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POJĘCIE STRESU

STRES
(ang. stress - nacisk; przeciążenie; ciśnienie)

Naturalna reakcja organizmu na różnego rodzaju 

doświadczenia i zdarzenia o charakterze nieprzyjemnym,
niezwykłym, przykrym, bolesnym, zagrażającym. 

To stan tzw. ”podwyższonej gotowości bojowej” organizmu 

do stawienia czoła codziennym nowym wyzwaniom życia.



PRZYCZYNY STRESU

Do najpopularniejszych źródeł stresu zalicza się:

• szkoła, np. obowiązki szkolne, sprawdziany, egzaminy, srogi nauczyciel;

• brak czasu na relaks i odpoczynek;

• kłopoty rodzinne (rozwód rodziców, kłótnie w domu);

• nadmiar zajęć w domu, który powoduje często obciążenie organizmu;

• obawa przed odrzuceniem lub odrzucenie ze strony rówieśników,         
np. brak akceptacji w klasie, wulgaryzmy, agresja ze strony kolegów;

• choroby;

• nowy etap w  życiu (przeprowadzka, zmiana szkoły).



RODZAJE STRESU

jest krótkotrwały; motywuje

organizm do działania;

wprowadza w stan ekscytacji   

i pobudzenia; poprawia  naszą

wydajność.

STRES

POZYTYWNY
EUSTRES

NEGATYWNY
DYSTRES

może być krótko lub długoterminowy; 
zmniejsza  wydajność; pojawia się     
w sytuacjach, z których nie widzimy 
dobrego wyjścia, z którymi nie 
potrafimy sobie poradzić; może być 
niebezpieczny dla zdrowia (osłabia 
organizm i wywołuje przykre 
dolegliwości oraz choroby).



FAZY STRESU WEDŁUG HANSA SELYE’GO

• FAZA ALARMOWA – jest to początkowa, 
alarmowa reakcja na nową sytuację, mobilizacja 
sił organizmu.

• FAZA PRZYSTOSOWANIA (odporności) jest 
wtedy gdy organizm uczy się skutecznie radzić 
sobie ze stresem.

• FAZA WYCZERPANIA jest wtedy gdy 
organizm przez dłuższy czas jest nadmiernie 
pobudzony; prowadzi to często do osłabienia 
odporności (np. pojawienia się chorób).



SYMPTOMY STRESU

• wybuchy płaczu;
• lęk;
• depresja;
• drażliwość;
• huśtawka nastrojów;
• stosowanie używek;
• objadanie się;
• szybkie tempo mówienia;
• unikanie kontaktów z ludźmi;
• nerwowe triki;
• obniżona samoocena;
• zaburzenia snu;
• nieradzenie sobie z obowiązkami (na wszystko "brakuje czasu"); 
• spowolnienie reakcji;
• nerwowość ruchów;
• prowokowanie konfliktów;
• myśli samobójcze (w skrajnych przypadkach).



TYPY OSOBOWOŚCI A ODPORNOŚĆ
NA STRES:

Mała odporność u osób:

•niecierpliwych;
•agresywnych;
•śpieszących się;
•głośnych;
•szybko ulegającym emocjom;
•mających zbyt duże ambicje;
• z dużymi wymaganiami wobec
siebie i innych;

•które konkurują 
ze ,,wszystkimi i o wszystko”, 
•impulsywnych. 

Duża odporność u osób:

•nieulegających emocjom;
•cierpliwych;
•uważnych;
•cichych;
•wykonujących sumiennie  
zadania;

•spokojnych;
•zrównoważonych;
•opanowanych;
•posiadających małe ambicje.
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• https://stressfree.pl/eustres-stres-pozytywny-to-nie-mit/;
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metody-zapobiegania,artykul,1729062.html;

• https://slideplayer.pl/slide/437192/ Autor Monika Maciaszek;
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