  1166  22  1155  88  99  1155  55  1100  33  2233  00  1155  00  1199  

HHiissttoorriiccaall  
pprroobblleemmss  00  11  33  33  22  77  77  44  1122  1144  1166  1111  99  2200  1133  3333  

LLaacckk  ooff  
rreessoouurrcceess  00  2211  22  1188  11  1122  99  99  88  77  1100  1111  1122  77  2200  88  

LLaacckk  ooff  
ttiimmee  11  1122  66  1199  55  1177  88  1111  77  1144  1111  77  1155  1100  99  33  

RReessppoonnsseess  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  6622  9933  
                    FFiinnaallllyy,,  TTaabbllee  66  pprreesseennttss  ssttuuddeennttss’’  rreessppoonnsseess  oonn  tthhee  1155  iitteemmss  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  uusseeffuullnneessss  
ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss..  AAggaaiinn,,  tthheeyy  hhaadd  ttoo  rraattee  tthheemm  iinn  aa  55  ppooiinntt  ssccaallee,,  iinn  wwhhiicchh  11  wwaass  ‘‘II  ssttrroonnggllyy  
ddiissaaggrreeee’’,,  aanndd  55  wwaass  ‘‘II  ssttrroonnggllyy  aaggrreeee’’..  TThheessee  iitteemmss  ccoouulldd  aallll  bbee  eennccoommppaasssseedd  wwiitthhiinn  
PPAACCTTEE’’ss  ttrraannssllaattiioonn  ccoommppeetteennccee  mmooddeell  ((22000033,,  pp..  5588--5599)),,  ssoo  tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  oorrddeerreedd  
ffoolllloowwiinngg  tthhee  ssuubb--ccoommppeetteenncciieess  tthheeyy  pprrooppoossee::  iitteemmss  11  ttoo  99  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  bbiilliinngguuaall  ssuubb--
ccoommppeetteennccee  ((wwhhiicchh  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  pprraaggmmaattiicc,,  ssoocciioo--lliinngguuiissttiicc,,  tteexxttuuaall,,  ggrraammmmaattiiccaall  aanndd  
lleexxiiccaall  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ttwwoo  llaanngguuaaggeess));;  iitteemmss  1100  aanndd  1111  aarree  iinncclluuddeedd  wwiitthhiinn  eexxttrraa--lliinngguuiissttiicc  
ssuubb--ccoommppeetteennccee,,  iitteemm  1122  rreepprreesseennttss  tthhee  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn  ssuubb--ccoommppeetteennccee,,  iitteemm  
1133  bbeelloonnggss  ttoo  tthhee  iinnssttrruummeennttaall  ssuubb--ccoommppeetteennccee,,  iitteemm  1144  iiss  tthhee  pprroocceedduurraall  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  
ssttrraatteeggiicc  ssuubb--ccoommppeetteennccee,,  aanndd  tthhee  llaasstt  iitteemm  rreeffeerrss  ttoo  tthhee  ppssyycchhoo--pphhyyssiioollooggiiccaall  ccoommppoonneennttss  
TTaabbllee  66..  UUsseeffuullnneessss  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss..  

WWhhyy  ddoo  yyoouu  tthhiinnkk  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ccaann  bbee  uusseeffuull??  HHooww  ccaann  ttrraannssllaattiioonn  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  llaanngguuaaggee  aaccqquuiissiittiioonn??      EESS  CCSS  

((11))  TToo  iimmpprroovvee  lleexxiiccaall  kknnoowwlleeddggee..  44..2244  44..44  
((22))  TToo  iimmpprroovvee  ggrraammmmaattiiccaall  kknnoowwlleeddggee  44..0033  33..9922  
((33))  TToo  iimmpprroovvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  llaanngguuaaggee  rreeggiisstteerrss  aanndd  ddiiaalleeccttss..    44..5511  22..8844  
((44))  TToo  iimmpprroovvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  pprraaggmmaattiicc  ccoonnvveennttiioonnss..    44..1122  33..0066  
((55))  TToo  iimmpprroovvee  tteexxttuuaall  kknnoowwlleeddggee  ((ccoohheerreennccee,,  ccoohheessiioonn  aanndd  ddiiffffeerreenntt  
ggeennrreess))..  33..8866  33..1133  

((66))  TToo  aaccqquuiirree  mmoorree  fflluueennccyy  aanndd  ffaassttnneessss  iinn  rree--eexxpprreessssiioonn..  44..2222  44..0055  
((77))  TToo  rraaiissee  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  bbootthh  lliinngguuiissttiicc  
ssyysstteemmss..    44..0099  33..9988  

((88))  TToo  aavvooiidd  mmaakkiinngg  mmiissttaakkeess  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  ttrraannssffeerr  ooff  tthheeiirr  mmootthheerr  
ttoonngguuee..  33..2277  33..4488  
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((99))  TToo  ddeevveelloopp  aa  ddeeeeppeerr  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  bbeettwweeeenn  
ffoorrmm  aanndd  ccoonntteenntt..  44..2277  33..77  

((1100))  TToo  aaccqquuiirree  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  ssoouurrccee  aanndd  ttaarrggeett  ccuullttuurreess..    44..5566  33..8855  
((1111))  TToo  aaccqquuiirree  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ssppeecciiffiicc  aarreeaass  ((ssuubbjjeecctt  kknnoowwlleeddggee))..    22..6688  33..2244  
((1122))  TToo  lleeaarrnn  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  tthhee  ttrraannssllaattiioonn  pprrooffeessssiioonn..  22..9933  22..7766  
((1133))  TToo  iimmpprroovvee  tthhee  uussee  ooff  ccoommppuutteerr--aaiiddeedd  ttrraannssllaattiioonn  ttoooollss  
((ddiiccttiioonnaarriieess,,  eennccyyccllooppaaeeddiiaass,,  ssttyyllee  bbooookkss,,  ppaarraalllleell  tteexxttss,,  eettcc..))..  33..8866  44..0022  

((1144))  TToo  iiddeennttiiffyy  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  aanndd  aappppllyy  pprroocceedduurreess  ttoo  ssoollvvee  
tthheemm..    33..9955  22..4433  

((1155))  TToo  ddeevveelloopp  ccrriittiiccaall  ssppiirriitt,,  ccrreeaattiivviittyy,,  llooggiiccaall  rreeaassoonniinngg,,  aannaallyyssiiss  aanndd  
ssyynntthheessiiss,,  eettcc..  33..1155  22..9977  

