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Attitűdvizsgálat az idegen nyelvű 
szaknyelvi oktatás előkészítéséről 
a kéttannyelvű gimnáziumokban

Az idegen nyelven oktatott tantárgyak nyelvi előkészítésének fontosságát sok szakember 
hangsúlyozza, ezek megvalósításában azonban mégis némi eltérést mutatnak az egyes 
kéttannyelvű iskolák. Ezért célszerű tisztázni, hogy milyen szaknyelvvel foglalkoznak 
ezek a gimnáziumok. Sok szakember nem tekinti szaknyelvnek a népszerűsítő-tudo
mányos stílust, hanem csak a szűkebb értelemben vett szaknyelvet. Ez véges számú 
mondatban, meghatározott szerkezettel és szókinccsel fogalmazódik meg. A szűkebb 
szaknyelvet vizsgálva is megállapítható némi különbség, pl. a matematikában szűkebb 
a szókincs és a mondatszerkezet, mint a biológiában, illetve a történelemben. Pedagó
giai szempontból eltérés figyelhető meg a konkrét szaknyelv és a tannyelv fogalma 
között. A tannyelv azt a nyelvet jelenti, amelyen a tanítás folyik, azaz ez a tanítás nyel
ve. A továbbiakban ebben az értelemben használom a szaknyelv fogalmát. A jelen cikk 
hátterében elvégzett kérdőíves felmérés során azt próbáltam meg kideríteni, hogyan is 
történik a középiskolákban az idegen nyelvű szaktantárgyak előkészítése. Munkám 
célja, hogy megismerjük a magyarországi viszonyokat és az esetleges hibákat, hiányos
ságokat felismerve javíthassunk az eddigi szokásokon. Ez a felmérés csak egy piciny 
része egy folyamatban lévő kutatásnak, melyet a Veszprémi Egyetemen végzett PhD- 
tanulmányaim keretében Bárdos Jenő (VE) és Vámos Ágnes (ELTE) koordinál. Hasonló 
vizsgálatokat végzünk még egyéb témákban is az ország hat ötéves magyar - német 
kéttannyelvű gimnáziumában. A jelen vizsgálatban (2001. szeptember - október) két 
gimnázium vett részt, a Magyar-Ángol Tannyelvű Gimnázium Balatonalmádiban és a 
mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium magyar-német kéttannyelvű tagozata, 
így az ő tapasztalataik és véleményük alapján próbálom bemutatni a jelenlegi helyze
tet. A kéttannyelvű iskolák között a balatonalmádi hazánk egyik tiszta profilú magyar
idegen nyelvű intézménye. 1988. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. A mosonma
gyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium 1987-ben vállalkozott a két tanítási nyelvű, or
szágos beiskolázású, kísérleti oktatásra. Mindkét iskola az ötéves, azaz ún. intenzív 
nyelvi előkészítő évvel induló programot folytatja, de az előkészítés megszervezésé
ben, lebonyolításában és az idegen nyelven oktatott tantárgyak számában némi eltérés 
állapítható meg. Az itt ismertetett felmérésben a két iskola szaknyelvi előkészítést végző 
tanárai, illetve a 9. és 10. osztályos tanulói vettek részt, így a végzett munkáról mind
két fél véleményét megismerhetjük.

