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Innovatív nyelvtanulási módszerek 
 és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés 
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Előtanulmány egy vizsgálathoz
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A tanulmányban bemutatott kutatás elméletének rövid összefoglalója és tervezete a Belügyi 
Tudományos Tanács által kiírt Online és offline tanítási-tanulási módszerek a belügyi ága-
zatban című pályázatra Kiterjesztett valóság és közösségi oldalak alkalmazása a nyelvokta-
tásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre címmel benyújtott pályamű formájában 

a Belügyi Tudományos Tanács díjazása szerint I. helyezést ért el. 

BEVEZETÉS

A globalizáció, digitalizáció és az élethosz-
szig tartó tanulás eszméi és elméletei a fel-
sőoktatásban is évek óta jelen vannak. 
A felsőoktatási intézmények egyik legfonto-
sabb feladata, hogy a munkaerőpiacon jól 
hasznosítható kompetenciáikban fejlessze 
a hallgatókat. E kompetenciák egyik jelen-
tős szegmense az aktív és élő nyelvtudás, 
melynek fejlesztése elengedhetetlen, legyen 
szó bármely hazai vagy külföldi felsőokta-
tási intézményről. Az általunk vizsgálni kí-
vánt – a kiterjesztett valóság alkalmazására 
és a rendészeti közösségi oldalak bejegyzé-
seinek vizsgálatára és szerkezetének elemzé-
sére nagy mértékben támaszkodó – nyelv-
tanulási módszerek újszerűsége abban áll, 
hogy a digitalizáció által támasztott köve-
telményeknek megfelelően multimediális 
környezetben – például a HY-DE modell 
(Dani 2014) tanórai működtetésével – jól 
alkalmazhatók, mobileszközökkel (pl. 

tablet, okostelefon) is hatékonyan működ-
nek. A kutatás résztvevői a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem Rendészettudományi 
Karán (a továbbiakban: NKE RTK) angol 
rendészeti szaknyelvet tanuló hallgatók, 
a kutatás célja pedig a hallgatók aktuális 
digitális és verbális kommunikációs szintjé-
nek felmérése és annak fejlesztése a szak-
nyelvi órák keretében.

A TERVEZETT KUTATÁSRÓL – 
CÉLOK ÉS ELKÉPZELÉSEK

A kiterjesztett valóság (Barnucz, 2020) és 
a rendészeti közösségi oldalak bejegyzései-
nek vizsgálata és szerkezetének elemzése 
(Uricska, 2020a) mint nyelvtanulási módsze-
rek szaknyelvoktatásban való vizsgálatáról 
szóló elméleti részt az Educatio folyóirat 
2020/4 számában közöltük. Az említett ta-
nulmányokban bemutatott elméleti háttér 
a szókincstanulás lehetőségeit és annak kü-
lönböző módszereit is tárgyalja. Jelen tanul-
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mány célja az említett nyelvtanulási módsze-
rekhez használt módszertan és nyelvtanulási 
stratégiák alkalmazásának bemutatása. 

A teljes kutatás célja a hallgatók 
digitális képességeinek és az idegen nyelvi 
verbális kommunikációs 
szintjének felmérése (a 
Közös Európai Referen-
ciakeret1 értékelési skálá-
inak megfelelően) és ezek 
fejlesztési lehetőségeinek 
vizsgálata a szaknyelvi 
órák keretében. A hiteles 
eredmény eléréséhez két 
elengedhetetlen körülményt kell együtt 
látnunk. Egyfelől a köz- és felsőoktatásban 
is megjelenő Z generáció (az 1995 és 2009 
között születettek) tanulási szokásai a ko-
rábbi mintázatokhoz képest megváltoztak 
– és erre az oktatóknak is reagálniuk szük-
séges. Másfelől a felsőoktatás egyik legfon-
tosabb feladata, hogy a munkaerőpiacon jól 
hasznosítható kompetenciáikban fejlessze 
a hallgatókat. A felsőoktatás és a mun-
kaerőpiac kongruenciájának kialakítása 
mint cél tehát kiemelt figyelmet érdemel 
(pl. Bocsi, 2013; Christián és Erdős, 2020). 
Ezt az is indokolja, hogy egyre inkább 
megjelennek korábban még nem létező 
digitális képességekre épülő pozíciók (pl. 
digitális rendőrtiszti)2 a munkaerőpiacon, 
és az ezekhez rendelt feladatok ellátásához 
a digitális olvasás- és írástudás, valamint 
a kommunikáció korszerű fejlesztése elen-
gedhetetlen (Uricska, 2020b).

