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Zama
n  
(dakik
a) 

Hedefler İçerik Yöntemler Malzemeler 

 Varış Katılanlar isim kağıtları hazırlarlar (bant, kalem)  Bant, kalem 
10 Karşılama 

Tanışma + içerikleri tanıtma 
Tanışma, herkes ismini, yaşını ve memleketini söyler  
Soru: Nasılsınız? (Noktalar ölçeğe yapıştırılır) 

Grup birliği sağlamak için 
herkes birbirine yün topu 
atar. 
 

Yün topu, ölçek, 
noktalar 

2 Program akışı tanıtılır Kısa olarak neler yapılacak, hangi konular ele alınacak 
anlatılır, planlanan zaman söylenir 

Anlatım  

5 Ruh sağlığı tanımlaması Soru: Ruh sağlığınız ne zaman yerinde olur?  
Fikir alışverişi 
 
Ardından ruh sağlığı tanımlaması yapılır 

Soru ve konuşma 
 
Anlatım 

 

10 Beş stres faktörleri anlatılır 
 

Stres faktörleri afiş ya da broşürde gösterilir. 
 Memleketimi özlüyorum 
 Akrabalarımı/arkadaşlarımı özlüyorum 
 Kaçış nedenleri 
 Kaçış yolu 
 Yeni memleketteki yaşam 
Stres faktörleri biliniyor mu diye sorulur. Bu faktörlerle 
nasıl yaşanılır neler değiştirilebilir hakkında tartışılır.  

Anlatım ve fikir alışverişi Broşür ya da afiş 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecrübelerle fikir alışverişi ve 
çözüm bulunması 

Reaksiyon örnekleri sunulur. Önemli: Herkes 
bireyseldir/farklıdır! Herkes farklı durumlarda farklı 
davranabilir. 
Soru: Reaksiyonlardan hangisini tanıyorsunuz? 
 
Farklı duyguları gösteren resimler gösterilir. 
 
Soru: Bu duyguların hangilerini yaşıyorsunuz? 
 
Tecrübelerle fikir alışverişi. Hayatta kalma stratejilere 
odaklanılır. 
 
 
 

Anlatım ve fikir alışverişi  

10 Zorlu durumlarda neler yardımcı Soru: Neler ruh sağlığı sağlıklı tutar?  Soru, interaksiyon resimli Resimler 
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olabilir   
Ardından sunucu resimli kağıtlarla konuyu tamamlar. 
Aile, arkadaşlar, din, müzik, sanat, canlılık, zeka, 
mizaç, destek grupları 

anlatım 
 

Destek kaynakları 

15 Psikolojik hastalıkları önleme ve 
yenme 

Soru: Psikolojik hastalıkları nasıl önleyebiliriz, olumlu 
deneyimleriniz var mı?  
 
Fikir alışverişi 
 
Ardından broşür veya afiş yardımıyla önlemenin üç 
boyutu anlatılır.  
1. Basit önleme yöntemleri: yürüyüşler, entegrasyon, 

kültür, spor, motivasyon, sosyal çevre, aynı 
tecrübeleri olan kişilerle konuşma 

2. Erkenden önleme ve tedavi etme: Danışma yerleri, 
özellikle mülteciler için 

3. Profesyonel tedavi: doktor tarafından tedavi, 
psikolojik ve psikiyatrist tedavisi 

Soru, interaksiyon ve 
broşür ya da afis 
yardımıyla resimli 
gösterim 
 
 

Afis ya da broşür 

5 Take Home Message  Ruh hastalıkları çoğu zaman zorlu ve tehlikeli 
durumlarda ortaya çıkabilir.  

 Bu zayıf/güçsüz olma göstergesi değildir.  
 Ruh hastalıkları kısmen önlenebilir. 
 Ruh/psikolojik hastalıklar doktorlar tarafından 

tedavi edilebilir.  
 Psikolojik sağlığına dikkat et. 

Bitiş ve broşür dağıtımı Broşür 

 Veda Katılanlara teşekkür edilir ve veda edilir   
 