                    EEiigghhtt  iitteemmss  eennddeedd  uupp  wwiitthh  aa  vveerryy  hhiigghh  ssccoorree  iinn  EESS  rreessppoonnsseess,,  oobbttaaiinniinngg  mmoorree  tthhaann  44  
ppooiinnttss  iinn  tthhee  LLiikkeerrtt  ssccaallee  ((iitteemmss  11,,  22,,  33,,  44,,  66,,  77  aanndd  99  aanndd  1100)),,  mmoosstt  ooff  tthheemm  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ffiirrsstt  
ssuubb--ccoommppeetteennccee  ccoonnssiissttiinngg  ooff  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  ttwwoo  llaanngguuaaggeess..  IItteemmss  1111  ((ttoo  aaccqquuiirree  
kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  ssppeecciiffiicc  ssuubbjjeecctt  ddoommaaiinnss))  aanndd  1122  ((ttoo  lleeaarrnn  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  tthhee  
ttrraannssllaattiioonn  pprrooffeessssiioonn))  rreecceeiivveedd  tthhee  lloowweesstt  mmeeaannss  ((22..6688  aanndd  22..9933))  iinn  EESS  qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  wwhhiicchh  
mmaayy  bbee  aann  iinnddiiccaattoorr  ooff  EESS  ssttuuddeennttss  aappppaarreenntt  llaacckk  ooff  iinntteerreesstt  iinn  tthhee  pprrooffeessssiioonn  oorr,,  iiff  nnoott,,  aa  
ggrreeaatteerr  ffooccuuss  oonn  tthheeiirr  ddeeggrreeee  ((aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ddeeggrreeee  iinn  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess))..  
                    AAss  ffoorr  CCSS  ssttuuddeennttss,,  tthhee  hhiigghheesstt  rraatteedd  iitteemmss  wweerree  nnuummbbeerr  1133  ((ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  uussee  ooff  
ccoommppuutteerr--aaiiddeedd  ttrraannssllaattiioonn  ttoooollss)),,  66  ((ttoo  aaccqquuiirree  mmoorree  fflluueennccyy  aanndd  ffaassttnneessss  iinn  rree--eexxpprreessssiioonn))  
aanndd  11  ((ttoo  iimmpprroovvee  lleexxiiccaall  kknnoowwlleeddggee)),,  aallll  aabboovvee  ffoouurr  ppooiinnttss  iinn  tthhee  ssccaallee..  TThhee  iimmppoorrttaannccee  
ggiivveenn  ttoo  vvooccaabbuullaarryy  aaccqquuiissiittiioonn  bbyy  bbootthh  ggrroouuppss  ccoouulldd  ppeerrhhaappss  bbee  ssaaiidd  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  
rreesseeaarrcchh  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  HHuummmmeell  ((22001100,,  pp..  6611))  aanndd  LLaauuffeerr  aanndd  GGiirrssaaii  ((22000088)),,  wwhhoo  rreeppoorrtt  oonn  
tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  tthhee  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  oonn  tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  nneeww  vvooccaabbuullaarryy  aanndd  ssuuggggeesstt  tthhaatt  
ttrraannssllaattiioonn  ccoouulldd  bbee  aa  uusseeffuull  ccooggnniittiivvee  ssttrraatteeggyy  iinn  FFLL  vvooccaabbuullaarryy  lleeaarrnniinngg..  TThhee  lloowweesstt  rraatteedd  
iitteemmss  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  CCSS  ssttuuddeennttss  wweerree  33,,  1122,,  1144  aanndd  1155,,  mmoosstt  pprroobbaabbllyy  dduuee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  
tthheessee  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  aaiimmss  iinn  tthheeiirr  aaccaaddeemmiicc  ddeeggrreeee,,  oorr  dduuee  ttoo  aa  llaacckk  ooff  aawwaarreenneessss  oonn  tthhee  
ppaarrtt  ooff  tthhee  ssuubbjjeeccttss  aass  rreeggaarrddss  aallll  tthhaatt  ttrraannssllaattiioonn  aaccttiivviittiieess  mmaayy  ccoommpprriissee..  
                    AAss  ppooiinntteedd  oouutt  wwhheenn  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  ffoolllloowweedd  iinn  tthhee  ssuurrvveeyy,,  tthhiiss  qquueessttiioonn  aallssoo  
iinncclluuddeedd  aa  sseeccttiioonn  iinn  wwhhiicchh  ssttuuddeennttss  ccoouulldd  iinncclluuddee  aaddddiittiioonnaall  aaiimmss  oorr  rreeaassoonnss  wwhhyy  tthheeyy  
tthhoouugghhtt  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  ccoouulldd  bbee  uusseeffuull,,  aass  wweellll  aass  aannyy  ootthheerr  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  uusseeffuullnneessss  ooff  
ttrraannssllaattiioonn..  AAmmoonngg  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonnss  tthheeyy  aaddddeedd22  wweerree  ttoo  ddiissccuussss  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss,,  ttoo  
iimmpprroovvee  ssppeeaakkiinngg  aabbiilliittyy  aanndd  ttoo  bbeetttteerr  eexxppllaaiinn  hhooww  tthhee  FFLL  ffuunnccttiioonnss  ((ssttaatteedd  bbyy  EESS  ssttuuddeennttss)),,  
aanndd  ttoo  iimmpprroovvee  tteexxtt  ccoommpprreehheennssiioonn  ((mmeennttiioonneedd  bbootthh  bbyy  CCSS  aanndd  EESS  ppaarrttiicciippaannttss))..  AAllbbeeiitt   
ssttuuddeennttss  wweerree  eennccoouurraaggeedd  ttoo  pprroovviiddee  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  ooppiinniioonn,,  tthheerree  wweerree  aallmmoosstt  nnoo  ccoommmmeennttss  
oonn  hhooww  ttrraannssllaattiioonn  ccoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  FFLL  aaccqquuiissiittiioonn,,  bbuutt  ssoommee  ooff  tthhee  ffeeww  ccoommmmeennttss  ooffffeerreedd  
aarree  wwoorrtthh  mmeennttiioonniinngg::  ((11))  ““TTrraannssllaattiioonn  hhaass  aallssoo  iimmpprroovveedd  mmyy  mmootthheerr  ttoonngguuee,,  wwhhiicchh  wwaass  
rreeaallllyy  nneecceessssaarryy,,  bbeeccaauussee  II  nnoorrmmaallllyy  jjuusstt  wwrriittee  iinn  EEnngglliisshh””,,  ((22))  ““II  lliikkee  wwoorrkkiinngg  oonn  tthhee    
ddiiffffiiccuullttiieess  iinnvvoollvveedd  aanndd  wwoorrkk  oouutt  ggoooodd  ssoolluuttiioonnss””,,  ((33))  ““TTrraannssllaattiioonn  wwiillll  bbee  uusseeffuull  ffoorr  mmyy  
ffuuttuurree””,,  aanndd  ((44))  ““TTrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aarree  mmoorree  ccoommpplleettee  bbeeccaauussee  tthheeyy  iinnvvoollvvee  mmaannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  
aaccttiivviittiieess””..  TThhee  ffiirrsstt  ttwwoo  rreemmaarrkkss  qquuootteedd  sseeeemm  aappppeeaalliinngg  bbeeccaauussee  tthheeyy  sshhooww  tthhee  iimmppoorrttaannccee  
ooff  rraaiissiinngg  ssttuuddeennttss’’  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  nneeeedd  ttoo  eexxpprreessss  tthheemmsseellvveess  iinn  tthheeiirr  nnaattiivvee  llaanngguuaaggee  wwiitthh  
ccoorrrreeccttnneessss  aanndd  aapppprroopprriiaatteenneessss,,  ““bbeeccoommiinngg  ccrriittiiccaall  uusseerrss  ooff  tthheeiirr  oowwnn  nnaattiivvee  ttoonngguuee  [[……]]  
ccrriittiiccaallllyy  aannaallyyssee  aanndd  ssuucccciinnccttllyy  eexxpprreessss  tthhee  nnaattuurree  ooff  ssppeecciiffiicc  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss””  
((FFeerrnnáánnddeezz  PPoolloo  aanndd  CCaall  VVaarreellaa,,  22001111,,  pp..  4455)),,  aanndd  tthhee  llaasstt  oonnee  ssuubbssccrriibbeess  tthhee  aarrgguummeenntt  tthhaatt  
TTIILLTT  ccaann  bbee  aa  uusseeffuull  ttooooll  ttoo  ddeevveelloopp  tthhee  ffoouurr  sskkiillllss  ooff  rreeaaddiinngg,,  wwrriittiinngg,,  lliisstteenniinngg  aanndd  
                                                             