A két tanévre (2020/2021–2021/2022) 
tervezett kutatást az NKE RTK képzéseiben 
részt vevő hallgatóinak körében végezzük. 
Lebonyolításához első körben fókuszcso-
portos interjúkat készítünk a vizsgálatban 
részt vevő hallgatókkal, melynek során 
egyrészt választ kaphatunk a 21. századi 

1  Letöltés: https://bit.ly/2X4eLoW (2020. 05. 15.)
2  Letöltés: https://bit.ly/39YoC5x (2020. 01. 02.)

módszertani sajátosságokat illető kérdése-
inkre – másrészt rávilágítunk a rendészeti 
szaknyelv oktatásának aktuális kihívásaira, 
melyek feltételezhetően elsősorban a szó-
kincsbővítést és annak alkalmazását érin-

tik, másodsorban azon 
képességek erősítését, 
melyek pozitív hatással 
vannak a kommunikációs 
képesség fejlődésére, végül 
pedig bizonyos mértékben 
a rendészeti ismeretek 
rögzítését, elmélyítését is 
jelenthetik.

A kutatás második részében egy osz-
tálytermi kutatás keretin belül az említett 
nyelvtanulási módszerek tesztelése történik 
nyelvtanulási stratégiák figyelembevé-
telével, melyek tanórai alkalmazásához 
a HY-DE modell módszertanát alkalmaz-
zuk. Az osztálytermi kutatás végén empiri-
kus vizsgálatot végzünk. A kutatás majdani 
eredményeinek köszönhetően a rendészeti 
szaknyelv mint munkanyelv elnyerheti 
méltó helyét a rendészeti felsőoktatásban. 
A hallgatók válaszaiból kiderülhet a konst-
ruktív tanulásfelfogás kialakítására történő 
intenzívebb igény (Nahalka, 1997; Sharma 
és Gupta, 2016).

ELMÉLETI HÁTTÉR

A fent már körvonalazott nyelvtanulási 
módszerek multimediális környezetben al-
kalmazhatók. A multimédia idegennyelv-
tanulásra kifejtett hatásával kapcsolatban 
Mayer (2001) – Wittrock generatív elmélete 
és Paivio (1969; 1980) kettőskódolás-elmé-
lete alapján – azt állítja, hogy a memória és 
a kognitív képességek az érzékszervi moda-

megjelennek korábban 
még nem létező digitális 

képességekre épülő pozíciók 
(pl. digitális rendőrtiszti) a 

munkaerőpiacon
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litásra vannak hatással. Az elmélet szerint, 
amikor egy tanuló mindkét rendszert (ver-
bális és vizuális) használja, akkor ahhoz, 
hogy kódolni tudja az információt, megta-
nulja és elraktározza a szerzett információt 
a hosszú távú memóriában. Ezzel szemben, 
ha a tanuló csak a verbális rendszert hasz-
nálja a tanuláshoz, akkor kevesebb a való-
színűsége annak, hogy a szerzett informá-
ció a hosszú távú memóriában is 
megmarad.

