
ZDROWA JA 
Ocena skuteczności interwencyjo - profilaktycznego 

programu poprawy zachowao zdrowotnych 15-letnich 

dziewcząt z wykorzystaniem techniki telemonitoringu. 

 

1. Podstawowe informacje. 

2. Działania organizacyjne i szkolenie koordynatorów. 

3. Pierwsza faza interwencji - aktywnośd fizyczna. 

4. Druga faza interwencji - kompetencje społeczne 

5. Trzecia faza interwencji - zdrowe odżywianie. 

6. Czwarta faza interwencji - zachowania ryzykowne. 

7. Podsumowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE I SZKOLENIE 

KOORDYNATORÓW: 

 stworzenie sieci szkolnych zespołów koordynujących: 

W skład zespołu koordynującego projekt w naszej szkole weszły 
następujące osoby: wice-dyrektor Agnieszka Rus, pielęgniarka szkolna 
Katarzyna Strzelecka, nauczyciel wychowania fizycznego Monika 
Kuczyoska 

 szkolenie „ Coaching Zdrowia” dla szkolnych koordynatorów:  

Osoby uczestniczące: Agnieszka Rus, Monika Kuczyoska 

 wybór dziewcząt do grupy projektowej na podstawie ściśle 
określonych kryteriów. 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Rus, Monika Kuczyoska, Katarzyna 
Strzelecka 

Lista dziewcząt zakwalifikowanych - załącznik 

 uzyskanie zgody rodziców na udział dziewcząt w badaniu oraz 
deklaracji przystąpienia samych uczestniczek ( zgoda pisemna 
na formularzach przesłanych przez IMiD) 

 Przeprowadzenie ankietowych  badao otwierających wśród 
uczestniczek projektu. 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyoska 

  Informacje ogólne i wzór ankiety przesłane przez IMiD (załącznik) 

 Szkolenie z obsługi telemonitoringu dla szkolnych realizatorów 
projektu: 

Osoba uczestnicząca: Monika Kuczyoska 

Ewaluacyjne badanie ankietowe wśród uczniów klasy III B gimnazjum: 
chłopcy i dziewczęta. 

Osoba odpowiedzialna Monika Kuczyoska. 



 Ankiety przesłane przez IMiD, informacje ogólne dotyczące badania - 
załącznik 

 Wyposażenie dziewcząt w urządzenia pomiarowe - opaski 

monitorujące: 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyńska 

 Szkolenie dziewcząt z obsługi sprzętu i aplikacji: 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyoska.  

Ogólna informacje - załącznik 

 Pomiary masy ciała, wysokości, obwodu w talii oraz ciśnienia 
tętniczego krwi uczestniczek   projektu.  

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Strzelecka  

 Ogólne informacje o projekcie oraz harmonogram działań - 
załącznik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIERWSZA FAZA INTERWENCJI 

Z WYKORZYSTANIAM TELEMONITORINGU 

- AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA: 
 

 W fazie tej dziewczęta za pomocą aplikacji internetowej 

otrzymywały zadania do wykonania związane z aktywnością 

fizyczną oraz zdrowym odżywianiem. Za wykonane zadania 

dziewczęta otrzymywały punkty, które plasują je na określonym 

miejscu w rankingu dziewcząt biorących udział w projekcie. 

Zadania miały charakter indywidualny i grupowy. W zadaniach 

grupowych uczestniczki zdobywały punkty dla całej grupy. 

Dodatkowo dziewczęta spotykały się z zadaniami rodzinnymi, 

tzn, że musiały je wykonad wspólnie z rodzicami czy 

rodzeostwem. Oprócz rywalizacji uczestniczki otrzymywały 

również poprzez aplikację artykuły do przeczytania dotyczące 

aktywności fizycznej.  

 Warsztaty edukacyjne z uczestniczkami projektu z zakresu „ 
aktywnośd fizyczna”. 

W ramach warsztatów powstał plakat o aktywności fizycznej’ który 
wywieszono w szkole(załącznik). 