22  MMaannyy  mmoorree  iitteemmss  wweerree  ssuuggggeesstteedd  bbyy  ssttuuddeennttss  iinn  bbootthh  ggrroouuppss,,  bbuutt  mmoosstt  ooff  tthheemm  ccoouulldd  cclleeaarrllyy  bbee  
ffiitttteedd  wwiitthhiinn  tthhee  1155  ccaatteeggoorriieess  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhiiss  ppaarrtt  ooff  tthhee  qquueessttiioonnnnaaiirree..  
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ssppeeaakkiinngg..  OOnn  tthhee  wwhhoollee,,  oonnee  ccaann  ssaayy  tthhaatt  ppaarrttiicciippaannttss  sshhooww  aa  vveerryy  ppoossiittiivvee  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  
ttrraannssllaattiioonn  aanndd  iittss  ppootteennttiiaall,,  ssoo  oonnee  ccaann  ccllaaiimm,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  AAsshhoouurrii  aanndd  FFoottoovvaattnniiaa  ((22001100,,  pp..  
222288)),,  tthhaatt  ““lleeaarrnneerrss  vveerryy  oofftteenn  hhaavvee  aa  ppoossiittiivvee  bbeelliieeff  aabboouutt  ttrraannssllaattiioonn  ttoo  ccoommpprreehheenndd,,  
rreemmeemmbbeerr,,  aanndd  pprroodduuccee  aa  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee””..  
55..  CCoonncclluussiioonn  
                    GGrroowwiinngg  nnuummbbeerrss  ooff  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  TTIILLTT  iinn  oorrddeerr  ttoo  
eennhhaannccee  sseeccoonndd  aanndd  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee  aaccqquuiissiittiioonn  pprroocceesssseess  bbuutt,,  ssttiillll,,  tthhee  uussee  ooff  tthhee  nnaattiivvee  
llaanngguuaaggee  aanndd  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  kkeeeeppss  bbeeiinngg  rreessttrriicctteedd  iinn  FFLL  eedduuccaattiioonnaall  ccoonntteexxttss..  TThhee  pprreesseenntt  
ppaappeerr  hhaass  rreevviieewweedd  tthhee  mmoosstt  ssiiggnniiffiiccaanntt  aarrgguummeennttss  ffoorr  aanndd  aaggaaiinnsstt  tthhee  iinnccoorrppoorraattiioonn  ooff  
ttrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm  aanndd  hhaass  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  mmaaiinn  rreecceenntt  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  ssuuppppoorrttss  tthhee  
uussee  ooff  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  aanndd  sseevveerraall  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinn  FFLL  ccoouurrsseess..  VVeerryy  lliittttllee  aatttteennttiioonn,,  
hhoowweevveerr,,  hhaass  bbeeeenn  eexxpplliicciittllyy  ggiivveenn  ttoo  ssttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess  aanndd  ppeerrssppeeccttiivveess  oonn  tthhee  rroollee  tthhaatt  
ttrraannssllaattiioonn  ppllaayyss  iinn  tthhee  FFLL  ccllaassssrroooomm..  
                    TThhiiss  ppaappeerr  hhaass  aallssoo  sshhoowwnn  tthhee  rreessuullttss  ooff  aann  eemmppiirriiccaall  ssttuuddyy,,  wwhhiicchh  wwaass  ccoonndduucctteedd  
pprreecciisseellyy  ttoo  ttrryy  ttoo  sshheedd  mmoorree  lliigghhtt  oonn  tthhee  mmaatttteerr..  TThhee  ssttuuddyy  iinnvvoollvveedd  aa  ttoottaall  ooff  6622  SSppaanniisshh  
lleeaarrnneerrss  ooff  EEnngglliisshh  uunnddeerrttaakkiinngg  aa  ddeeggrreeee  iinn  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess,,  aanndd  9933  ssttuuddeennttss  ooff  aa  ddeeggrreeee  iinn  
CCoommppuutteerr  SScciieennccee,,  wwiitthh  aa  lloowweerr  pprrooffiicciieennccyy  lleevveell  aanndd  ddiiffffeerreenntt  ccoouurrssee  oobbjjeeccttiivveess..    
                    TThhee  mmaajjoorr  ffiinnddiinnggss  ccoonnffiirrmm  pprreevviioouuss  ssttuuddiieess  aass  rreeggaarrddss  tthhee  uussee  ooff  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  
wwhheenn  lleeaarrnniinngg  aa  FFLL  aanndd  sseeeemm  ttoo  iimmppllyy  tthhaatt  ssttuuddeennttss  tteenndd  ttoo  ddiissppllaayy  ffaavvoouurraabbllee  aattttiittuuddeess  
ttoowwaarrddss  aaccttiivviittiieess  tthheeyy  ffiinndd  mmoottiivvaattiinngg..  WWhheenn  aasskkeedd  ffoorr  tthheeiirr  ooppiinniioonn  oonn  sseevveerraall  aaccttiivviittyy  ttyyppeess  
tthhaatt  nnoorrmmaallllyy  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm,,  ssttuuddeennttss  rraannkkeedd  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  aass  tthhee  mmoosstt  
mmoottiivvaattiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  tthhee  oonneess  tthheeyy  bbeelliieevveedd  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  iinn  FFLL  
aaccqquuiissiittiioonn,,  aalloonnggssiiddee  lliisstteenniinngg  aanndd//oorr  wwaattcchhiinngg  aaccttiivviittiieess  aanndd  ssppeeaakkiinngg  aaccttiivviittiieess..  
                    MMaaiinn  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  eennccoouunntteerreedd  wweerree  aallssoo  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn..  RReessuullttss  
rreevveeaalleedd  aa  ssoommeewwhhaatt  ccoonnttrraaddiiccttoorryy  ffeeeelliinngg  ttoowwaarrddss  ttrraannssllaattiioonn  ddiiffffiiccuullttiieess  bbeettwweeeenn  ssttuuddeennttss  
ooff  bbootthh  ddeeggrreeeess,,  tthhee  mmaaiinn  ttrraannssllaattiioonn  pprroobblleemmss  ffoorr  EESS  ssttuuddeennttss  bbeeiinngg  ssttyylliissttiicc,,  lliinngguuiissttiicc  aanndd  
ccuullttuurraall  pprroobblleemmss,,  wwhheerreeaass  CCSS  ssttuuddeennttss  ffoouunndd  tthhaatt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  bbootthh  lliinngguuiissttiicc  
ssyysstteemmss  wweerree  tthhee  mmoosstt  pprroobblleemmaattiicc  aarreeaa  wwhheenn  ttrraannssllaattiinngg,,  ffoolllloowweedd  bbyy  llaacckk  ooff  rreessoouurrcceess  
((ddiiccttiioonnaarriieess,,  eennccyyccllooppaaeeddiiaass,,  ssttyyllee  bbooookkss,,  eettcc..))  aanndd  llaacckk  ooff  ttiimmee..  