A multimédiás tananyag csökkentheti 
a memória terhelését és növelni tudja 
például az idegen nyelv elsajátításának 
fontosságát a tanuló érzetei közt. Multimé-
diás tanulói környezetben, amikor a mul-
timédiás tananyagok jól tervezettek, jól 
szerkesztettek és így a vizuális tananyagok 
csökkentik a kognitív terhelést – hatékony 
tanulás indulhat be. A multimédia számos 
lehetőséget kínál a konstruktív alkotásra, 
különböző témák, ötletek prezentálására, 
megosztására. A kifejezések multimédiás 
tananyagok, illusztrációk segítségével köny-
nyebben és érthetőbben elsajátíthatók, és 
a gazdag tartalomnak köszönhetően több 
és érthetőbb inputot érhetnek el a tanulók 
a tanulási folyamatban (Zhongyuan, 2013). 

A multimédia mellett a mobilesz-
közök (pl. tablet, okostelefon) maguk 
is hatékonyak ebben 
a rendszerben. Benedek 
(2007) a mobiltanulást 
egyrészt az e-learning 
kiteljesedésének, másrészt 
az egész életen át tartó 
tanulás eszközének látja. 
A tanulási folyamat során 
számos releváns információforrást érhetünk 
el, a tanárokkal és a csoporttársakkal 
bárhol, bármikor online (chat) vagy offline 
(fórum) kapcsolatba kerülhetünk, azonnali 

3  Az angol nyelvű mondatrész magyar nyelvre fordítása az alábbi honlapon található: http://bit.ly/38nQFLK (2020. 
12. 19.)

visszajelzést kaphatunk a teljesítményünk-
ről, új tartalomelemeket hozhatunk létre, 
amelyeket a képzésben résztvevőkkel is 
megoszthatunk (Berecz és Seres, 2013). 

A mobiltanulás (mobile learning, 
m-learning) definíciójának korai meg-
határozásai leginkább a technológiára 
összpontosítottak és kevésbé mutattak rá 
azok valódi szerepére. Ezt bizonyítják azok, 
akik szerint a mobiltanulás „bármely olyan 
oktatás, ahol az egyedüli vagy a domináns 
technológia kézi vagy palmtop eszköz” 
(Traxler, 2005, 262. o.).3 Schofield és mtsai 
(2011) szerint a mobiltanulás esetében ve-
zeték nélküli és mobiltelefon-hálózatokkal 
ellátott kézi technológiákról van szó, annak 
érdekében, hogy a tanításhoz és tanuláshoz 
a hozzáférést könnyítsék, támogassák, 
javítsák és kiegészítsék. Vágvölgyi és mtsai 
(2011) szerint viszont a mobiltanulás nem 
más, mint a tanuláshoz kapcsolódó tarta-
lom bármilyen mobileszközön keresztüli 
hozzáférése – maga a tevékenység. Hazai és 
nemzetközi kutatók is egyetértenek abban, 
hogy a „mobiltanulás” bárhol, bármikor 
elérhető tanulási tartalmakat és élményeket 
jelent, amelynek segítségével a mobiltanulás 
nem a technológia, hanem a tanuló által 
irányított tevékenység (Turner, 2012). Ezzel 
a módszerrel lehetővé válhat a „bárhol, 

bármikor, bárkinek”, azaz 
a „3B” elmélet (Berecz és 
Seres, 2013) megvalósu-
lása, mely tértől és időtől 
független tanulást jelent. 
Miskolczi (2017) szerint 
a „3B” elve kiegészíthető 
a „bármit” elvével. 

A mobileszközöknek köszönhetően 
olyan új tanulási környezet (Mobile 
Learning Environment - MLE), média-
környezet kialakítására van lehetőség, 

növelni tudja például  
az idegen nyelv 

elsajátításának fontosságát  
a tanuló érzetei közt
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ahol előtérbe kerülnek a magasabb szintű 
gondolkodási műveletek, a 21. századi 
készségek fejlődése, a személyre szabott ta-
nulás (Personalized Learning Environment 
- PLE) és a motiváció kialakítása és fenn-
tartása (McQuiggan, Kosturko, McQuiggan 
és Jennifer, 2015). Czékmán (2017ab) 
kiemeli, hogy a mobil eszközök tanórai 
használata hozzáférhetőség és fenntart-
hatóság szempontjából más eszközökhöz 
(pl. laptop, asztali számítógép stb.) képest 
viszonylag olcsó, melynek köszönhetően 
szociális hátránykompenzáló hatásuk is 
valószínűsíthető (Barnucz és Fónai 2020).