A két helyről a visszaküldött kérdőívek kitöltése alapján 3-3 tanár véleményét ol
vashattam, akik már több éves gyakorlattal rendelkeznek. Többségük angol, illetve 
német nyelvet is tanít iskolájában. A kérdőív első kérdésére („Miért kell Ön szerint
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tantárgyakat angolul/németül tanulni?”) hasonló válaszokat kaptam: általános szókincs 
bővítése speciális szókinccsel, idegen nyelvű, külföldi továbbtanulás elősegítése, látókör 
szélesedése. A végső cél pedig az idegen nyelven való gondolkodás elérése. A két gim
názium eltérő mennyiségű szaktantárgyat tanít idegen nyelven, és ezek előkészítése is 
más-más időpontban történik. Balatonalmádiban csupán három - matematika, egyete
mes történelem, biológia - tantárgyat oktatnak angolul; ezek közül a történelem és a 
matematika nyelvi előkészítése a 9. évfolyam második félévében, míg a biológiáé a 
10. évfolyam második félévében történik. Mosonmagyaróváron négy tantárgy - egye
temes történelem, biológia, földrajz, matematika vagy fizika - német nyelvű tanítása 
zajlik, ezek előkészítése pedig a 9. évfolyamon történik (vagy egész tanévben heti egy 
óra, vagy egy féléven át heti két óra). A szaknyelv tanulásában legnagyobb nehézség
nek mindkét gimnázium tanárai azt tartják, hogy a szakszavak ismerete nélkül nem tudja 
majd a diák megtanulni az adott tantárgyat sem. Emellett megemlítik azt is, hogy a 
szakszavakat pontos jelentéssel kell használni, bár ezek tanulásakor a tanulók nem 
mindig ismerik a magyar nyelvű szakkifejezéseket. Az egyes tantárgyak nyelvi előké
szítésének fontosságát különböző módon értékelik a tanárok. Az angol nyelv esetében 
a matematika és biológia elsődlegességét hangsúlyozzák a történelemmel szemben, míg 
a németnél a következő sorrend alakult ki: történelem, matematika/ fizika, biológia, 
földrajz.

Ezen fontossági sorrendek kialakulásában különböző tényezők játszanak szerepet, 
pl. az idősebb diákoktól hallják a gyerekek, hogy egyes tantárgyak nehezebben tanul
hatók; bizonyos tantárgyakkal már az általános iskolában is nehézségeik voltak, illet
ve kívül esnek az érdeklődési körükön; egyes tantárgyak nyelvezete közelebb áll a 
köznyelvhez; mert hamarabb (már 10. osztályban) elkezdik tanulni, és végül azért, mert 
egyes tantárgyak szaknyelve magyarul is nehéz. Az angolos kollégák nem rendelkez
nek pontos elképzelésekkel arról, hogy hány angol szakszót és közszót ismernek diák
jaik, ezt a számot a németesek a szakszavak esetében 800, a közszavaknál pedig 2500- 
3500 körülire teszik. Mindkét iskola tanárai hasonlóan válaszolnak kérdőívem 8. kér-
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Mosonmagyaróvár

Biológia Matematika Történelem

1. ábra. Fontossági sorrend a tanárok megítélése szerint
Történelem Matematika/Fizika Biológia Földrajz
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désére, mely arra vonatkozik, hogy szerintük milyen érzésekkel várják a diákok a cél
nyelvű szaktantárgyakat. Véleményük szerint a tanulók többsége érdeklődéssel várja 
ezt a lépést, hiszen tudják, hogy minden tanóra kihívást fog jelenteni, de éppen ezért 
egy kicsit tartanak is tőle. A tanárok megpróbálták beleélni magukat a diákok érzései
be, és ezt egy hatfokú skálán (nem igaz: 0 - igaz: 5) ábrázolták. Ezek eredménye a 
következő (1. Balatonalmádi, 2. Mosonmagyaróvár): a) Tartanak tőle, hogy túl sok szót 
kell megtanulniuk: 3, 2; b) ..., hogy nincsenek/nem lesznek felkészülve nyelvileg: 2, 
2; c)..., hogy sokat kell szótározni: 3,3; d)..., hogy sokat kell szó szerint megtanulni: 
4,3; e) Mert nehezebb a leckék feldolgozása, ha nem értik meg a szöveget: 4,3; f) Mert 
ha nem értik meg a szöveget, magántanár vagy a szüleik segítségére szorulnak: 2,2; g) 
Mert nincsenek tisztában azzal, hogy milyen produkciót vár el tőlük a tanár: 1,0-1 ; h) 
Mert nem ismerik a célnyelvű tantárgy tanulásának módszereit: 2, 2; i) Mert nem tud
ják, hogy mennyire számít a nyelvtani hiba: 3, 1.