                    SSttuuddeennttss’’  ffiinnaall  ppooiinntt  ooff  vviieeww  oonn  tthhee  oovveerraallll  uusseeffuullnneessss  ooff  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  
EESS  ssttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess  ttoowwaarrddss  TTIITTLL  wweerree  eexxttrreemmeellyy  ppoossiittiivvee  bbeeccaauussee  ttrraannssllaattiioonn  ccoouulldd  hheellpp  
tthheemm  aaccqquuiirree  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  tthhee  ssoouurrccee  aanndd  ttaarrggeett  ccuullttuurreess,,  iimmpprroovvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  
llaanngguuaaggee  rreeggiisstteerrss  aanndd  ddiiaalleeccttss,,  iimmpprroovvee  lleexxiiccaall  kknnoowwlleeddggee,,  aaccqquuiirree  mmoorree  fflluueennccyy  aanndd  
ffaassttnneessss  iinn  rree--eexxpprreessssiioonn,,  iimmpprroovvee  tthheeiirr  kknnoowwlleeddggee  ooff  pprraaggmmaattiicc  ccoonnvveennttiioonnss,,  rraaiissee  aawwaarreenneessss  
ooff  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  bbootthh  lliinngguuiissttiicc  ssyysstteemmss,,  aanndd  iimmpprroovvee  ggrraammmmaattiiccaall  kknnoowwlleeddggee..  IInn  
tthhee  ccaassee  ooff  CCSS  ssttuuddeennttss,,  ttrraannssllaattiioonn  ttaasskkss  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  uusseeffuull  aass  aa  mmeeaannss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
uussee  ooff  ccoommppuutteerr--aaiiddeedd  ttrraannssllaattiioonn  ttoooollss,,  aaccqquuiirree  mmoorree  fflluueennccyy  aanndd  ffaassttnneessss  iinn  rree--eexxpprreessssiioonn  
aanndd  iimmpprroovvee  lleexxiiccaall  kknnoowwlleeddggee..    
                    TThhee  ffiinnddiinnggss  oobbttaaiinneedd  hheerree  ccaannnnoott  bbee  eexxttrraappoollaatteedd,,  ooff  ccoouurrssee,,  ssiinnccee  rreessuullttss  wwoouulldd  
pprroobbaabbllyy  hhaavvee  bbeeeenn  ddiiffffeerreenntt  wwiitthh  aa  llaarrggeerr  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddeennttss,,  aa  ggrreeaatteerr  vvaarriieettyy  ooff  
qquueessttiioonnnnaaiirreess,,  ccoommppaarriinngg  ssttuuddeennttss’’  aattttiittuuddeess  ttoo  tteeaacchheerrss’’  bbeelliieeffss  aanndd  ootthheerr  sscchhoollaarrss’’  rreessuullttss,,  
eettcc..  WWhhaatt  sseeeemmss  cclleeaarr  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  eennoouugghh  eemmppiirriiccaall  eevviiddeennccee  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  TTIILLTT  hhaass  aann  
iimmppoorrttaanntt  rroollee  ttoo  ppllaayy  iinn  FFLL  tteeaacchhiinngg,,  ssiinnccee  iitt  ooffffeerrss  mmaannyy  bbeenneeffiicciiaall  iissssuueess  ttoo  lleeaarrnneerrss  aanndd,,  iiff  
pprrooppeerrllyy  ddeessiiggnneedd,,  ttrraannssllaattiioonn  ccaann  bbee  aa  vveerryy  ccoommpplleettee  aanndd  uusseeffuull  ttaasskk  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  iinn  tthhee  FFLL  
ccllaassss..  AAnndd,,  cceerrttaaiinnllyy,,  mmoorree  ssttuuddiieess  bbootthh  ooff  aa  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  aabboovvee  aallll  ooff  aann  eemmppiirriiccaall  
kkiinndd  sshhoouulldd  bbee  ccaarrrriieedd  oouutt,,  aalloonngg  tthhee  lliinneess  ooff  mmaannyy  ooff  tthhee  aauutthhoorrss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  qquuootteedd  iinn  
tthhee  pprreecceeddiinngg  ppaaggeess..  II  aamm  pprreettttyy  ccoonnvviinncceedd  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhiiss  nneeww  ‘‘rreevviivvaall’’  ooff  
ttrraannssllaattiioonn  iinn  FFLL  eedduuccaattiioonnaall    ccoonntteexxttss  aanndd  wwoouulldd  cceerrttaaiinnllyy  bbeenneeffiitt  sscchhoollaarrss,,  tteeaacchheerrss,,  
ssttuuddeennttss,,  aanndd  aallll  tthhoossee  wwhhoo  aarree  iinntteerreesstteedd  iinn  oouurr  ffiieelldd..  
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AAbboouutt  tthhee  AAuutthhoorr::  
AAnnaa  FFeerrnnáánnddeezz  GGuueerrrraa  hhoollddss  aa  BB..AA..  HHoonnoouurrss  ddeeggrreeee  iinn  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggeess  ((UUnniivveerrssiittyy  ooff  
CCoovveennttrryy)),,  aa  ddeeggrreeee  iinn  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess  ((UUnniivveerrssiittaatt  ddee  VVaallèènncciiaa)),,  aa  ddeeggrreeee  iinn  HHiissppaanniicc  
SSttuuddiieess  ((UUnniivveerrssiittaatt  ddee  VVaallèènncciiaa))  aanndd  aa  PPhh..DD..  iinn  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess  ((UUnniivveerrssiittaatt  ddee  
VVaallèènncciiaa))..  SShhee  iiss  SSeenniioorr  LLeeccttuurreerr  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess,,  UUnniivveerrssiittaatt  JJaauummee  II  
ooff  CCaasstteellllóónn,,  SSppaaiinn,,  ssiinnccee  11999999,,  wwhheerree  sshhee  tteeaacchheess  ‘‘EEnngglliisshh--SSppaanniisshh  ttrraannssllaattiioonn’’,,  bbootthh  iinn  
uunnddeerrggrraadduuaattee  aanndd  ppoossttggrraadduuaattee  ccoouurrsseess..  HHeerr  rreesseeaarrcchh  ffooccuusseess  oonn  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess,,  
CCoonnttrraassttiivvee  aannaallyyssiiss,,  aanndd  SSeeccoonndd  llaanngguuaaggee  aaccqquuiissiittiioonn;;  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  sshhee  hhaass  ppuubblliisshheedd  1100  
bbooookkss  aanndd  mmoorree  tthhaann  5500  aarrttiicclleess  aanndd  cchhaapptteerrss  ooff  bbooookkss..  SShhee  hhaass  aallssoo  sseerrvveedd  iinn  sseevveerraall  
mmaannaaggeemmeenntt  ppoossiittiioonnss  aatt  tthhee  UUnniivveerrssiittaatt  JJaauummee  II;;  aass  hheeaadd  ooff  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreellaattiioonnss,,  ffoorr  
eexxaammppllee  ((22000066  ttoo  22001111))..  
  
