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 Czy w ostatnim okresie częściej niż zwykle 

byłeś nieobecny w pracy z powodu choroby 

lub nieplanowanego wcześniej urlopu?

 Czy Twoi koledzy z pracy zwrócili Ci w 

ostatnim czasie uwagę, że jesteś konfliktowy 

lub nerwowy?

 Czy masz problemy z zaśnięciem lub 

budzisz się często w nocy bez wyraźnej 

przyczyny?

 Czy masz problemy z wykonywaniem pracy 

na czas pomimo niezwiększania się ilości 

Twoich obowiązków w ostatnim czasie?

 Czy denerwują Cię na pozór nieistotne, 

błahe rzeczy, takie które do niedawna były 

Ci obojętne?

 Czy w ostatnim czasie odczuwasz częstsze niż 
zwykle bóle głowy?

 Czy wychodząc z domu do pracy odczuwasz 
zniechęcenie lub lęk?

 Czy ostatnio czujesz się przygnębiony, nie cieszą 
Cię rzeczy, które jeszcze niedawno sprawiały Ci 
radość?

 Czy czujesz się wciąż zmęczony?

 Czy zauważyłeś u siebie ostatnio trudności z 
koncentracją, skupieniem się na zadaniach do 
zrealizowania?

 Czy zauważyłeś u siebie w ostatnim czasie 
gwałtowne i częste zmiany nastroju?

 Czy często (2-3 razy w tygodniu) odczuwasz bóle 
brzucha, głowy, kręgosłupa, chorujesz…?

Pomyśl chwilę…



Wypalenie zawodowe 

jest jedną z wielu możliwych reakcji organizmu na 
chroniczny stres związany z pracą w zawodach, 
których wspólną cechą jest ciągły kontakt z 
ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich 
problemy. 

Zmęczony… wyczerpany… wypalony… 



„Praca, która byłą moim powołaniem, okazała się udręką”

wypalenie

aktywne          bierne

Rodzaje wypalenia…



Trójwymiarowa teoria Christiny Maslach

Wyczerpanie 

fizyczne i 

psychiczne

Depersonalizacja

Brak lub zaniżona 

satysfakcja z 

wykonywania 

zawodu (poczucie 

niespełnienia)



w sferze funkcjonowania fizycznego człowieka:

bóle głowy, żołądka, zaburzenia snu, podwyższone ciśnienie, poczucie osłabienia, zmniejszenie się 
odporności organizmu, chroniczne zmęczenie, utrata wagi i apetytu lub odwrotność, napięcia 
mięśniowe – różnorodne bóle bez wyraźnej przyczyny

w sferze funkcjonowania emocjonalnego:

zmienność nastrojów, ogólne przygnębienie, poczucie bezradności, obniżenie

samooceny, brak wiary w możliwość zmiany trudnej sytuacji, poczucie winy 

za wyniki swojej pracy, obwinianie siebie, lub tylko innych, niecierpliwość 

i wybuchy irytacji

w sferze zachowań:

absencja w pracy, częste konflikty, obojętność wobec uczniów, traktowanie 

ich stereotypowo, zmniejszenie się wydajności pracy, złe zarządzanie czasem, 

wzrost liczby wypadków; zaabsorbowanie pracą i uczniami, branie pracy do domu, 

niezdolność do podejmowania decyzji – wymagają zbyt dużo wysiłku, 

przyjmowanie dużych ilości środków uspokajających, alkoholu, nikotyny, objadanie się

Klasyka diagnozy…



1. Miesiąc miodowy (honeymoon) - okres zauroczenia 
pracą i pełnej satysfakcji z osiągnięć zawodowych; 
dominują w nim energia, optymizm i entuzjazm. 

2. Przebudzenie (awaking) - czas, w którym człowiek 
zauważa, że idealistyczna ocena pracy jest nierealistyczna, 
zaczyna pracować coraz więcej i desperacko stara się, by 
ten idealistyczny obraz nie uległ zburzeniu. 

3. Szorstkość (brownout) - realizacja zadań zawodowych wymaga w 
tym okresie coraz więcej wysiłku, pojawiają się kłopoty w kontaktach 
społecznych zarówno z kolegami w pracy, jak i z klientami. 

4. Wypalenie pełnoobjawowe (full scale burnout) - rozwija się pełne wyczerpanie 
fizyczne i psychiczne, pojawiają się stany depresyjne, poczucie pustki i samotności, chęć 
wyzwolenia się, ucieczki z pracy. 

5. Odradzanie się (phoenix phenomenon) - to okres leczenia "ran" powstałych w wyniku 
wypalenia zawodowego. 

Miłe złego początki…



0 - 4 punktów  - niskie prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego 

Zasadniczo nie masz się czego obawiać, mimo to zwróć uwagę na swoją dietę, dostarczaj 
organizmowi aminokwasów i mikroelementów, które zapewnią mu możliwość długotrwałej 
pracy na wysokich obrotach bez konsekwencji „płacenia wysokich rachunków”; prowadź 
zdrowy tryb życia.

5 - 8 punktów - umiarkowane prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego 

Najwyższy czas by coś zmienić. Czujesz, że coraz szybciej staczasz się w przepaść. Nie 
jest jeszcze za późno. 

9 - 12 punktów - wysokie prawdopodobieństwo wypalenia zawodowego 

Najlepiej zrobisz udając się do specjalisty (psychologa), z nim ustal co powinieneś zmienić 
w swoim życiu, by wyjść cało z pułapki wypalenia zawodowego. Jeśli masz zaufanie do 
szefa, porozmawiaj również z nim, opowiedz mu o swoich objawach i Twoich 
podejrzeniach – jeśli zaszedł tak wysoko, by zostać Twoim szefem, na pewno musiał sobie 
poradzić z syndromem wypalenia zawodowego. Weź sobie również głęboko do serca 
wskazówki o zdrowym śnie i dostarczenie odpowiednich substancji odżywczych, dostarczaj 
sporej dawki ruchu i higieny psychicznej.

