
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

Pedagógus neve: Takács Gergely 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll.8  

Téma: TESTI ÉS LELKI EGÉSZSÉGRE NEVELÉS 2. 

Dátum: 2020. 04. 27. 

 
Sziasztok! 

Folytatjuk a múlt héten megkezdett témánkat, ami a testi és lelki egészség.  

Tippek a testi-lelki egészség megtartásához, a problémák megelőzéséhez: 

1. ELEGENDŐ MENNYISÉGŰ ÉS MINŐSÉGŰ ALVÁS: 

Szerencsére nem vagy gép, hogy szervezeted optimálisan képes legyen feladatait ellátni alvás nélkül 

is. Szükséged van a megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra. Az elegendő alvásmennyiség 

egyénenként eltérő lehet 7-8-9 óra. A serdülők alvásigénye általában elég tetemes. Ha sok az 

alvásadósságod (átbulizott, esetleg áttanult éjszakák miatt) az alvásigényed megnőhet. Az 

alvásciklusunk nagyjából 1,5 órás, így érdemes ezt figyelembe venni, szerencsés, ha sikerül 9 órát 

aludni éjszaka. Az alvás a testednek (épp sok változás zajlik benned: növekedés, hormonális 

változások, pihenés) és az agyadnak (napi információk rendezése) is egyaránt alapvetően szükséges. 

2. PIHENÉS, VÁLTOZATOS SZABADIDŐS PROGRAMOK (társas programok és mozgás is szerepeljen 

benne!!!): 

A pihenésnek két egymástól jól elkülöníthető fajtája létezik, mindkettőre szükségünk van, ám nem 

mindegy, melyiket milyen arányban és mikor alkalmazzuk. 

a. Passzív pihenés: a pihenésnek az a fajtája, amikor Te magad nem végzel különösebb aktivitást. Ide 

tartozik az alvás, szunyókálás. Általában a tényleges (főként fizikai) fáradtság esetében javasolt – a 

relaxálás, az álmodozás, a zenehallgatás közbeni gondolkodás olykor megelőzheti a délutáni tanulást, 

hasznosak, ha éppen „befelé” kívánsz figyelni - a televíziózást, számítógépezést mindenképpen 

érdemes a tanulás utánra időzíteni, mert beleeshetsz abba a hibába, hogy tanulás helyett műveled. 

b. Aktív pihenés: a nevéből adódóan a feltöltődésednek aktív részese vagy. Adott tevékenység 

végzése közben pihened ki magad úgy, hogy sikerekkel, pozitív élményekkel gazdagodhatsz. 

Megvalósítása: sport, mozgás; ismerősökkel, barátokkal való együttlét (a valóságban és nem 

virtuálisan!); szabadidős tevékenységek, hobbi, azaz valójában a szabadidős programok - ezek 

általában hasznosabbak a szellemi fáradtság napközbeni kompenzálására, a napi feszültség 

levezetésére, illetve kifejezetten jók a hétvégi feltöltődés megvalósítására. 

A változatos szabadidős programok szervezése, illetve azokon való részvétel kikapcsolódást, 

feltöltődést jelentek mind a tested, mind a lelked számára. Továbbá pozitív élményeket, sikerélményt, 

a hatékonyság megélését („én ezt is meg tudom csinálni”, „ebben jó vagyok”) nyújthatja, s amennyiben 

másokkal együtt végzett, közös tevékenységről van szó, úgy a társas támogatottság élményét („ennek 

a csoportnak vagyok a tagja”, „ide tartozom”, a többiek is így cselekednek”) is biztosítja számodra. 

Kiemelnénk a kellő mértékű és rendszeresen végzett fizikai aktivitás fontosságát, mely nem csupán a  
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testedet edzi és erősíti, hanem elősegíti a szellemi munkát (gondolkodás, problémamegoldás, tanulás) 

és pozitívan befolyásolja a személyiségedet is: kitartóbbá, céltudatosabbá válhatsz általa. 

3. RENDSZERES, EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS: 

A szellemi, lelki jóllétünk szorosan függ a fizikai állapotunktól, melyet jelentősen befolyásol az 

általunk elfogyasztott táplálék és folyadék minősége és mennyisége. A táplálékpiramis követése és 

betartása nem csak az egészségünk megtartásához járul hozzá, közvetlenül befolyásolja azt is, milyen 

eredményesen vagyunk képesek a feladatainkat megvalósítani (például tanulni).

 

4. HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓ: 

Sokszor arra vágyunk, hogy szavak nélkül is kitalálják, mit szeretnénk vagy éppen mi bánt minket. 

Hát, néma gyereknek anyja se érti a szavát. Ezért segítség lehet, ha beszélünk vagy beszélgetünk, de 

nem mindegy, hogy hogyan kommunikálunk egymással. Hatékony kommunikációval, igényeink 

megfelelő formában történő kifejezésével az önérvényesítésünk sokat javulhat. A kommunikációs 

készség fejleszthető. És ne feledd: gyakorlás teszi a mestert! A hatékony kommunikációhoz 

szükséges: 

• nyugodt légkör és hangvétel 

• egymás meghallgatása (hogy a másiknak is legyen kedve elmondani) 

• a másik érzéseinek, véleményének tiszteletben tartása 

• vádaskodás, kritika mellőzése, a másik bírálatának kerülése 

• saját igények, vágyak egyértelmű megfogalmazása („azt szeretném...”, „annak örülnék...”, 

„szükségem lenne rá...”) 

