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2.2.2 Wady oraz zalety używania autentycznych materiałów w nauczaniu  

 

 Ostatnie lata w obszarze glottodydaktyki charakteryzują się istotnymi zmianami. Celem 

nauki języka nie jest już tylko poznanie struktur gramatycznych określonego języka, ale przede 

wszystkim możliwość płynnej komunikacji oraz wykorzystanie określonego języka w 

konkretnych sytuacjach. Dlatego też korzystanie z materiałów autentycznych dla lektorów, 

nauczycieli stało się koniecznością. Przez wiele lat w procesie glottodydaktyki dominującą 

metodą przekazywania wiedzy była metoda audiolingwalna, w której tekst stanowił podporę 

do objaśnienia uczniowi skomplikowanych struktur gramatycznych, czy też zwiększanie 

zasobu jego słownictwa. Obecnie „wprowadzenie autentyczności w nauczaniu stało się jednym 

z postulatów glottodydaktyki”1. Jednakże podobnie, jak każde narzędzie dydaktyczne materiały 

autentyczne posiadają swoje wady i zalety.  

 Ich rosnąca popularność powiązana jest z wieloma atutami. Przede wszystkim materiały 

autentyczne pozwalają na prezentację wielu istotnych cech użytkowych języka w jednym 

dokumencie. W każdym tekście, materiale uczeń ma możliwość zapoznania się z większą 

ilością struktur gramatycznych, niż w tekście dydaktycznym2. Materiały autentyczne również 

bardzo często w ramach swoich struktur gramatycznych zawierają wiele wariancji określonego 

języka m.in. język formalny, nieformalny, idiomy3. Daje to nauczycielowi możliwość 

zastosowania jednego materiału autentycznego do przećwiczenia różnych konstrukcji 

gramatycznych, czy też poszerzenia słownictwa. W tym aspekcie materiały autentyczne są 

bardzo dobrym uzupełnieniem treści podręcznikowych, które w istotnym stopniu urozmaicą 

określone zajęcia. 

Stanowią one dobrą podstawę do konfrontacji na płaszczyźnie socjokulturowej z 

przedstawicielami określonej grupy społecznej używającej danego języka4. Materiały 

autentyczne w porównaniu do podręczników w większym stopniu przekazują uczniom wartości 

kulturowe danego kraju, grupy społecznej. Najczęściej dotyczą one bowiem takich tematów, 

jak: 

• aktualne problemy społeczne,  

                                                 
1 K. Jarosz, Kilka uwag na temat pracy z tekstem autentycznym na lekcjach języka obcego, „Języki obce w 

szkole”, nr 1/2003, s. 40 
2 M. Smuk, dz. cyt., s. 76 
3 P. Sanderson, Using newspapers in the classroom, Cambridge University Press, Cambrige 1999, s. 2) 
4 M. Smuk, dz. cyt., s. 76 

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/ROZDZIAı�%20II%20AUTENTYCZNE%20MATERIAı�Y%20W%20NAUCE%20JÄ�ZYKA%20POLSKIEGO%20JAKO%20JÄ�ZYKA%20OBCEGO.docx%23_Toc389061269


POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

• ludzie,  

• instytucje,  

• miejsca,  

• zwyczaje,  

• tradycje.  

Również bardzo często materiały autentyczne to różnego rodzaju statystyki, charakterystyka 

obecnych problemów społecznych. Są one opisem bieżących wydarzeń w danej grupie 

społecznej, wśród użytkowników języka obcego5. 

Materiały autentyczne rozwijają kompetencje ogólne uczniów6. Przede wszystkim 

uświadamiają one im, że wiedzę zdobytą w trakcie zajęć można wykorzystać również poza 

nimi. Są one również dobrą podstawą do wykorzystania różnego rodzaju metod edukacji poza 

formalnej, czyli uczenie się poprzez aktywne uczestnictwo, uczenie się poprzez 

doświadczenie7. 

Ich zaletą jest również prowadzenie do ćwiczeń autentycznych, czyli ćwiczeń 

odnoszących się do konkretnej sytuacji, które mają miejsce w prawdziwym życiu. Najczęściej 

praktykowanymi ćwiczeniami autentycznymi w płaszczyźnie glottodydaktycznej są: 

• kupowanie biletu, 

• przeprowadzanie wywiadu, 

• negocjacje, 

• prowadzenie korespondencji e-mail8. 

Materiały autentyczne rzutują również w istotny sposób na motywację uczniów do 

nauki poprzez zwiększenie świadomości uczniów odnośnie poziomu własnych umiejętności 

oraz rozumienia prawdziwych tekstów i wypowiedzi. Końcowym efektem wykorzystania 

materiałów autentycznych na zajęciach z języka obcego będzie mobilizacja uczniów do 

czytania literatury obcojęzycznej i zdobywania wiedzy odnośnie określonej grupy społecznej 

w swoim wolnym czasie. 

Materiały autentyczne to „nieskończona lista tematów, co umożliwia prowadzenie zajęć 

zgodnych z zainteresowaniami uczniów”9. Są one bardzo ważnym źródłem inspiracji dla 

                                                 
5 M. Sosnowski, dz. cyt., s. 105 
6 M. Smuk, dz. cyt., s. 76 
7 M. Sosnowski, dz. cyt., s. 105 
8 E. Jacobson, S. Degender, V. Purcell-Gates, Creating Authentic Materials and Activities for the Adult Literacy 

Classroom, National Center for the Study of Adult Learning and Literacy, Boston 2003, s. 15 
9 M. Sosnowski, dz. cyt., s. 105 
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nauczyciela odnośnie doboru tematyki zajęć, a dla ucznia możliwość sprawdzenia swojej 

praktycznej znajomości języka obcego10.  

W fachowej literaturze również można zetknąć się z wyszczególnieniem wad 

stosowania materiałów autentycznych podczas zajęć dydaktycznych. Jednakże należy 

zaznaczyć, że te głosy należą do mniejszości.  

Przede wszystkim zastrzeżenia budzi mnogość zastosowanych konstrukcji 

gramatycznych w określonym tekście, materiale. Może to powodować u ucznia problemy z 

zrozumieniem treści samego zapisu, jak również nieopanowanie ćwiczonego zagadnienia 

gramatycznego. 

Nasycenie informacjami odnośnie określonego kontekstu kulturowego może budzić 

niepokój wśród nauczycieli. Uczniowie nie mający dostatecznej wiedzy odnośnie rodzimych 

użytkownikach danego języka mogą mieć problem z zrozumieniem kontekstu materiału.  

Również, jako wadę metod autentycznych podaje się słabą jakość nagrań 

uniemożliwiających, bądź też utrudniających pełne zrozumienie określonego tekstu. To z kolei 

może prowadzić do spadku  motywacji uczniów11.  

Wykorzystanie materiałów autentycznych na zajęciach z języka obcego wymaga również od 

nauczycieli przeznaczenia więcej czasu na przygotowanie się do zajęć. Nawet w dobie 

ogólnego dostępu do Internetu znalezienie odpowiednich materiałów, dobrych jakościowo, nie 

jest zadaniem łatwym. Wymaga ono od nauczyciela czasu.  

 

                                                 
10 B. Topolska, dz. cyt.,  
11 M. Smuk, dz. cyt., s. 76 