Vizsgálatunk szempontjából a mo-
bileszközök segítségével az intézményes 
oktatásban is lehetővé válik egymással 
a valós időben történő digitális kommu-
nikáció, amely a virtuális terekben zajló 
tanulási folyamatok központi szerepére 
helyezi a hangsúlyt. Az oktatásmódszertan 
szabályait betartva a mobiltanulással lehe-
tőség van új tartalmakat és új ismereteket 
létrehozni, azaz tudást generálni (Miskolczi, 
2017).

NYELVTANULÁSI STRATÉGIÁK

Tény, hogy a hallgatók 
célnyelven történő kom-
munikációjában a tanulási 
folyamat egyik kulcseleme 
a szókincsfejlesztés. Taní-
tási-tanulási környezetben 
a szókincsfejlesztés és 
a célnyelven történő kom-
munikáció erősítése, 
az egyes képességek/képességterületek fej-
lesztése változatos feladattípusokban és 
munkaformákban nyilvánul meg. 

4  Közös Európai Referenciakeret – KER. Letöltés: https://bit.ly/3g61THT (2020. 05. 25.)

Az általunk vizsgált hallgatók a szak-
nyelvi képzés tekintetében alapfokú-közép-
haladó (A2-B1)4 nyelvtanulóknak tekinthe-
tők. Ezeknél a nyelvtanulóknál a nyelvtani 
szabályok rögzítése deduktív, induktív vagy 
egybevető (kontrasztív) eljárással is történ-
het (Bárdos, 2000), míg középfokú általá-
nos nyelvvizsgával rendelkező nyelvtanulók 
körében (például szakmai nyelvet tanuló 
egyetemi hallgató) a nyelvtani szerkezetek 
pontosítására lehet csupán szükség.

Kutatások is bizonyítják (pl. Brown, 
1994; Kelemen és Talabér, 2014), hogy 
a nyelvtanulók célnyelven történő kom-
munikációjának egyenes irányú fejlődésén 
sokszor töréspontok figyelhetők meg – és 
ezek létrejötte leginkább pedagógiai és 
pszichológiai okokra vezethetők vissza. 
Kutatásaink során célunk a töréspontok 
pedagógiai okaira rávilágítani, és javaslatot 
tenni azok kiküszöbölésére. A kutatá-
sunk során a fent említett nyelvtanulási 
módszereket vetjük próbatesztelés alá, 
melyek segítségével kitapinthatók lesznek 
a kommunikáció fejlesztésének kérdésében 
relevánsnak mutatkozó pedagógiai törés-
pontok, és – az egyes módszerek rendszerén 
belül – javaslatokat fogalmazhatunk meg 
a nehézségek kiküszöbölésére. 

A kommunikáció 
pozitív irányú fejlődése 
érdekében a vizsgálni 
kívánt nyelvtanulási mód-
szerekhez nyelvtanulási 
stratégiákat rendelünk. 
A nyelvtanulási straté-
giákat – mint mentális 
folyamatokat – elsősorban 
a verbális adatok segítsé-

gével lehet azonosítani, mert a megfigyelés 
önmagában nem éri tetten azokat (Rubin, 
1975; Wenden, 1991; Cohen, 1998). Ezzel 
szemben utólagos (O’Malley és Chamot 