WWoorrkkss  cciitteedd  
AAllii,,  SShhaammiimm  ((22001122))..  IInntteeggrraattiinngg  TTrraannssllaattiioonn  iinnttoo  TTaasskk--BBaasseedd  AAccttiivviittiieess  --AA  NNeeww  DDiirreeccttiioonn  ffoorr  EESSLL          
                        TTeeaacchheerrss..  LLaanngguuaaggee  iinn  IInnddiiaa  1122::  442299--443388  
AAsshhoouurrii,,  AAmmiirr  FF..  aanndd  ZZaahhrraa  FFoottoovvaattnniiaa  ((22001100))..  TThhee  EEffffeecctt  ooff  IInnddiivviidduuaall  DDiiffffeerreenncceess  oonn  LLeeaarrnneerrss’’        
                        TTrraannssllaattiioonn  BBeelliieeff  iinn  EEFFLL  LLeeaarrnniinngg..  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg  33((44))::  222288--223366..  
BBrrooookkss--LLeewwiiss,,  KKiimmbbeerrllyy  AA..  ((22000099))..  AAdduulltt  LLeeaarrnneerrss’’  PPeerrcceeppttiioonnss  ooff  tthhee  IInnccoorrppoorraattiioonn  ooff  tthheeiirr  LL11  iinn      
                        FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg  aanndd  LLeeaarrnniinngg..  AApppplliieedd  LLiinngguuiissttiiccss  3300((22))::  221166--223355..  
BBrruuttoonn,,  AAnntthhoonnyy  ((22000077))..  VVooccaabbuullaarryy  lleeaarrnniinngg  ffrroomm  ddiiccttiioonnaarryy  rreeffeerreennccee  iinn  ccoollllaabboorraattiivvee  EEFFLL      
                        ttrraannssllaattiioonnaall  wwrriittiinngg..  SSyysstteemm  3355((33))::  335533--336677..  
BBuuttzzkkaammmm,,  WWoollffggaanngg  aanndd  JJoohhnn  CCaallddwweellll  ((22000099))..  TThhee  bbiilliinngguuaall  rreeffoorrmm::  AA  ppaarraaddiiggmm  sshhiifftt  iinn  ffoorreeiiggnn      
                        llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg..  TTuubbiinnggeenn::  NNaarrrr  SSttuuddiieennbbüücchheerr..  
CCaarrlleessss,,  DDaavviidd  ((22000088))..  SSttuuddeennttss’’uussee  ooff  tthhee  mmootthheerr  ttoonngguuee  iinn  tthhee  ttaasskk--bbaasseedd  ccllaassssrroooomm..  EELLTT  JJoouurrnnaall      
                        6622((44))::  333311--333388..    
CCaarrrreerreess,,  ÁÁnnggeelleess  ((22000066))..  SSttrraannggee  BBeeddffeelllloowwss::  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg..  TThhee  TTeeaacchhiinngg  ooff                                    
                        TTrraannssllaattiioonn  iinnttoo  LL22  iinn  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggeess  DDeeggrreeeess::  UUsseess  aanndd  LLiimmiittaattiioonnss,,  IInn  SSiixxtthh        
                        SSyymmppoossiiuumm  oonn  TTrraannssllaattiioonn,,  TTeerrmmiinnoollooggyy  aanndd  IInntteerrpprreettaattiioonn  iinn  CCuubbaa  aanndd  CCaannaaddaa..  DDeecceemmbbeerr          
                    22000066,,LLaa  HHaavvaannaa::  CCaannaaddiiaann  TTrraannssllaattoorrss,,  TTeerrmmiinnoollooggiissttss  aanndd  IInntteerrpprreetteerrss  CCoouunncciill  ((oonnlliinnee))::  11--  2211..    
CCaarrrreerreess,,  ÁÁnnggeelleess  aanndd  MMaarrííaa  NNoorriieeggaa  SSáánncchheezz  ((22001111))..  TTrraannssllaattiioonn  iinn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg::  IInnssiigghhttss        
                        ffrroomm  PPrrooffeessssiioonnaall  TTrraannssllaattoorr  TTrraaiinniinngg..  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg  JJoouurrnnaall  3399((33))::  228811--229977..  
CCeelliikk,,  MMeehhmmeett  ((22000033))..  TTeeaacchhiinngg  vvooccaabbuullaarryy  tthhrroouugghh  ccooddee--mmiixxiinngg..  EELLTT  JJoouurrnnaall  5577((44))::  336611--336699..  
CChhrriisstt,,  IInnggeebboorrgg  ((11999900))..  LLiitteerraattuurr  iimm  TTeerrttiiäärrsspprraacchheennuunntteerrrriicchhtt  ddaarrggeesstteelllltt  aamm  BBeeiissppiieell  ddeess          
                        SSppaanniisscchheenn,,  iinn  DDiieettmmaarr  FFrriicckkee  aanndd  AAllbbeerrtt  RReeiinneerr  GGllaaaapp  ((eeddss))  LLiitteerraattuurr  iimm      
                        FFrreemmddsspprraacchheennuunntteerrrriicchhtt  FFrreemmddsspprraacchhee  iimm  LLiitteerraattuurruunntteerrrriicchhtt,,  FFrraannkkffuurrtt//MM,,  111133--113333..  
CCooookk,,  GGuuyy  ((22001100))..  TTrraannssllaattiioonn  iinn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg::  aann  AArrgguummeenntt  ffoorr  RReeaasssseessssmmeenntt..  OOxxffoorrdd::      
                        OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  
DDuuffff,,  AAllaann  ((11998899))..  TTrraannssllaattiioonn..  OOxxffoorrdd::  OOxxffoorrdd  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  
EEddssttrroomm,,  AAnnnnee  ((22000066))..  LL11  uussee  iinn  tthhee  LL22  ccllaassssrroooomm::  OOnnee  tteeaacchheerr’’ss  sseellff--eevvaalluuaattiioonn..  CCaannaaddiiaann  MMooddeerrnn        
                        LLaanngguuaaggee  RReevviieeww  6633((22))::  227755--229922..  
FFeerrnnáánnddeezz  GGuueerrrraa,,  AAnnaa  ((22001122))..  TThhee  iissssuuee  ooff  ((uunn))ttrraannssllaattaabbiilliittyy  rreevviissiitteedd::  tthheeoorreettiiccaall  aanndd  pprraaccttiiccaall      
                        ppeerrssppeeccttiivveess..  FFoorruumm..  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess  1100::  3355--6600..    
FFeerrnnáánnddeezz,,  FFrraanncciissccoo  aanndd  AAnnaa  FFeerrnnáánnddeezz  GGuueerrrraa  ((22000033))..  AAppoorrttaacciióónn  ddeell  ggeenneerraattiivviissmmoo  aa  llaa  tteeoorrííaa  ddee        
                        llaa  ttrraadduucccciióónn  yy  aa  ssuu  ddiiddááccttiiccaa..  AAnnuuaarrii  ddee  FFiilloollooggiiaa  2255::  9955--110088..  