2. ábra. A diákok érzései a tanárok szerint

A diákok érzései a mosonmagyaróvári tanárok véleménye szerint néhány hónapon 
belül megváltozik, ha a tanár világosan elmondja követelményeit. A balatonalmádi 
oktatók véleménye nem ilyen egységes: egy vélemény szerint a változás kb. az előké
szítő kurzus felénél jelenik meg, mert a fokozatosság elvét betartva az egyszerűbb fo
galmaktól indulva a bonyolultabbak irányába nehezedik a szaknyelv tanulása is. Egy 
másik vélemény: rendszerint már az első héten rájönnek, hogy szaknyelvet használni 
egyáltalán nem olyan nagy „ördöngösség”. A harmadik magállapítás pedig a követke
ző: a diákok érzései csak akkor változnak meg, ha már pontosan tudják, hol akarnak 
továbbtanulni, és kialakul bennük, hogy mire lesz igazán szükségük. Mindkét gimná
zium tanárai hangsúlyozzák, hogy a szakszavak tanulásának speciális módszerei van
nak. Ezek közül kiemelik a szaknyelvi környezet fontosságát, hiszen a szövegössze
függés segít, így hasznosnak tartják a szöveggel való gyakorlást. Az idegen nyelvű lecke 
megtanulásánál többféle módszert említenek a tanárok, de e tekintetben egybeesés 
állapítható meg a német és az angol nyelvű tanulás esetében. A kiemelt eljárások a 
következők: szótározás, órai jegyzetelés, lényeg kiemelése, valamint idegen nyelvű 
vázlat készítése. Felmerülő probléma, hogy mi történik akkor, ha anyanyelvű tanár végzi 
a szaknyelvi előkészítést. Ezt mind a balatonalmádi, mind a mosonmagyaróvári taná-
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rok kétféle szempont alapján ítélik meg: Ha a diák ismeri a fogalmakat, akkor előnyös 
az anyanyelvű tanár munkája, hiszen sokoldalúbb magyarázatot tud adni. Ha viszont a 
fogalmak nagy része ismeretlen, akkor a magyarázat hosszadalmas, ez az eset több 
utánanézést (szótározást) vár el a tanulótól, és nem minden fogalom kerül a helyére. 
Fontos, hogy az anyanyelvű tanár legyen tisztában a magyarországi szaktárgyi köve
telményekkel. A szaknyelv tanulásának időtartamáról az angol nyelvet oktatók véle
ménye az, hogy mindent lehetne többet és jobban csinálni, de az öt év erre ad lehetősé
get. A visszajelzések azt igazolják, hogy a diákok így is remekül megállják helyüket 
akár amerikai egyetemeken, akár itthon, angol nyelvű oktatási rendszerben. A német 
nyelv esetében hangsúlyozódik, hogy ha csak terminus technikusokat kellene tanítani, 
akkor elegendő lenne az egy-két féléves előkészítés. Itt azonban szükség van a minden
napi szavak ismeretére is, így mindez nagyon jó általános nyelvi felkészültséget feltéte
lez. A diákok a szaknyelvet több évig tanulják, többnyire anyanyelvű tanároktól és a meg
felelő tankönyvekből. így végül - ha ők is akarják - a szaknyelvet magas szinten el
sajátíthatják. A kérdőíves válaszok végén mind az angol, mind a német szakos tanárok 
néhány segítő javaslattal éltek. Az angolosok véleménye szerint a kéttannyelvű gimná
ziumok legnagyobb problémája a szaktanárok képzésének teljes hiánya. Amennyiben 
egy tanár pl. angol-matematika szakos, az nem feltétlenül jelenti automatikusan, hogy 
képes a matematikát angolul tanítani. Az anyanyelvű tanár a fent említett okok miatt 
nem igazán alkalmas a szaktantárgyak tanítására. Ilyen téren a felsőfokú oktatás-kép
zés elmaradott, vagy nem felel meg a kéttannyelvű oktatás követelményeinek. Követke
zésképp a kéttannyelvű gimnáziumok állandó és akut szaktanár-hiányban szenvednek 
az idegen nyelven tanított szaktantárgyak esetében. Hasonló megállapítások olvasha
tók a mosonmagyaróvári gimnázium német szakos tanárának javaslatában is: Célszerű 
3-4 tantárgy célnyelvű tanítása. A probléma az, hogy nem mindig a célszerűség vezeti 
a kiválasztást, hanem sokszor a szükségszerűség és a korlátozott lehetőségek, amelyek
kel az iskolák rendelkeznek.