• jelenre koncentrálni (ne hánytorgasd fel a régi, múltbeli sérelmeket, konfliktusokat) 

• kérdezni, ha valamit nem értesz 

5. JÓ KAPCSOLATOK ÁPOLÁSA MÁSOKKAL: 

A serdülők életében nagyon fontos szerepet játszanak a kortárskapcsolatok. A kortárscsoportba 

tartozás erősíti a kamaszok önazonosságát, valahová tartozását, lehetőséget teremt önmaguk 

kipróbálására, bemérésére és számos élménnyel gazdagíthatja őket. Persze nem mindegy milyen 

értékeket képvisel, hogyan hat rád, merre terel az adott csoport, amibe tartozol. (A szüleid ilyen és 

ehhez hasonló kérdésekkel próbálják kideríteni a fentieket: Kik a barátaid? Mit csinálnak a 

szabadidejükben? Miért néznek ki olyan szokatlanul?) A kortárs kapcsolatokból nem csupán előnyös  
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dolgok származhatnak. Nehéz helyzeteket teremthet a kortársak csúfolása, kirekesztése, esetleges 

internetes bántalmazása. Komoly lelki károkat képesek okozni a rossz szavak, esetleg viccesnek szánt 

képek, kommentek melyek az internet nagy nyilvánossága előtt válnak láthatóvá. A szülőkkel való 

kapcsolat viharaitól teljes mértékben nehéz megóvni a serdülőt, hiszen ebben a korban jellemzően 

sok vita zajlik a két fél között. Ám fontos tudnod, hogy valaha ők is voltak kamaszok, s átélték 

mindezt, noha úgy tűnik, mára mindez feledésbe merült. Kérd meg őket, hogy meséljenek Neked 

róla, s mindezek mellet fogadd el, hogy ők sem tökéletesek, de a szüleid és szeretnek, féltenek Téged 

és jót akarnak Neked! 

Néhány kapcsolatot megóvó aranyszabály: 

• ne tégy, ne mondj másnak olyat, ami neked se esne jól, amit te sem hallanál szívesen 

• figyelj a másik igényeire, szükségleteire 

• próbáld megvizsgálni,mit érezhet a másik, mi készteti az adott viselkedésre 

• próbáld meglátni a másik nézőpontját, megérteni a másik szempontját 

• ha megbántottál valakit, kérj bocsánatot, hogy helyreálljon köztetek a béke 

• türelem, tolerancia (örülj az emberek sokszínűségének) 

• fogadd el, hogy nem vagyunk egyformák (szerencsére :) 

• ha tartósan haragszol, az neked sem jó 

• a jó viccnek tűnő dolgok a másik fél számára nem mindig viccesek 

6. KONFLIKTUSOK MEGOLDÁSA: 

Konfliktusok a családban, kortárskapcsolatokban tanár és diák közötti helyzetekben nem ritkák. Nem 

mindegy mit kezdünk a problémákkal (szőnyeg alá söpörjük őket, megoldást keresünk rájuk, a 

megoldás csupán az egyik vagy mindkét fél megelégedését szolgálja…). A konfliktusmegoldó készség 

javítása segíti a lelki egyensúly megtartását. A konfliktusban két fél próbálja a saját (talán egészen 

eltérő) érdekét érvényre juttatni. A leghatékonyabb, ha mindkét fél nyer valamennyit a helyzetből, 

így adódik a legkevesebb érdeksérelem. 

Probléma megoldási módok: 

• konfliktuskerülés, passzív visszahúzódás (kimaradok a konfliktusból, még azt is elkerülöm, hogy 

konfliktushelyzet keletkezzen) 

• versengés (ki lesz a győztes? - csak az egyik fél igényei teljesülnek) 

• alkalmazkodás (az egyik fél enged) 

• kompromisszum (mindkét fél enged egy kicsit és nyer is egy kicsit) 

• megoldás (mindkét fél igényeit igyekeznek figyelembe venni és megvalósítani) 

7. STRESSZ KEZELÉS: 

A stressz megpróbáltatást, igénybevételt jelent. Testedben, lelkedben egyfajta kényelmetlen, feszült 

állapotot eredményezhet. A stressz elkerülhetetlen velejárója éltünknek. Lehetnek: 

Pozitív stressz(vakáció, karácsony, testvérszületés) 

Negatív stressz(szerelmi csalódás, iskolai problémák). 

Hogy ki mit és mennyire tart feszültségkeltőnek az egyéni különbségeket mutat. Ha hosszú távon 

nem tudjuk csökkenteni a stresszt az akár betegségek kialakulásához vezethet. 