a nyelvtanulók 
célnyelven történő 

kommunikációjának 
egyenes irányú fejlődésén 

sokszor töréspontok 
figyelhetők meg
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1990) vagy visszaemlékezéses interjúk 
(Robbins, 1996), kérdőívek (pl. Oxford, 
Cho, Leung és Kim, 2004), tanulói naplók 
(Carson és Longhini 2002), valamint a ’gon-
dolkodj hangosan’ típusú személyes inter-
júk (Afflerbach, 2000; Chamot és Keatly, 
2003) segítségével a nem megfigyelhető 
mentális tanulási stratégiák is feltárhatók. 
A Hsiao és Oxford (2002) szerzőpáros hat 
alapszintű nyelvtanulási stratégiát állapított 
meg: (1) metakognitív; (2) kognitív; (3) 
memória; (4) kompenzáció; (5) társadalmi 
és (6) affektív. Ezek közül – a kutatásunk 
szempontjából – leginkább a memóriaala-
pú, a kognitív és metakognitív stratégiák 
érvényesülése a meghatározó. 

A nyelvtanulási stratégiák megválasz-
tását mindig a nyelvtanulás adott céljai 
– tanulói és oktatói célok – határozzák 
meg (Chamot, 2004). Például alapvető 
kommunikációs készségek erősítése érdeké-
ben, illetve a célnyelven történő interakció 
megfelelő érvényesüléséhez leginkább 
a szociális, kompenzációs és affektív 
tanulási stratégiák (amelyek a vizsgadrukk 
kontrollálását segítik elő) fejlesztésére van 
szükség. Nyelvvizsgára való felkészüléshez 
főleg a szókincsre és a nyelvtani ismeretekre 
helyeződik a hangsúly, így a memorizáló 
stratégiák és az affektív stratégiák bizonyul-
nak hatásosabbnak. Végül egy felsőoktatási 
(tudományos) kontex-
tusban (szakmai) idegen 
nyelvet tanuló hallgatók 
körében a kognitív, 
metakognitív tanulási 
stratégiák kerülnek 
előtérbe. Mivel a kutatást 
felsőoktatási közegben, 
szakmai idegen nyelvet tanuló hallgatók 
körében végezzük, így a vizsgálatunk során 
a hallgatók célnyelven történő digitális és 
verbális kommunikációjának fejlesztése ér-
dekében a kognitív, metakognitív stratégiák 

vehetők igénybe. Végül nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy a szakmai tudás 
kognitív sémái segítik a szakmai nyelv-
használat és a szakszókincs elsajátítását 
(Jakusné, 2014). 

A metakognitív stratégiai modellt 
a nyelvtanulási stratégiai instrukciók rend-
szerezése érdekében fejlesztették ki. Két 
változata is ismeretes: 

(1) A modell egyik változata szerint 
a metakognitív stratégia négy, inkább 
egymásra visszaható, mintsem szigorúan 
egymást követő folyamatból áll: tervezés, 
monitorozás, problémamegoldás és érté-
kelés (1. ábra). Ebben az esetben az oktató 
választja ki azt a nyelvtanulási stratégiai 
lépést, amely a tananyag feldolgozásához 
szükséges és a tanulóknak a legnagyobb 
segítséget nyújtja. Például a tanulók saját 
munkájuk monitorozása során megpró-
bálják nehézségeiket azonosítani, mely 
tevékenységgel rendkívül jól fejleszthető 
a tanulók problémamegoldó képessége 
(Chamot, 1999).

(2) A modell másik változata a feladat-
alapú nyelvtanulás, amely négy stratégiai 
kategóriában is érvényes: „használd azt, 
amit tudsz, használd a fantáziádat, 
használd az egyes képességterületeket 
és használd a források széles skáláját” 
(Chamot, 2004, 17. o.). A kutatás során 

a metakognitív stratégia 
első változatának fázisaira 
koncentrálunk. A straté-
gia második változatára 
„csupán” úgy tekintünk, 
mint a tanuláshoz szüksé-
ges alapvető tényezőkre, 
hiszen minden alkalom-

mal szükség van a hallgatók fantáziájára, 
előismereteikre, differenciálásra (Nahalka, 
2002) és minden tantárgy vonatkozásában 
az oktatás célja az egyes képességterületek 
fejlesztése. 

