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MATERIAŁ SZKOLENIOWY
STRES - ZARZĄDZANIE WŁASNYM POZIOMEM STRESU
Opis:
Materiały „Stres - zarządzanie własnym poziomem stresu” to krótkie, acz treściwe
kompendium wiedzy dla trenera i uczestników szkolenia. Na materiały składa się dziewięć
części. Rozdział „Istota stresu” poświęcony jest psychofizjologicznym aspektom stresu.
W części „Źródła i przyczyny stresu” dokładniej opisano związek między osobowością,
trybem życia, środowiskiem i substancjami chemicznymi a stresem. W rozdziale „Objawy
/ reakcje na stres” podzielono objawy stresu na fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze
i behawioralne oraz wymieniono skutki długotrwałego stresu. Część „Style radzenia sobie
ze stresem” zawiera ich podstawową klasyfikację. Rozdział „Radzenie sobie z silnymi
emocjami w sytuacjach

stresowych”

zawiera

model postępowania

z emocjami

pojawiającymi się w sytuacjach trudnych. Przy części „Zmiana negatywnego myślenia”
podano m. in. przykłady irracjonalnych przekonań czy postaw wzmacniających
przeżywany stres. W rozdziale „Skuteczne rozwiązywanie problemów” zamieszczono
przykładowy schemat rozwiązywania problemów wywołujących stres. Część „Metody
i techniki relaksacyjne” zawiera dokładniejsze opisy takich technik metod, jak ćwiczenia
odprężające, techniki oddechowe, joga, medytacja czy masaż relaksacyjny. Dodatek
został poświęcony bardziej szczegółowo tematyce stresu w pracy oraz związkowi między
stresem a żywieniem. Materiały szkoleniowe zajmują 27 stron A4. Oprócz tekstu zawierają
też elementy graficzne (wykres, tabela, rysunki).
Materiały stanowią źródło informacji do trenera (część teoretyczna szkolenia) oraz
służą za materiał przypominająco-uzupełniający dla uczestników po zakończeniu
szkolenia. Polecam je wszystkim osobom pracującym zawodowo, narażonym na
negatywne oddziaływanie stresu, a chcącym polepszyć swoje funkcjonowanie w pracy jak
i w życiu osobistym.
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