FFeerrnnáánnddeezz  PPoolloo,,  FFrraanncciissccoo  JJ..  aanndd  MMaarriioo  CCaall  VVaarreellaa  ((22001111))..  LLeeaarrnniinngg  ttrraannssllaattiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff      
                        ppoorrttffoolliiooss::  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aann  eexxppeerriieennccee..  LLaanngguuaaggee  aanndd  LLiinngguuiissttiiccss  iinn  EEdduuccaattiioonn::  4444--5511..  
GGuuzzmmáánn,,  JJoosseepp  RR..  aanndd  EEvvaa  AAllccóónn  ((22000099))..  TTrraannssllaattiioonnss  aanndd  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg::  AAllffrraaCCoovvaatt  aass  aa  ttooooll      
                          ffoorr  rraaiissiinngg  lleeaarrnneerrss’’  pprraaggmmaalliinngguuiissttiicc  aanndd  ssoocciioopprraaggmmaattiicc  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  ssppeeeecchh  aacctt  ooff        
                        rreeqquueessttiinngg..  HHoorriizzoonntteess  ddee  LLiinngguuííssttiiccaa  AApplliiccaaddaa  88((22))::  223388--225544..  
HHaallee,,  SSaannddrraa  aanndd  SSttuuaarrtt  CCaammppbbeellll  ((22000022))..  TThhee  IInntteerraaccttiioonn  BBeettwweeeenn  TTeexxtt  DDiiffffiiccuullttyy  aanndd  TTrraannssllaattiioonn        
                        AAccccuurraaccyy..  BBaabbeell  4488((11))::  1144--3333..  
HHaallll,,  GGrraahhaamm  aanndd  GGuuyy  CCooookk  ((22001122))..  OOwwnn  llaanngguuaaggee  uussee  iinn  llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg..  LLaanngguuaaggee      
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                          TTeeaacchhiinngg,,  4455::  227711--330088..    
HHuummmmeell,,  KKiirrsstteenn  MM..  ((22001100))..  TTrraannssllaattiioonn  aanndd  sshhoorrtt--tteerrmm  LL22  vvooccaabbuullaarryy  rreetteennttiioonn::  HHiinnddrraannccee  oorr  hheellpp??        
                        LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg  RReesseeaarrcchh  1144((11))::  6611--7744..  
KKaavvaalliiaauusskkiieennëë,,  GGaalliinnaa  aanndd  LLiiggiijjaa  KKaammiinnsskkiieennëë  ((22000077))..  TTrraannssllaattiioonn  aass  aa  lleeaarrnniinngg  ttooooll  iinn  EEnngglliisshh  ffoorr      
                        ssppeecciiffiicc  ppuurrppoosseess..  KKaallbboottyyrraa  5577((33))::  113322--113399..  
KKiimm,,  EEuunn--YYoouunngg  ((22001111))..  UUssiinngg  ttrraannssllaattiioonn  eexxeerrcciisseess  iinn  tthhee  ccoommmmuunniiccaattiivvee  EEFFLL  wwrriittiinngg  ccllaassssrroooomm..      
                          EELLTT  JJoouurrnnaall  6655((22))::  115544--116600..    
KKoobbaayyaasshhii,,  HHiirrooee  aanndd  CCaarrooll  RRiinnnneerrtt  ((11999922))..  EEffffeeccttss  ooff  FFiirrsstt  LLaanngguuaaggee  oonn  SSeeccoonndd  LLaanngguuaaggee  WWrriittiinngg::      
                        TTrraannssllaattiioonn  vveerrssuuss  DDiirreecctt  CCoommppoossiittiioonn,,  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg  4422((22))::  118833--220099..  
LLaallllyy,,  CCoorroollyynn  GG..  ((22000000))..  FFiirrsstt  llaanngguuaaggee  iinnfflluueenncceess  iinn  sseeccoonndd  llaanngguuaaggee  ccoommppoossiittiioonn::  TThhee  eeffffeecctt  ooff      
                        pprree--wwrriittiinngg..  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  AAnnnnaallss  3333((44))::  442288--443322..  
LLaauuffeerr,,  BBaattiiaa  aanndd  NNaannii  GGiirrssaaii  ((22000088))..  FFoorrmm--ffooccuusseedd  iinnssttrruuccttiioonn  iinn  sseeccoonndd  llaanngguuaaggee  vvooccaabbuullaarryy      
                          lleeaarrnniinngg::  AA  ccaassee  ffoorr  ccoonnttrraassttiivvee  aannaallyyssiiss  aanndd  ttrraannssllaattiioonn..  AApppplliieedd  LLiinngguuiissttiiccss  2299((44))::  669944--771166..  
LLeeoonnaarrddii,,  VVaanneessssaa  ((22001100))..  TThhee  RRoollee  ooff  PPeeddaaggooggiiccaall  TTrraannssllaattiioonn  iinn  SSeeccoonndd  LLaanngguuaaggee  AAccqquuiissiittiioonn::      
                        FFrroomm  tthheeoorryy  ttoo  pprraaccttiiccee..  BBeerrnn::  PPeetteerr  LLaanngg..  
LLeevviinnee,,  GGlleennnn  SS..  ((22001111))..  CCooddee  cchhooiiccee  iinn  tthhee  llaanngguuaaggee  ccllaassssrroooomm..  BBrriissttooll::  MMuullttiilliinngguuaall  MMaatttteerrss..    
LLiiaaoo,,  PPoosseenn  ((22000066))..  EEFFLL  LLeeaarrnneerrss’’  BBeelliieeffss  aabboouutt  aanndd  SSttrraatteeggyy  UUssee  ooff  TTrraannssllaattiioonn  iinn  EEnngglliisshh  LLeeaarrnniinngg..      
                        RREELLCC..  RReeggiioonnaall  LLaanngguuaaggee  CCeennttrree  JJoouurrnnaall  3377((22))::  119911--221155..  
LLiittttlleewwoooodd,,  WWiilllliiaamm  aanndd  BBaaoohhuuaa  YYuu  ((22001111))..  FFiirrsstt  llaanngguuaaggee  aanndd  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  ffoorreeiiggnn      
                        llaanngguuaaggee  ccllaassssrroooomm..  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg  4444::  6644--7777..  
MMaallmmkkjjaaeerr,,  KKrriisstteenn  ((22001100))..  LLaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  aanndd  ttrraannssllaattiioonn,,  iinn  YYvveess  GGaammbbiiee  rraanndd  LLuucc  VVaann      
                          DDoooorrssllaaeerr  ((eeddss))  HHaannddbbooookk  ooff  TTrraannssllaattiioonn  SSttuuddiieess,,  11..  AAmmsstteerrddaamm::  JJoohhnn  BBeennjjaammiinnss,,  118855--119900..  
MMiicciicc,,  SSooffiijjaa  ((22000088))..  TThhee  rroollee  ooff  ttrraannssllaattiioonn  iinn  uunnddeerrggrraadduuaattee  mmeeddiiccaall  EEnngglliisshh  iinnssttrruuccttiioonn..  IIbbéérriiccaa  1166::      
