
 K�ş�n�n kend�s�yle olumlu d�yalog
kurması ,olumlu düşünmes� ve

�ht�yaç duyduğunda çevres�nden
sosyal destek alıp duygularını

�fade etmes�

Kend�n� tanıma ve farkındalığı
arttırma yolunda çalışmalar 
 yapmak (hedef ve öncel�kler�

değerlend�rme,mükemmell�yetç�l�t
en uzak durma, hata yaptığında

kend�n� affetme)

Hak ve �ht�yaçlarını d�ğer
�nsanlara açıkça  bel�rterek

olumlu stres� kend�n� gel�şt�rme
�ç�n fırsat olarak değerlend�rme

S�gara ya da alkol 
 kullanımı.

STRES YÖNETİMİ

VE STRESLE 

BAŞ ETMEDE

ETKİLİ YOLLAR

BESNİ REHBERLİK VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ

MÜDÜRLÜĞÜ

Yaşamın tümünden zevk
almak,m�zah duygusunu kal�tel�

şek�lde gel�şt�rerek kend�ne ve
yaşama güleb�lmek

Sev�len ve rahatlatıcı müz�kler
d�nlemek

S T R E S L E  B A Ş A  Ç I K M A D A
Y A N L I Ş  Y O L L A R

Aşırı yemek yeme  ve
kontrolsüz alışver�ş

İçe kapanma ya da aşırı
tepk� gösterme

BESNİ RAM

Yen� Besn� Mah.

Kurd�n� Sok.BEV

İlkokulu B�nası

Rehberl�k Bölüm

Başkanlığı

Tel:04163182060

@besniram

Unutmayalım k� dünyayı nasıl
gördüğümüz dünyanın nasıl
olduğundan daha öneml�d�r.

Olayların kend�s� onlara ne anlam
yükled�ğ�m�zden daha öneml�

değ�ld�r.

(Öğretmen Broşürü)



K�ş�n�n Kend�s�ne  Uygun B�r
Spor , Egzers�z ya da  Hob�y�

Seçerek Yeterl� Düzeyde
Yapması

S T R E S L E  B A Ş A  Ç I K M A D A
E T K İ L İ  Y O L L A R

STRES; k�ş�n�n başetme
yeteneğ�n� aşan ya da zorlayan

b�r durum algılandığında
ortaya çıkan otomat�k tepk�d�r. 

 
  Stres yaratan durumların

ortaya çıkması k�ş�n�n
kontrolünde değ�ld�r.

Yapab�leceğ�m�z tek şey; bu
�nsanlar ve olaylar karşısında

gösterd�ğ�m�z �çsel ve dışsal
tepk�ler�m�z� kontrol edeb�lmek

ve onları yapıcı b�r şek�lde
yöneteb�lmekt�r.

 
    Stres hayatın olmazsa olmaz

b�r parçasıdır;    öneml� olan
stresle başaçıkab�lme becer�s�n�

gel�şt�reb�lmekt�r.
 

Problem Çözme
Becer�ler�n�z� Gel�şt�r�n.

1.Problem� Saptama
2.Seçenekler� L�steleme
3.B�r Çözüm Yolu Sunma

4.Eyleme Geçme
5.Sonuçları Değerlend�rme

Etk�l� Zaman Yönet�m�
Konusunda Kontrol Sah�b�
Olun(Planlama-Öncel�kler�

Bel�rleme-Uygulama)

K�ş�lerarası �let�ş�m�n uygun
ve etk�l� olması(etk�l� mesaj

yollama-ben d�l�n� kullanma-
etk�l� d�nleme-atılganlık)

Aşırı genellemelerden kaçınıp tek
b�r olaydan hareketle, bütüne

yönel�k olumsuz düşünceler ve
b�l�şsel çarpıtmalar 
 gel�şt�r�lmemel�d�r.

Doğru nefes alma ve aşamalı
kas gevşeme tekn�kler�

öğrenmek (Ç�çek koklar g�b�
der�n ,uzun ve yavaş nefes

almak,nefes alırken karnın
ş�şmes�, nefes ver�rken karnın

�nmes� ve sürec�n tekrarı)

Dengel� b�r hayat yaşamak
(f�z�ksel �ht�yaçlar,�ş-okul,sosyal

�l�şk�ler,ps�koloj�k �ht�yaçlar)

http://www.psikolojikdestekmerkezi.com/