 Ewaluacyjne spotkanie fokusowe- przeprowadzenie wywiadu 

pogłębionego z uczestniczkami projektu ( według dokumentu „ 

Dyspozycje do wywiadu fokusowego” przesłanego przez IMiD) 

oraz sporządzenie sprawozdania z wywiadu ( załącznik) 

 Promocja tematu na terenie szkoły: 

Osoby odpowiedzialne: Agnieszka Rus, Monika Kuczyoska. 

Okres realizacji zadania: czas trwania projektu. 



o Przekazano informację o programie rodzicom na zebraniach 
z rodzicami (załącznik) 

o Przekazano informację nauczycielom oraz pozostałym uczniom 
o Zamieszczono informację na stronie internetowej szkoły oraz na 

portalu społecznościowym  Facebook 
o Powstała tablica informacyjna o programie „Zdrowa Ja” 

(załącznik) 

 

 Przeprowadzono z dziewczętami spotkanie, na którym 

omówiono ( na podstawie pytao z wywiadu pogłębionego): 

o Zadnia z aplikacji oraz treści edukacyjne zamieszczone 

w aplikacji internetowej 

o Problemy związane z aplikacją oraz opaską pomiarową 

o Oczekiwania i spostrzeżenia dotyczące programu „Zdrowa 

Ja” 

 Szkolenie dla nauczycieli wych.fiz z zakresu zdrowego 

odżywiania, zachowao ryzykownych i kompetencji osobistych. 

Osoba uczestnicząca: Monika Kuczyoska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUGA FAZA INTERWENCJI 

Z WYKORZYSTANIEM 

TELEMONITORINGU-KOMPETENCJE 

SPOŁECZNE 
 

 Pomiar długości kroku każdej uczestniczki zgodnie z instrukcją 

przekazaną przez IMiD 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyoska 

 Pomiary wagi ciała, wysokości ciała oraz ciśnienia tętniczego: 

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Strzelecka 

 Warsztaty z zakresu kompetencji społecznych na podstawie 
przekazanych przez IMiD scenariuszy (załącznik). 

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyoska. W ramach warsztatów 
sporządzono plakat promujący kolejny etap i wywieszono go na 
tablicy informacyjnej „Zdrowa Ja” (załącznik) 

 Dla chętnych uczestniczek możliwośd wzięcia udziału 
w konkursie na „ asystenta mobilnego” 

 Spotkanie z uczestniczkami podsumowujące II etap interwencji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRZECIA FAZA INTERWENCJI 

Z WYKORZYSTANIEM TELEMONITORINGU 

- ZDROWE ODŻYWIANIE: 
 

 Pomiary wagi ciała, wysokości ciała oraz ciśnienia tętniczego.  

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Strzelecka 

 Warsztaty z zakresu prawidłowego odżywiania,  na podstawie 

przekazanych przez IMiD scenariuszy (załącznik).  

W ramach warsztatów sporządzono plakat promujący kolejny etap 

i wywieszono go na tablicy informacyjnej „Zdrowa Ja”. Osoba 

odpowiedzialna: Monika Kuczyoska 

 Dla chętnych uczestniczek możliwośd wzięcia udziału 

w konkursie na T-Shirt „ ZDROWA JA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZWARTA FAZA INTERWENCJI 
Z WYKORZYSTANIEM TELEMONITORINGU 

- ZACHOWANIA RYZYKOWNE 
 Warsztaty z zakresu prawidłowego odżywiania,  na podstawie 

przekazanych przez IMiD scenariuszy (załącznik).  

W ramach warsztatów sporządzono plakat promujący kolejny etap 

i wywieszono go na tablicy informacyjnej „Zdrowa Ja”. Osoba 

odpowiedzialna: Monika Kuczyoska 
 

 Przeprowadzono wśród uczestniczek ankietowe HBSC/SNAPO 

efekt post hoc.  

Osoba odpowiedzialna: Monika Kuczyoska 

 Przeprowadzono ewaluacyjne spotkanie fokusowe - wywiad 
pogłębiony z wybranymi uczestniczkami projektu. 
 
o Zadnia z aplikacji oraz treści edukacyjne zamieszczone 

w aplikacji internetowej 
o Problemy związane z aplikacją oraz opaską pomiarową 
o Oczekiwania i spostrzeżenia dotyczące programu „Zdrowa 

Ja” 

 

Dodatkowo w ramach promocji projektu na terenie szkoły 

dziewczęta: Oliwia Kaczkowska i Zuzanna Bassarab z kl 3B wystąpiły 

na zebraniu rady rodziców przedstawiając ogólne informacje na 

temat projektu oraz zagadnieo związanych z telemonitoringiem.  