                        116699--118822..  
MMooggaahheedd  MM..  MMooggaahheedd  ((22001111))..  TToo  UUssee  oorr  nnoott  ttoo  UUssee  TTrraannssllaattiioonn  iinn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg..  TTrraannssllaattiioonn      
                          JJoouurrnnaall  1155((44))..    
PPAACCTTEE  ggrroouupp  ((22000033))..  BBuuiillddiinngg  aa  TTrraannssllaattiioonn  CCoommppeetteennccee  MMooddeell,,  iinn  FFaabbiioo  AAllvveess  ((eedd..))  TTrriiaanngguullaattiinngg      
                        TTrraannssllaattiioonn::  PPeerrssppeeccttiivveess  iinn  PPrroocceessss  OOrriieenntteedd  RReesseeaarrcchh..  AAmmsstteerrddaamm::  JJoohhnn  BBeennjjaammiinnss,,  4433--6666..  
PPaann,,  YYii--cchhuunn  aanndd  YYii--cchhiinngg  PPaann  ((22001122))..  TThhee  UUssee  ooff  TTrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  EEFFLL  CCllaassssrroooomm,,  TThhee  PPhhiilliippppiinnee      
                        EESSLL  JJoouurrnnaall  99::  44--2233..  
PPoolliioo,,  CChhaarrlleennee  CC..  aanndd  PPaattrriicciiaa  AA..  DDuuffff  ((11999944))..  TTeeaacchheerrss’’  llaanngguuaaggee  uussee  iinn  uunniivveerrssiittyy  ffoorreeiiggnn  llaanngguuaaggee      
                        ccllaassssrroooommss::  AA  qquuaalliittaattiivvee  aannaallyyssiiss  ooff  EEnngglliisshh  aanndd  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  aalltteerrnnaattiioonn..  TThhee  MMooddeerrnn      
                        LLaanngguuaaggee  JJoouurrnnaall  7788((33))::  331133--332266..    
PPooppoovviicc,,  RRaaddmmiillaa  ((22000011))..  TThhee  PPllaaccee  ooff  TTrraannssllaattiioonn  iinn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg,,  EEnngglliisshh  TTeeaacchhiinngg..  FFoorruumm      
                        3377((22))..    
RRoolliinn--IIaannzziittii,,  JJeeaannnnee  aanndd  RRaacchheell  VVaarrsshhnneeyy  ((22000088))..  SSttuuddeennttss’’  vviieewwss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ffiirrsstt      
                        llaanngguuaaggee::  AAnn  eexxpplloorraattoorryy  ssttuuddyy  iinn  aa  tteerrttiiaarryy  ccoonntteexxtt  mmaaxxiimmiizziinngg  ttaarrggeett  llaanngguuaaggee  uussee..      
                        CCaannaaddiiaann  MMooddeerrnn  LLaanngguuaaggee  RReevviieeww  6655((22))::  224499--227733..  
RRoossss  NNiiggeell  JJ..  ((22000000))..  IInntteerrffeerreennccee  aanndd  IInntteerrvveennttiioonn::  UUssiinngg  TTrraannssllaattiioonn  iinn  tthhee  EEFFLL  CCllaassssrroooomm..  MMooddeerrnn      
                        EEnngglliisshh  TTeeaacchheerr  99((33))::  6611--6666..  
SSaannkkeeyy,,  HHoowwaarrdd  ((11999911))..  IInnccoommmmeennssuurraabbiilliittyy,,  ttrraannssllaattiioonn  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg..  TThhee  PPhhiilloossoopphhiiccaall      
                        QQuuaarrtteerrllyy,,  4411((116655))::  441144--442266..    
TTuuddoorr,,  IIaann  ((11998877))..  UUssiinngg  ttrraannssllaattiioonn  iinn  EESSPP..  EELLTT  JJoouurrnnaall  4411((44))::  226688--227733..  
UUnnaammuunnoo,,  VViirrggiinniiaa  ((22000088))..  MMuullttiilliinngguuaall  sswwiittcchh  iinn  ppeeeerr  ccllaassssrroooomm  iinntteerraaccttiioonn..  LLiinngguuiissttiiccss  aanndd      
                        EEdduuccaattiioonn  1199::  11--1199..    
VVeerrmmeess,,  AAllbbeerrtt  ((22001100))..  TTrraannssllaattiioonn  iinn  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg::  AA  BBrriieeff  OOvveerrvviieeww  ooff  PPrrooss  aanndd      
                        CCoonnss..  EEggeerr  JJoouurrnnaall  ooff  EEnngglliisshh  SSttuuddiieess  XX::  8833--9933..  
WWiiddddoowwssoonn,,  HHeennrryy  ((22000033))..  DDeeffiinniinngg  IIssssuueess  iinn  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  TTeeaacchhiinngg..  OOxxffoorrdd::  OOxxffoorrdd      
                        UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss..  
WWiillkkiinnss,,  DDaavviidd  AA..  ((11997744))..  SSeeccoonndd--llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  aanndd  tteeaacchhiinngg..  LLoonnddoonn::  EEddwwaarrdd  AArrnnoolldd..  
WWiittttee,,  AArrnndd,,  TThheeoo  HHaarrddeenn  aanndd  AAlleessssaannddrraa  RRaammooss  ddee  OOlliivveeiirraa,,  eeddss..  ((22000099))..  TTrraannssllaattiioonn  iinn  SSeeccoonndd      
                        LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg  aanndd  TTeeaacchhiinngg..  FFrraannkkffuurrtt  aamm  MMaaiinn::  PPeetteerr  LLaanngg..  
YYoouunngg,,  CCaarrll  AA..,,  MMaarrkk  HHooffeerr  aanndd  JJuuddii  HHaarrrriiss  ((22001111))..  SSeeccoonnddaarryy  EEnngglliisshh  llaanngguuaaggee  aarrttss  lleeaarrnniinngg      
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                        aaccttiivviittyy  ttyyppeess..  RReettrriieevveedd  ffrroomm  CCoolllleeggee  ooff  WWiilllliiaamm  aanndd  MMaarryy,,  SScchhooooll  ooff  EEdduuccaattiioonn,,  LLeeaarrnniinngg      
                        AAccttiivviittyy  TTyyppeess::  hhttttpp::////aaccttiivviittyyttyyppeess..wwmm..eedduu//SSeeccoonnddaarryyEEnngglliisshh..hhttmmll  
ZZaabbaallbbeeaassccooaa,,  PPaattrriicckk  ((11999900))..  AApplliiccaacciioonneess  ddee  llaa  ttrraadduucccciióónn  aa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llaass  lleenngguuaass  eexxttrraannjjeerraass..      
                        SSiinnttaaggmmaa  22::  7755--8866..  
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TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  
SSrr..  
NNoo      