Különböző helyzetekben különféle stressz kezelő technikák lehetnek hatékonyan alkalmazhatók. 

A helyzeteket két csoportba oszthatjuk: 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

 

Megváltoztatható (ami rajtunk múlik) helyzetek: 

A megváltoztatható helyzetekért érdemes dolgozni, stratégiát alkotni, hogy megoldódjon a 

probléma. Feladatorientált, problémaközpontú stratégiák akkor alkalmazhatók, ha a körülmények 

megváltoztathatók. 

Ilyenkor a következőket tehetjük: 

• Fokozni az erőfeszítéseinket (többet tanulok) 

• Elemezni a problémát (hány tantárgyból kell készülni, melyik mennyi időt igényelne stb.) 

• Kis lépésekre tagolni a feladatmegoldást (melyik tantárggyal kezdem, melyikkel folytatom a 

tanulást) 

• Információgyűjtés (pl. pályaválasztásnál) 

• Lényegre összpontosítás (lényegkiemelés) 

• Segítségkérés (tananyag, jegyzet beszerzése, magyarázat kérés, tájékozott társaink felkeresése)   

A Nem megváltoztatható (nem rajtunk múlik) helyzetek: 

Itt az elfogadás, az érzelmi belenyugvás segíthet. A megfelelő helyzetmegoldás kiválasztásához 

fontos, hogy jó kategóriába (változtatható vagy sem) soroljuk be az adott szituációt. 

Érzelemközpontú stratégiákat használhatunk, ha a helyzeten nem tudunk módosítani, de fontos, 

hogy visszanyerjük kibillent érzelmi egyensúlyunkat (pl szerelmi bánat). 

Ilyenkor tehetjük: 

• kibeszélés 

• érzelmek kifejezése (nevetés, sírás) 

• a problémán való rágódás (nem előnyös, mélyítheti a rossz közérzetet) 

• rossz érzések csökkentése figyelemeltereléssel (pl. kedvelt tevékenység végzése) 

8. TERVEK KÉSZÍTÉSE A KÖZELEBBI ÉS A TÁVOLABBI JÖVŐRE VONATKOZÓAN (segít egészségesnek 

maradni) 

Serdülőként az ember gyakorta él a mának, s ritkán fordít figyelmet a jövőre. Mindennapi 

tevékenységeink tudatos megtervezésével és szervezésével rengeteg időt spórolhatunk meg 

magunknak, melyet kedvenc elfoglaltságainknak szentelhetünk. Hidd el, csupán rövid idő és némi 

logika segítségével növelheted a szabadidőd mennyiségét úgy, hogy az nem megy az elvégzendő 

feladataid rovására. Elég csak például arra gondolnod, mi mindent kell reggel elvégezned, azokat 

milyen sorrendben teszed, hogy az „üresjáratokat” elkerüld. 

A tervezés és céltudatosság hosszabb távon is hasznot hoz: ha tudod, mik a céljaid, mit szeretnél elérni 

(ezen a héten, ebben a hónapban vagy félévben, tanévben) könnyebb megvalósítani azokat. A céljaink 

serkentőleg hatnak ránk, hiszen - jó esetben - igyekszünk elérni azokat, így erőfeszítéseket teszünk az 

érdekükben. (Amennyiben tudom, hogy milyen bizonyítványt szeretnék, tanulok, hogy olyan jegyeim 

legyenek, amikkel elégedett vagyok. Ha a barátaimmal szeretnék nyaralni menni, úgy viselkedem, hogy 

a szüleim megbízzanak bennem, illetve dolgozom, hogy legyen rá egy kis zsebpénzem is.) 

Bizonyos életkorban már elkerülhetetlen a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, hiszen annak megfelelő 

(középfokú vagy felsőfokú) oktatási intézményt célszerű választani (s előtte ennek megfelelően 

tanulni). A döntést segítheti, ha ismered önmagad (mik az erősségeid, miben vagy jó, mit szeretsz 

csinálni), saját céljaidat és vágyaidat. S az eléréséhez tervezni kell, valamint a terveket hatékonyan 

megoldani. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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KÉRDÉSEK, FELADATOK! 

A fenti anyag elolvasása után válaszolj a kérdésekre, és küldd el a válaszokat a már jól megszokott 

módon! 

1. Te mennyit szoktál aludni egy átlagos hétköznap? Szerinted ez elegendő? 

2. Írj legalább 1 aktív, illetve legalább 1 passzív pihenési módot, amik Neked is szimpatikusak!  

3. Délutáni tanulás előtt vagy után jobb számítógépezni, televíziót nézni? Miért? 

4. Írj legalább 3 dolgot, amik a hatékony kommunikációhoz szükségesek! 

5. Miben segíthet a konfliktusmegoldó készség javítása? 

6. Válassz 1 nem megváltoztatható (nem rajtad múlik) stresszhelyzetet! 

Hogyan csökkentenéd/kezelnéd az ez által keletkezett stresszt? 

7. Mi az előnye, ha megtervezed mindennapi tevékenységeidet? 

 


