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Formularz zgłoszeniowy 
Przykłady dobrych praktyk w edukacji 

„Dzielimy się doświadczeniami” 

 

Tytuł/nazwa 
projektu/przedsięwzięcia 

"3 kubki" - wiem / mam wątpliwości / pomocy! 

 
Nazwa szkoły/placówki 
 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera 

 
Adres szkoły/placówki  
1. miasto, gmina, powiat, ulica,  
2. telefon, 
3. e-mail, 

4. strona internetowa. 
 

62-200 Gniezno, gmina Gniezno;  
powiat gnieźnieński, ulica Chrobrego 12;  
tel. 61 426 39 97; 
e-mail - sp5gniezno@post.pl;  
strona www - www.sp5gniezno.home.pl 

Autor projektu/przedsięwzięcia  
(imię, nazwisko, stanowisko) 

Agnieszka Walczak 
nauczyciel muzyki i informatyki 

 

1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, 
innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, 
cele projektu, czas realizacji...). 

 

         Inspiracją do nauczania tą metodą był dla mnie film, który znalazłam na 
YouTube mówiący o informacji zwrotnej (feedback) - to termin bardzo często 
używany w dzisiejszych realiach, zarówno w kontekście dydaktycznym, 
szkoleniowym, jak i biznesowym. Jest to przekazanie wewnętrznego stanu emocji, 
w wyniku zachowania drugiej osoby. Mówię, co ja czuję w wyniku Twojego 
zachowania. Narzędzie to jest wolne od oceny i dlatego też jest sercem oceniania 
kształtującego. 
Informacje na ten temat i link do filmu zamieściłam na mojej stronie internetowej 
o aktywnej edukacji: http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/aktywna_edukacja/ae_iz.html. 

 
System "3 kubków", który zastosowałam, jest w naszej szkole właściwie 

innowacją i dlatego uczniowie podeszli do niego z dużym zaciekawieniem 
i entuzjazmem. 
 

Metoda to polega na tym, że uczeń w trakcie lekcji sygnalizuje nauczycielowi 
stopień rozumienia omawianego zagadnienia wystawiając odpowiedni kolor kubka 
w celu poinformowania: 

 zielony – daję sobie świetnie radę, wszystko rozumiem; 

 żółty – mam pewne wątpliwości; 

 czerwony – nic nie rozumiem, proszę o pomoc. 
 

Nauczyciel widzi, w jaki sposób i jak uczeń radzi sobie z wprowadzanym 
zagadnieniem. Uczeń natomiast ma szansę uzyskać w trakcie trwania lekcji 
natychmiastową pomoc nauczyciela lub kolegi.    

http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/aktywna_edukacja/ae_iz.html
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Metodę tę stosuję na zajęciach komputerowych, informatyce i czasami na muzyce 
gdy zapoznaję uczniów z nowym zagadnieniem i chcę mieć obraz tego, czy 
uczniowie zrozumieli nowy materiał.  
 
Metoda ta umożliwia szybką orientację nauczyciela (na bieżąco), w jakim stopniu 
uczeń rozumie i radzi sobie z wprowadzanym zagadnieniem. Pozwala także na 
efektywne wykorzystanie czasu i bezpośrednią reakcję – pomoc  nauczyciela tym 
uczniom, którzy jej w danym momencie potrzebują.  

 
 
2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu). 

Dzięki zastosowaniu przeze mnie trójkolorowych kubeczków, lekcje stały się 
ciekawsze zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela a w klasie panuje atmosfera 
sprzyjająca uczeniu się. 

Wzrosło u uczniów poczucie własnej wartości, pewności siebie i motywacji do 
nauki. Nauczyciel może wraz z dziećmi planować osiąganie przez uczniów 
założonych celów. Ma też stałą informację o indywidualnych postępach uczniów, 
co w dużej mierze ułatwia jego pracę i oszczędza czas poświęcany na poprawianie 
ich prac.  
 
Dzięki zastosowaniu przeze mnie tej metody uczniowie: 

 stają się bardziej samodzielni, odpowiedzialni za swoją naukę oraz zaangażowani 
w proces uczenia się; 

 lepiej rozumieją czego się uczą i po co; 

 wiedzą, czego jeszcze nie opanowali i czego muszą się jeszcze nauczyć; 

 łatwiej przyznają się (zmieniaj kubek z zielonego na żółty lub czerwony), że czegoś nie 
rozumieją i chętniej zadają pytania; 

 w mniejszym stopniu porównują się z innymi uczniami. 
 

Uczniowie sami stwierdzili, że kubeczki bardzo im się podobają i że wszyscy 
nauczyciele powinni je stosować.  
Uważam, że metoda ta prowadzi do zwiększenia efektywności nauczania i ułatwia 
pracę nauczyciela. 

 
 

3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań 
technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami. 
 

 
 

4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, 
np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…). 
 

O metodzie tej można przeczytać na naszej szkolnej stronie: 
http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/aktywna_edukacja/ae_iz.html. 
Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów 
dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych 
materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 
(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., 
Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami). 

http://www.sp5gniezno.home.pl/projekty/aktywna_edukacja/ae_iz.html