W czerwcu w związku z festynem rodzinnym odbywającym się 

w szkole uczennice z projektu wystawiły stanowisko „ Zdrowa Ja”. 

Wystawiono tablicę informacyjną z ogólnymi wiadomościami 

o projekcie i zdjęciem uczestniczek . Odwiedzający goście festynu 



mogli zapoznad się z ideą projektu, zobaczyd opaski monitorujące, 

zapytad dziewczęta o projekt a dodatkowo poczęstowad się pysznym 

zdrowym jabłkiem (załącznik) 

Na bieżąco przez cały okres trwania projektu we współpracy z Panią 

sekretarką wymieniałyśmy zepsute opaski. W związku z zagubioną 

przez jedną z uczestniczek opaskę (co groziło odpadnięciem 

z programu) przeprowadzono akcję „poszukiwawczą” poprzez 

szkolnego facebooka. Dzięki akcji udało się odzyskad opaskę.  

Przed rozpoczęciem drugiej fazy każda z dziewcząt otrzymała 

koszulkę z logo projektu, co zostało uwiecznione na grupowym 

zdjęciu oraz długopis. (załącznik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODSUMOWANIE PROJEKTU 
 

Program interwencyjny w szkołach trwał 6 miesięcy w okresie od 
stycznia do czerwca 2018 roku. W projekcie udział wzięło 48 szkół 
z całej Polski, 98 nauczycieli, 48 pielęgniarek oraz 1200 uczennic 
(piętnastolatek). W czasie trwania projektu zrealizowano:  

o 4 dwutygodniowe interwencje w szkołach w ramach, których 
odbyły się warsztaty edukacyjne zakooczone samodzielnym 
sporządzeniem plakatu promującego pozytywne zachowania 
zdrowotne 

o Monitoring aktywności dziewcząt za pomocą opasek fitness 
i aplikacji mobilnej w telefonach przez 56 dni 

o Konkursy na T-shirt „ ZDROWA JA” 
o Konkurs asystenta mobilnego 
o Założono grupę z wyzwaniami i wymianą doświadczeo na 

facebooku 

W ramach projektu dziewczęta: 

o Zrobiły 2 464 418 316 kroków  
(około 1 478 691 km = 36 x dookoła ziemi) 

o Opracowały i poprowadziły 48 godzin wychowania fizycznego 
o Podjęły 26 800 wyzwao  
o Przygotowały 300 posiłków dla swoich rodzin 
o Przygotowały 300 posiłków dla siebie do szkoły 
o Mobilizowały swoje rodziny do wspólnych posiłków 

i aktywności fizycznej 
o Umawiały się z koleżankami na wspólne aktywności fizyczne. 

 

Jak wynika z badao, w grupie 15-letnich dziewcząt: 

o 49% dziewcząt bez nadwagi uważa się za zbyt grube i odchudza 
się 

o 44% nie spożywa regularnie śniadao w dniach szkolnych 
o 72% nie spożywa codziennie warzyw 



Wśród dziewcząt biorących udział w projekcie zaobserwowano 
wzrost zainteresowania własnym zdrowiem, zwiększenie aktywności 
fizycznej oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego trybu życia. 
Ponadto poprawie uległy kontakty dziewcząt z rodzinami 
i rówieśnikami. 

W ramach podsumowania projektu nagrody otrzymało 
5 najaktywniejszych uczennic z naszej szkoły. Były to bony  
podarunkowe do markowego sklepu sportowego o wartości 200zł dla 
każdej z uczennic. Nagrodzone uczennice to: Oliwia K, Zuzanna M, 
Julia R, Justyna G,  Agata O. Dodatkowo koordynatorzy projektu 
w szkole otrzymali certyfikat za koordynację programu 
prowadzonego przez Instytut Matki i Dziecka na zlecenie 
Ministerstwa Zdrowia, w ramach realizacji Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016 - 2020. 

 

 

                                                                                    Opracowała Monika Kuczyoska 

 