A tanári vélemények után lássuk a diákok megítélését is! A balatonalmádi gimná
ziumban 32 fő, a mosonmagyaróváriban 35 fő 9. osztályos tanuló fejtette ki vélemé
nyét az idegen nyelven oktatott tantárgyak nyelvi előkészítéséről. Az angolosok közül 
14, a németesek közül pedig 2 diák nem tanulta az általános iskolában a célnyelvet. Az 
angolosok főleg az idősebb társaik tapasztalataira és saját elképzeléseikre, elvárásaik
ra alapoztak, mivel ők az első félévben még nem kapnak szaknyelvi előkészítést, míg 
a németeseknél már zajlik a földrajz és a matematika tantárgyak nyelvi felkészítése. A 
tantárgyak idegen nyelven való tanulásának értelméről hasonló véleményt fejtettek ki 
a két gimnázium tanulói: a szókincs bővítése, külföldi továbbtanulás megkönnyítése, 
illetve későbbi munkahely-keresési előny. A szaknyelv fogalmával mindkét osztály nagy 
része tisztában van. Többségüknek (angol: 52%, német 80%) nem okozott gondot né
hány magyar szaknyelvi szó megemlítése, ismernek a mindennapi életben olyan terüle
teket, ahol dolgoznak szakszövegekkel. A példaként kért, földrajz tantárgyhoz tartozó 
5-10 magyar szaknyelvi szó felsorolását is könnyen megoldották a diákok. A balaton
almádi tanulók még nem ismernek szakszavakat, de az általuk tudott köznyelvi szavak 
számát a tanulók fele meg tudta becsülni, ezt 1000 körülire teszik. A mosonmagyaró
vári gyerekek (a szeptemberi helyzetnek megfelelően) az általuk ismert szakszavak 
számát 100-150-re, a köznyelviekét pedig szintén 1000 körülire becsülik. A szaknyelv 
tanulásánál mindkét iskola tanulói hasonló nehézségeket említettek, mint tanáraik, csak
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más sorrendben. Ezek mellett még az is felmerül, hogy a megtanult szavakat azonnal 
alkalmazni kell szaknyelvi szövegkörnyezetben. A szaknyelvi előkészítés fontossága 
szempontjából az angolos diákok sorrendje a következő: történelem, matematika, bio
lógia. A németesek megítélése pedig: matematika, történelem, földrajz, biológia.

Balatonalmádi Mosonmagyaróvár

3. ábra. Fontossági sorrend 9. osztályos diákok szerint

Ezeket a döntéseket ők is a tanáraikhoz hasonlóan indokolják. A célnyelvű szak
tantárgyak bevezetését vegyes érzésekkel várják a tanulók: egyrészt félelemmel, hiszen 
tudják, hogy ez főleg kezdetben nehéz lesz; ugyanakkor kíváncsisággal is. Az érzése
iket a tanulók is - a tanárokkal azonos - hatfokú skálát tartalmazó megállapításokkal 
értelmezték. Ezek eredménye a balatonalmádi és a mosonmagyaróvári diákok össze
vetésével: a) túl sok szó: 4,4; b) elégtelen felkészülés: 3, 2; c) sok szótározás: 3, 3; d) 
szó szerinti tanulás: 4, 3; e) nehéz feldolgozás: 4, 3-4; f) magántanár, szülők segítsé
ge: 3, 2; g) osztályozási stílus ismeretlensége: 2, 1; h) tanulási módszerek ismeretlen
sége: 2, 2; i) nyelvtani hiba beszámítása: 2, 2. Arra a kérdésre, hogy mikor fognak 
megváltozni kezdeti érzéseik, eltérő válaszokat adtak. Az angolosok fele nem tudja ezt 
az időszakot konkrétan meghatározni, más részük ezt a második félévre teszi, nagy 
részük pedig úgy gondolja, hogy ez az időpont csak 1-2 év múlva következik be, ha 
belejönnek a tanulásba. A németeseknek egy harmada nem tudja ezt a változást behatá
rolni, a többség pedig már a 9. évfolyam végén várja a fordulat bekövetkezését. A szak
szöveg tanulásánál a balatonalmádi 9. osztályosok nagy része (19 fő) nem feltételez 
speciális módszereket, illetve még nem ismeri azokat. A németeseknél az osztály 24 
tanulója gondol speciális módszerekre. Ilyen pl. egy adott témával kapcsolatos szavak 
megtanulása és a kulcsszavak kiemelése. Az idegen nyelvű lecke megtanulásánál az 
angolosok az órai jegyzet, a lényeg kiemelésének és a szótározásnak a fontosságát 
húzzák alá. Hangsúlyozzák, hogy többször egymás után elolvassák a megtanulandó 
szöveget, s ha kell, le is írják, majd bekezdésenként sajátítják el. A mosonmagyaróvári 
gimnazisták az angolosokkal azonos fontossági sorrendet állítottak fel a különböző 
módszerek tekintetében. A leckék megtanulásánál először alaposan el kell olvasni a 
szöveget, le kell fordítani, meg kell érteni először magyarul és utána németül, végül 
pedig meg kell tanulni. Fontos szabály, hogy amit nem értünk magyarul, azt németül 
sem lehet megtanulni. A kérdőíves felmérés 18. kérdése az, hogy a diákok megítélése 
szerint különbözik-e a tanárok szaknyelvi tanítása a köznyelv tanításától. Erre a bala
tonalmádi kilencedikesek válaszainak aránya: 13 igen és 19 nem, míg a németeseknél 
ez az arány kb. 50%-os: 18 igen és 17 nem. Ezen döntéseiket hasonlóan indokolják: A 
szaknyelv tanításához más módszerek alkalmazása szükséges, mint a köznyelvéhez.