a szakmai tudás kognitív 
sémái segítik a szakmai 

nyelvhasználat és 
a szakszókincs elsajátítását
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1. ÁBRA

A metakognitív stratégiai modell

Forrás: saját szerkesztés

A vizsgálatban részt vevő hallgatók 
minimum egy középszintű (B2) államilag 
elismert nyelvvizsgával rendelkeznek, s 
jelen esetben a rendészeti angol szaknyelv 
elsajátításával foglalkoznak kötelezően 
választható tantárgy keretében. Ezt alapul 
véve a vizsgálatban részt vevő hallgatók 
célja a szaknyelv szókincsének elsajátítása 
a képességterületek fejlesztésével, valamint 
a digitális és a verbális kommunikáció 
fejlesztése. A nyelvtanulási módszerek 
tanórai alkalmazásával a metakognitív 
modell stratégiai fázisai pedig – mint gya-
korlati tevékenység – jó fejlesztő hatással 
gyakorolhatók. 

A VIZGÁLAT MÓDSZERTANÁNAK 
BEMUTATÁSA

A vizsgálni kívánt nyelvtanulási módszerek 
tanórai használatához a HY-DE modell 
(Dani és Bólya 2018) módszertana megfele-
lően adaptálható. A HY-DE modell megal-
kotója szerint három – módszertani szem-
pontból – különböző, de időtartamában 
azonos részre osztható a tanóra (2. ábra). 
A háromszög felső harmadában az oktató 
célja a hallgatók hiperfigyelmének megra-
gadása. Ehhez multimediális környezet 
megteremtésére van szükség, ahol 
a multitasking (többtöltetűség), a videó, 
a hang, a prezentáció egyszerre kapnak 
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hangsúlyos szerepet és az oktató „csak” 
mint szupervizor jelenik meg az osztályte-
remben. A tanóra ezen szakaszában 
a hiperfigyelemnek, az észlelésnek van 
a legnagyobb szerepe. A tanóra második 
harmadában még a hiperfigyelemé a fősze-
rep, de már csökkentett multimediális kör-
nyezetben. A nyelvtanítás szempontjából itt 
a modell első fázisához képest a mozgókép 
eltűnik, de az auditivitás szerepe megmarad 
(mint a nyelvtanulás egyik legfontosabb 
eleme), és a tanár szerepe is előtérbe kerül. 
Az óra utolsó harmadában 
már monomedialitásról 
(egytöltetűség) beszélünk, 
ahol a multimediális esz-
közök szerepe még inkább 
lecsökken, és helyette a ta-
nár szerepe erősödik meg. 

Az alkalmazott nyelvtanulási stratégi-
áknak, módszereknek és módszertannak 
köszönhető, hogy a kommunikációs 
fejlődés során tapasztalható pedagógiai 
töréspontok kitapinthatók lesznek, így 
előbbiek megoldási javaslatként is szol-
gálhatnak a hallgatók digitális és verbális 
kommunikációjának fejlesztésére vonatko-
zóan. A felvázolt elméleti háttér és kutatási 
tervezet tükrében szakmai nyelvtanulási 
módszertannak az ’Infokommunikációs 
technológiák alkalmazása a (rendészeti 

szaknyelv) tanulásáért’ 
(Infocommunication 
Technology For (Law 
Enforcement Language) 
Learning - ITFL) elneve-
zést adjuk.

