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Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Stresszkezelés 

Dátum: 2020.11.16. 

 

A 2020-as év olyan kihívások elé állítja az emberiséget, melyekhez rugalmas gondolkodásra, 

higgadt cselekvésre és sok türelemre van szükség munkahelyen, iskolában, magánemberként, 

szülőként, diákként egyaránt.  

 

A mai csoportfoglalkozásunk témáját, sajnos megint a pandémiával kapcsolatos intézkedések 

adták. 

A tavaszi iskolabezárás megviselte a tanulókat, tanárokat, szülőket egyaránt. Nyáron 

bizakodtunk, hogy vége, és ősztől minden a megszokott rendje és módja szerint folytatódik 

tovább, de sajnos látva a mostani helyzetet, a meghozott intézkedéseket, erre még várni kell.  

 

Mind másképpen éljük meg ezt a helyzetet: vannak, akik örülnek, és vannak, akik szenvednek 

attól, hogy nem kell iskolába menni.  

 

Megértést és türelmet igényel a fertőzésveszély megelőzése érdekében hozott intézkedések (pl. 

új munkarend, online oktatás, maszk viselése, esti kijárási tilalom, stb.) sora.  

Sok erőforrást emészt fel, hogy újra megtaláljuk ebben a helyzetben a munka-magánélet 

egyensúlyát. Mivel felbomlik a napi rutinunk, nehézzé válik számunkra az idő beosztása, szinte 

szétfolyik a napunk.  

 

Nem elhanyagolható az a szomorúság sem, mely a kedvelt barátok, kollégiumi társak 

nélkülözése (ha rövid időre is!), illetve később a kapcsolatok lazulása miatt jelenik meg 

életetekben. Ezt a szomorúságot láttam, tapasztaltam rajtatok a hazaköltözés előtt, 

veszteségként éltétek meg a kollégiumból való újbóli kiköltözést.  

 

Tudom, megértettétek, hogy a saját viselkedésetekkel sokat tehettek mások és magatok 

biztonságáért, ezért ha nem is vidáman, de tettétek a dolgotokat.  

 

Egy héttel ezelőtt a csoportfoglalkozáson azt a kérdést tettem fel nektek, hogyan élitek meg az 

adott helyzetet, mit éreztek, hogyan viselitek lelkileg, hogy újra „szobafogságba” kerültök? 

 

Most is előttem van az arcotok! Szomorúság, kedvtelenség, magányosság és a félelem érzései 

ültek ki rájuk. Próbáltam tanácsokat, ötleteket adni arra vonatkozóan, hogyan töltsétek 

tartalmasan a tanulás mellett is megnövekedett szabadidőtöket, hogyan éljétek túl a bezártságot, 

a barátok nélküli napokat. 
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Szeretném, ha derűsen, vidáman, jó életérzéssel jönnétek vissza, s ott folytatnánk tovább, ahol 

a múlt héten abba hagytuk!  

 

De addig van egy pár nap, amit egyedül, barátok, suli, koli nélkül kell megélnetek, ami 

stresszhez is vezethet.  

A mai foglalkozás témájának, ezért választottam a fenti címet.                                              

  

Csokorba szedtem pár stresszoldó ötletet, ami jó a krízis idején és azon túl is: 

 

 

                                                         
 

- Minél előbb alakíts ki egy új napi rutint, igyekezz rendszeres életmódot folytatni, mert 

a kiszámíthatóság biztonságérzetet ad!  

 

- A szorongáscsökkentés egyik leghatékonyabb módja a mai kor embere számára a 

médiafogyasztás mérséklése. Ez egyrészt azt jelenti, hogy napi 1-2 alkalomra 

korlátozódjon a hírolvasás, másrészt azt is, hogy tudatos törekvés legyen a rémhírek 

kiszűrése. 

 

- Szorongáscsökkentő hatása van annak, ha tisztázod magadban, hogy mi az, amire van 

(pl. „én magam betartom a biztonsági előírásokat”), és mi az, amire nincs ráhatásod (pl. 

„meddig tart a járvány?”). Ez utóbbiakra felesleges is energiát pazarolni, el kell fogadni, 

hogy bizonyos dolgok, történések egyéni hatóképességen kívül állnak – de szerencsére 

nem minden. 