Történelem Matematika Biológia Matematika Történelem Földrajz Biológia
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A köznyelv oktatásánál részletes a nyelvtan tanítása, a szaknyelv esetében pedig főleg 
a szavakat és a lecke tartalmát tanítják. Itt a tanárok részletesebben magyaráznak, több 
időt fordítanak arra, hogy a diákok megértsék a szöveget és így dolgozzák fel. A kö
vetkező kérdés a szaknyelv tanulásáról alkotott véleményre kérdez. Erre az angolos 
diákok közül csak ketten válaszoltak, ők is a nagyobbaktól hallották, hogy a tanulási 
idő elegendő, de pontosan kell tanulni. A németes tanulók megállapításai szerint is sokat 
kell tanulni, hiszen magyarul is érteni kell a szakszöveget. „A szakszavak megtanulá
sa nélkül el lehet veszni.” Sok időt kell a tanulásra fordítani; pontosan, precízen kell 
megtanulni a szavakat, le kell írni őket, illetve ki lehet kérdeztetni. Az utolsó kérdés 
pedig arra keresi a választ, hogy befolyásoló tényező-e az, hogy magyar vagy idegen 
anyanyelvű tanár tanítja-e a tantárgyat. Erre mindkét osztályban 12 diák felelt igennel, 
a többieket nem befolyásolja a tanár származása. Meghatározó tényezőként kiemelik, 
hogy a magyar anyanyelvű tanár jobban el tudja magyarázni, ha valamit nem értenek 
a tanulók (akár magyarul is), ugyanakkor a külföldi tanár kiejtése jobb, tehát nehezebb 
a megértés, de hatékonyabb a nyelv tanulása. A nemmel válaszolók azzal indokolják 
döntésüket, hogy a tananyag úgyis ugyanaz, függetlenül a tanár személyétől. Mindkét 
osztály diákjai megemlítik továbbá, hogy a magyar anyanyelvű tanár is csak idegen 
nyelven beszél a tanórán.

A fenti tanulói kérdőívet 10. osztályos tanulók is kitöltötték mindkét iskolában, hi
szen ők már válaszadáskor fel tudták használni néhány hetes szaktárgyi tanulásuk ta
pasztalatait. A balatonalmádi gimnáziumból 17, a mosonmagyaróváriból 27 kérdőív 
érkezett a 10. osztályos diákoktól. Az angolosok közül 8, a németesek közül 4 fő kezd
te a célnyelv tanulását a középiskolában. A célnyelvű szaktantárgyak tanulásának lénye
gét a 10. osztályosok is ugyanabban látják, mint a most kezdők. Ok valamennyien sike
resen határozták meg a szaknyelv fogalmát. Néhány magyar szakszó megemlítése az 
angolosoknál 4, a németeseknél csak 1 tanuló számára jelentett nehézséget, a többiek 
sikeresen teljesítették a feladatot. Valamennyi 16 éves diák ismer olyan területeket a 
mindennapi életben, ahol dolgoznak szakszövegekkel. Mindannyian fel tudtak sorolni 
néhány magyar nyelvű földrajzi szakkifejezést. A mosonmagyaróvári 10. osztályosok 
közül senki sem próbálta meg meghatározni, hogy becslése szerint hány szaknyelvi és 
hány köznyelvi szót ismer, a balatonalmádiak közül 4-4 fő vállalkozott erre. Ők a szak
szavak számát 300-ra, a köznyelviekét pedig 1000-1500-ra teszik. A szaknyelv tanulá
sának nehézségeit a németesek abban látják, hogy a szakszavakat pontos jelentéssel 
kell használni, túl sok új szót kell megtanulni egyszerre, illetve hogy a megtanult szava
kat azonnal alkalmazni kell szaknyelvi szövegkörnyezetben. Az angolosok véleménye 
szerint a túl sok szó jelenti a legnagyobb gondot, emellett megemlítik azt is, hogy a 
szakszavak ismerete nélkül nem lehet megtanulni az adott tantárgyat sem. A szaknyelvi 
előkészítés fontossági sorrendjét a balatonalmádiak így állapítják meg: matematika, 
biológia, történelem; a németesek pedig: történelem, földrajz, matematika, biológia.