PPaappeerr  TTiittllee  //  AAuutthhoorr((ss))  //  CCoouunnttrryy  
  

PPaaggeess  
  

11  EEddiittoorriiaall  
--MMuussttaaffaa  MMuubbaarraakk  PPaatthhaann,,  LLiibbyyaa  

0033  

22  AA    MMooddeell  ffoorr  CCooggnniittiivvee  PPrroocceessss  ooff  NNeeoollooggiissmmss  TTrraannssllaattiioonn  
--SSeeyyeedd  MMoohhaammmmaadd  MMoogghhaaddaass  aanndd  MMaassoouudd  SShhaarriiffiiffaarr,,  IIrraann    

0044--1199  

33  AAbbeell’’ss  IIddeennttiittyy  CCrriissiiss  aanndd  hhiiss  JJoouurrnneeyy  ttoo  hhiiss  NNaattiivvee  SSeellff    iinn  ‘‘HHoouussee  MMaaddee  ooff  
DDaawwnn’’::  AA  CCrriittiiccaall  AAnnaallyyssiiss  PPeerrssppeeccttiivvee  
--IIrreemm  SSeekklleemm,,  GGeerrmmaannyy    

2200--3300  

44  DDiivveerrssiittyy  vvss..  DDiiffffeerreennccee::  AA  CCrriittiiccaall  AAnnaallyyssiiss  ooff  HHyybbrriiddiittyy  aanndd  CCuullttuurraall  IIddeennttiittyy  
CCrriissiiss  iinn  tthhee  NNoovveellss  ooff  CChheeiikkhh  HHaammiiddoouu  KKaannee  aanndd  CChhiinnuuaa  AAcchheebbee  
--AAllaassssaannee  AAbbddoouullaayyee  DDIIAA,,  SSeenneeggaall  

3311--4444  

55  EExxpplloorriinngg  tthhee  SSttrruuggggllee  ffoorr  SSuurrvviivvaall  aanndd  CCllaasshheess  ooff  GGeenneerraattiioonn  GGaapp  aanndd  RRaacciiaall  
PPrriiddee  iinn  LLoorrrraaiinnee  HHaannssbbeerrrryy’’ss  ‘‘RRaaiissiinn  iinn  tthhee  SSuunn’’  
--DDrr..  CC..  NN..  BBaabbyy  MMaahheesswwaarrii  aanndd  DDrr..  KKaattyyaayyaannii  SSaannggaamm,,  KKiinnggddoomm  ooff  SSaauuddii  
AArraabbiiaa  

4455--5533  

66  FFaaccee  VVaalluuee::  TThhee  EEffffeecctt  ooff  EEtthhnniicciittyy  aanndd  GGeennddeerr  oonn  SSttuuddeenntt  EExxppeeccttaattiioonnss  ooff  
EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  IInnssttrruuccttoorrss  iinn  tthhee  UUAAEE  
--NNaauusshheeeenn  PPaasshhaa  ZZaaiiddii,,  AAmmyy  HHoollttbbyy,,  EErrnneesstt  AAffaarrii  aanndd  DDaavviidd  TThhoommssoonn,,  UUAAEE  

5544--6688  

77  GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  EEffffeeccttiivvee  TTAAPP  ((TTrraannssllaattiioonn  ffoorr  AAccaaddeemmiicc  PPuurrppoosseess))  TTuuttoorriiaall  
CCoouurrsseess  
--EEllhhaamm  YYaazzddaannmmeehhrr  aanndd  SSaarraa  SShhoogghhii,,  IIrraann  

6699--7788  

88  LLeeaarrnn  aanndd  UUnnlleeaarrnn::  DDrraammaa  aass  aann  EEffffeeccttiivvee  TTooooll  iinn  TTeeaacchhiinngg  EEnngglliisshh  LLaanngguuaaggee  
aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  
--SShhiibbaannii  BBaanneerrjjeeee,,  IInnddiiaa  

7799--9911  

99  RReeaaddiinngg  SSttoorriieess  ttoo  EEnnhhaannccee  EEnngglliisshh  GGrraammmmaarr  IInnttaakkee::CCoorrrreellaattiioonnaall  AAnnaallyyssiiss  
--YYoosseepphh  GGeebbrreehhiiwwoott  TTeeddllaa  aanndd  MMeekkwwaanneenntt  TTiillaahhuunn  DDeessttaa,,  EEtthhiiooppiiaa  

9922--110055  

1100  SScchhooooll--AAggeedd  CChhiillddrreenn  aanndd  AAdduulltt  LLaanngguuaaggee  PPrroodduuccttiioonn  iinn  aann  IInnddoonneessiiaann  TTVV  
SShhooww  
--KKiissnnoo  aanndd  DDrr..  SSaannggggaamm  SSiiaahhaaaann,,  MM..HHuumm,,  IInnddoonneessiiaa    

110066--111199  

1111  SSiittuuaatteedd  MMoottiivvaattiioonn::  AA  FFrraammeewwoorrkk  ffoorr  hhooww  EEFFLL  LLeeaarrnneerrss  aarree  MMoottiivvaatteedd  iinn  tthhee  
CCllaassssrroooomm  
--TTrruuoonngg  SSaa  NNgguuyyeenn,,  VViieettnnaamm  

112200--112299  

1122  TTeeaacchhiinngg  EEnngglliisshh  IIddiioommss  tthhrroouugghh  MMnneemmoonniicc  DDeevviicceess  aatt  SSSSCC  LLeevveell  iinn  PPaakkiissttaann  
SSiiddrraa  MMaahhmmoooodd,,  PPaakkiissttaann  

113300--114400  

1133  TTeeaacchhiinngg  UUnnpplluuggggeedd::  AApppplliiccaattiioonnss  ooff  DDooggmmee  EELLTT  iinn  IInnddiiaa  
--SSaaddeeqqaa  GGhhaazzaall  aanndd  DDrr..  SSmmrriittii  SSiinngghh,,  IInnddiiaa  

114411--115522  

1144  TThhee  UUsseeffuullnneessss  ooff  TTrraannssllaattiioonn  iinn  FFoorreeiiggnn  LLaanngguuaaggee  LLeeaarrnniinngg::  SSttuuddeennttss’’  AAttttiittuuddeess  
--AAnnaa  BB..  FFeerrnnáánnddeezz--GGuueerrrraa,,  SSppaaiinn  

115533--117700  

1155  TThhee  UUsseess  ooff  ‘‘bbaahhii’’  aass  aa  DDiissccoouurrssee  MMaarrkkeerr  iinn  DDaaiillyy  LLiibbyyaann  AArraabbiicc  CCoonnvveerrssaattiioonnss  
--KKhhaaddeejjaa  MMuujjttaabbaa  AAhhmmeedd,,  UUSSAA  

117711--118811  

1166  TTrraauummaa  ooff  WWaarr  aass  aa  PPaarraaddiiggmmaattiicc  DDiissccoouurrssee  iinn  DDoorriiss  LLeessssiinngg’’ss  MMaarrtthhaa  QQuueesstt  aanndd  
AA  PPrrooppeerr  MMaarrrriiaaggee  
--DDrr..  DDeeeeppttii  DDhhaarrmmaannii  aanndd  AAnnuu  SShheeookkaanndd,,  IInnddiiaa  

118822--118899  

1177  TTrreevvoorr  GGrriiffffiitthhss’’ss  CCoommeeddiiaannss  ffrroomm  MMaarrxxiisstt  PPeerrssppeeccttiivvee  
--JJaayyaallaakksshhmmii  BB..  ,,  IInnddiiaa  

119900--119977  

 

 

 