 

- A nyomasztó gondolatok például nem tények (pl. „mi lesz, ha elkapom a vírust?”), nem 

kell tehát megmásíthatatlan dologként kezelni. Helyette érdemes megvizsgálni, mi a 

realitás (pl. „mit tehetek én magam, hogy ne kapjam el a vírust”). 

 

- Javítja a stressztűrőképességet a jó minőségű alvás. Na, erre most tényleg lesz 

lehetőségetek! Este nyolctól már az utca zaja sem fog zavarni. 
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- Kiváló megküzdési módszer a humor és a sport. Mozogj rendszeresen! A testi fittség a 

lelki ellenálló képességet is növeli. Sőt, nélkülözhetetlen az eredményes tanuláshoz is! 

A mozgás gyorsítja az agyban a vérkeringést. Ezáltal növekszik a szellemi frissesség. 

A rendszeres testmozgással megelőzheted a betegséget is. Olvass, nézz olyan videokat, 

filmeket, amelyek humorban bővelkednek! A nevetés az egyik legjobb stresszoldó 

"fegyver". Nincs is annál hatékonyabb, mint egy kiadós nevetés, ami egyensúlyban 

tarthatja a test és lélek harmóniáját. Ösztönző hatású, frissen, éberen tartja az elmét. 

Egyetlen nevetés többet érhet száz meg száz antidepresszánsnál!  

 

- Lehetőleg ne múljon el nap úgy, hogy legalább egy fél órát ne foglalkoztál volna 

számodra örömet és feltöltődést jelentő dolgokkal. 

 

- Egyik hétvégi napod mindenképpen főleg a pihenésről és a lazításról szóljon. 

 

- Az ember társas lény, osztd meg érzelmeidet másokkal, panaszkodj (panaszkodás alatt 

mérhetően csökken a stressz szint)! 

 

- Ha úgy érzed, nem tudsz valamit egyedül megoldani, minél előbb kérj baráti, rokoni, 

vagy egyéb segítséget!  

 

- A naplóírás segít abban, hogy rendszerezzük a problémákat, emellett az önismeretet is 

fejleszti. 

 

- Fogj egy jó könyvet és kezd el olvasni! Eltereli a gondolataidat, más térbe, időbe, 

világba röpít. Több és jobb leszel általa, s ne feledd: A könyv a legjobb barátod! 

 

 

- Kifejezetten szorongásoldásra kidolgozott módszer például a relaxáció. Ennek egy 

lehetséges alternatívája: belégzés 3 mp – benntart 3 mp – kilégzés 5 mp, közben egy 

pontra fokuszálsz (de ez ne a telefonod legyen!) és ezt megnyugvásig gyakorlod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

4 
 

 

 

A relaxáció célja, hogy a testben és az idegrendszerben létrejött feszültséget 

megszüntessük, megerősítsük a stressz pozitív hatásait és visszaszorítsuk a negatív 

hatásokat. 

           A relaxációs gyakorlatok segítségével érjük el a jó közérzetet, idegrendszer optimális          

           szabályozását, egészséges működését.       

 

- Végül pedig még egy lehetőség: próbáljuk meg átkeretezni a történteket. Harc helyett 

tekintsük ezt a tanulás, a megújulás egy módjának, válság helyett próbáljuk 

lehetőségnek tekinteni a változásokat! 

 

 

 

Bízom benne, hogy sikerül az ötletekkel hatékonyan gátat szabni a szorongásnak és sikeresen, 

egészségesen túléljük ezt az időszakot is! 

 

Házi feladat: 

Szeretném, ha utána néznétek, milyen általam le nem írt stresszkezelési technikák, módszerek 

vannak még, és kiegészítenétek a leírtakat! 

Biztos találtok olyan ötleteket, ami itt nem szerepel, de hatásos.  

A válaszokat kivételesen ne nekem írjátok meg, hanem a Messenger csoportba, hogy mindenki 

láthassa, használhassa. 

 

Eredményes tanulást, jó pihenést, és stresszmentes napokat kívánok! 

 

 

                                                   
 

 

Forrás: www.egeszsegtukor.hu, www.tanulas-fejlesztes.hu, www.corvinpszichologia.hu  

http://www.egeszsegtukor.hu/
http://www.tanulas-fejlesztes.hu/
http://www.corvinpszichologia.hu/