Döntéseiket ők is valamennyien megindokolták. A célnyelvű szaktantárgyak beveze
tésével kapcsolatban a 9. osztályosokkal azonos érzéseik vannak, tehát kicsit félnek, de 
kíváncsiak is. Ezen benyomások ábrázolása a hatfokú skála különböző szempontjai 
szerint hasonló eredményt mutat, mint utódaik esetében. Érzéseik megváltozását attól 
várják, hogy néhány éven belül nagyobb tapasztalatra tesznek szert. A szakszövegek 
tanulásának speciális módszereit a 10. osztályosoknak kb. a fele ismerte fel. Itt többek 
között a következőket említik meg: a lényegre törekedni, a bonyolult mondatokat leegy-
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szerűsíteni, többször átolvasni az egész leckét, és végül értelmezni. Az idegen nyelvű 
lecke elsajátítása során a három legfontosabb lépésként az angolos diákok az órai jegyze
tet, a szótározást és az angol nyelvű vázlat készítését emelik ki. A németesek a szótá
rozást tekintik elengedhetetlennek, emellett náluk is olvasható az órai jegyzet és a lényeg 
kiemelésének meghatározó szerepe. A tanárok szaknyelvi tanítását a tanulók harmada 
látja eltérőnek a köznyelv tanításától. Ők indokként felhozzák, hogy a szaknyelvi taní
tás összetettebb, a szakkifejezések magyarázása sokszor nem könnyű. Itt nagyobb a 
hangsúly a számonkérésen. Ezen kívül meg kell tanulni az idegen nyelven gondolkodni. 
A megkérdezett diákok ki tudták fejteni véleményüket - az elmúlt év tapasztalata alapján 
- a szaknyelv tanulásáról. A mosonmagyaróvári diákok szerint egy év előkészítés ele
gendő, de a tananyag tömörsége miatt eléggé nehéz. Felhívják a figyelmet a gyakori 
ismétlésre és a folyamatos tanulásra. Az angolos tapasztalatok is hasonlóak, de náluk 
felmerül annak szükségessége is, hogy magyarul is kellene gyakorolni a szakkifejezé
seket, mert sokszor nem tudják az anyanyelvű megfelelőket. Az utolsó kérdés a tanár 
származásának befolyásoló erejét kutatja. Ezt a hatást a diákoknak kb. a fele nem veszi 
észre az előző tanév alapos tanulásának eredményeképp, illetve a tanárok idegen nyel
vű óravezetése miatt. A tanulók másik fele a 9. osztályosokkal azonos érvekkel indokolja 
annak befolyásoló szerepét, hogy magyar vagy idegen anyanyelvű tanár tanítja-e őket.

Amint a 9. és 10. osztályos diákok és az őket előkészítő tanárok körében végzett 
fenti kérdőíves felmérés elemzése bizonyítja, a szaknyelvhez fűződő érzéseket és el
várásokat nagy mértékben befolyásolja az, hogy mikor, hányadik tanév hányadik fél
évében kezdik a kéttannyelvű iskolák a szaknyelvi előkészítést, illetve mennyi időt 
fordítanak erre. Ez rendkívül jelentősen meghatározza a kéttannyelvű gimnáziumok 
tanulóinak első benyomását, amely a diákok becslése szerint csak lassan, néhány év 
múlva tud megváltozni.
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