2. ÁBRA

HY-DE modell

Forrás: Dani, 2014

a kommunikációs fejlődés 
során tapasztalható 

pedagógiai töréspontok 
kitapinthatók lesznek
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A VIZSGÁLAT TERVÉNEK RÖVID 
BEMUTATÁSA

Jelen kutatásban az NKE RTK rendészeti 
szaknyelvi képzés hasznosíthatóságának 
megítélését vizsgáljuk nappali képzésben 
részt vevő hallgatók körében (N=100). 
A kutatást a 2020/2021–2021/2022 akadé-
miai tanévben végezzük, és három lépcső-
ből áll: (1) kvalitatív (fókuszcsoportos in-
terjúk) kutatás; (2) osztálytermi kutatás; (3) 
kvantitatív (kérdőíves) kutatás. 

Vizsgálatunkban arra keressük a vá-
laszt, hogy a kiterjesztett valóság tanórai al-
kalmazása és a rendészeti közösségi oldalak 
bejegyzéseinek vizsgálata és szerkezetének 
elemzése milyen hatással van a hallgatók 
digitális és verbális kommunikációjának 
fejlesztésére. Kutatjuk, hogy milyen nyelvi 
képességterületek fejleszthetők leginkább 
a digitális technológia segítségével, illetve 
hogyan hat az információs technológia 
gyors fejlődése a nyelvoktatásra, a szaknyelv 
elsajátíthatóságára. Feltételezésünk szerint 
a vizsgált nyelvtanulási módszereknek 
köszönhetően fejlődik a hallgatók digitális 
és verbális kommunikációja a célnyelven és 
a digitális technológia tanórai alkalmazása 
is pozitív hatással van 
a hallgatók nyelvi képes-
ségterületeinek fejlődésére 
(Barnucz, 2019ab).

Mivel a szaknyelv 
a szakmai tudás, sőt, 
gyakran a szakmai 
tevékenység kifejezője, 
egy ezt tematizáló írás (Jakusné 2014) és 
saját kutatási eredményeink alapján egy 
rendészeti szituációs jegyzék összeállítását 
tervezzük (Uő, 2014; Borszéki, 2020). 
A szituációs jegyzék részét képezi majd 
egy szószedetkészlet is, melyet a rendészeti 

közösségi oldalakon összegyűjtött angol és 
magyar nyelvű (szaknyelvi, szakzsargon- és 
szlengbeli) terminus technikusok alkotnak 
(Uricska, 2020c; Kovács, 2021). A 21. 
század rendőreinek az így összegyűjtött 
ismeretek mindenképpen szükségesek, 
mert ezek megértésével és alkalmazásával 
a kommunikációjuk hatékonnyá, és ezzel 
együtt tevékenységük is eredményesebbé 
tehető (Uricska, 2014, 2015). 

ÖSSZEFOGLALÁS

A kutatási eredményekből egyrészt választ 
kaphatunk a 21. századi módszertani sajá-
tosságokra és a pedagógiai folyamatok tu-
datos megtervezésére vonatkozó kérdések-
re, másrészt rávilágítunk a rendészeti 
szaknyelv oktatásának kihívásaira. A kuta-
tás eredményeinek köszönhetően a rendé-
szeti szaknyelv mint munkanyelv elnyerheti 
méltó helyét a rendészeti képzésben. A kuta-
tás reményeink szerint jó kiindulópont le-
het a szakmai vagy szakirányú nyelvoktatás 
hazai fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
megfogalmazásához és azok gyakorlatban 
is történő alkalmazásának elindításához. 

Várhatóan a hallgatók di-
gitális környezetben érzik 
jól magukat, ahol kihívá-
sokkal találkoznak, me-
lyek gondolkodásra, prob-
lémamegoldásra és 
együttműködésre indítják 
őket, ezáltal fejlesztve azo-

kat a kompetenciákat (Molnár, 2019; Mol-
nár és Uricska, 2019), amelyek elengedhe-
tetlenek a 21. századi munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedéshez (Labancz és 
Barnucz, 2016; Barnucz és Labancz, 2017) 
illetve a rendőrségi feladatok ellátásához. 

kommunikációjuk 
hatékonnyá és ezzel 

együtt tevékenységük is 
eredményesebbé tehető 
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