A teraz sprawdź wyniki…



Na którym jesteś poziomie…?

stadium ostrzegawcze

pojawiają się nie ustępujące objawy przeziębienia, ból głowy, bezsenność, uczucie irytacji; 

faza druga

charakterystyczne objawy to wybuchy irytacji, pogardliwe odnoszenie się do innych, gorsze wykonywanie 
zadań

faza trzecia – chroniczna

rozwijają się objawy fizyczne, psychiczne i psychosomatyczne – jest to swoiste dla zespołu wypalenia 
zawodowego: jego objawy nie są związane jedynie z psychiczną sferą funkcjonowania człowieka, 
zagrożone są nie tylko procesy emocjonalne, poznawcze czy struktury osobowości; objawy zespołu 
pojawiają się także w sferze somatyki, dotykają fizycznego funkcjonowania jednostki; typowe objawy 
tego stadium to wrzody żołądka, nadciśnienie, napady depresji, uczucie osamotnienia i alienacji oraz 
pojawianie się kryzysów, obok tych związanych z pracą (np. rodzinne, małżeńskie, przyjacielskie)



A skądże mi to…?

Czynniki indywidualne

Czynniki interpersonalne
relacje między pracownikiem a 

klientami instytucji oraz stresujące 

sytuacje, które przynoszą kontakty z 

przełożonymi i współpracownikami. 

Czynniki 

organizacyjne



Co ci przeszkadza? (zidentyfikuj problem)

Co możesz zmienić? (zbadaj możliwości)

Jak możesz to zmienić? 

(poszukaj – i znajdź! –

rozwiązania)

Ważne…!



Czynniki związane z rolą zawodową, ze środowiskiem fizycznym 

pracy, ze sposobem wykonywania pracy, rozwojem 

zawodowym, stylem kierowania, przeciążeniem nadmierną 

ilością obowiązków, niedostosowaniem  czasu i środków do 

zleconych zadań.

Badania brak pomocy dydaktycznych, liczebność 

klas, hałas, zła współpraca z rodzicami, aktualny stan 

prawno-organizacyjny w resorcie oświaty;  niski prestiż 

społeczny; ciągła odpowiedzialność za wszystko i wszystkich, 

nieustanna ocena dokonywana przez innych

Czynniki organizacyjne



 Sytuacje konfliktowe

 Zaburzona komunikacja

 Szeroko pojęty mobbing

Czynniki interpersonalne…

Relacja pracownik 

- klient

Relacja z 

przełożonymi i 

współpracownikami



Sytuacja „pomocowe” – wymagające  
umiejętności społecznych, dzielenia                   
się swoimi zasobami energetyczno-
emocjonalnymi

Relacja nauczyciel - klient

Zjawisko przeniesienia

Umiejętność kontenerowania

Co z tym począć – uważność, bycie przy sobie, odreagowanie…



Mogę wszystko?

Zderzenie z rzeczywistością

To Ty nadajesz rangę temu, co ważne

Jeśli odpuścić, to co?

Odpuść…

Sztywne 

oczekiwania

Zachowania

Myśli (błędy 

myślenia)



Czy istnieje – od czego zależy odporność psychiczna?

ZASOBY

temperament         

przekonania *

…o skuteczności 

własnego działania

Czynniki indywidualne



Czynniki indywidualne – mam ciało

! Nie opakowanie – to ja

wszystko zgrane

! Ciało nie kłamie  - psychosomatyka

! Mądre dbanie – ruch, żywienie, sen, 

odpoczynek *



Większe ciało 

modzelowate 

– połączenie L i P

Wiele czynności naraz – niemożność wyłączenia

Niekończąca się lista rzeczy do zrobienia

oksytocyna = „opiekuj się i zaprzyjaźniaj”

Czynniki indywidualne – jestem kobietą



Jest źle. I co dalej…?

W II fazie 
interwencja wymaga już dłuższego 

wypoczynku niż tylko weekend –

konieczne może być wzięcie urlopu 

- oraz wyraźnego zainteresowania 

się czymś innym niż pracą; 

pomocny może być również udział 

innych osób ale raczej przyjaciół niż 

profesjonalistów

W I fazie:

często wystarczy krótki 

wypoczynek, hobby, okresowe 

zmniejszenie obciążenia pracą, 

higieniczny tryb życia

W IIII fazie 
interwencja na tym etapie 

najczęściej wymaga kontaktu z 

profesjonalistą (lekarzem, 

psychologiem, terapeutą), choć nie 

zawsze jest on pomocny; krańcowe 

wypalenie się, prowadzące w 

niektórych przypadkach do poważnej 

depresji, może pociągać za sobą 

konieczność zmiany pracy.



ZMIANA

Poziom psychologiczny                               Poziom zachowań

Poziom fizyczny/fizjologiczny

Opuścić strefę komfortu 

– trud, wysiłek, ryzyko

Działania profilaktyczne są realne i możliwe!

Nic tak nie przeraża, jak 

zmiana – zwłaszcza na lepsze



Mindfulness

– uważność; tu i teraz; 

zmysły

Praca 

z przeniesieniami 

Poziom psychologiczny

Praca z przekonaniami   

realistyczna ocena możliwości i aspiracji

definicja stresu 

sytuacja vs zasoby



Właściwe odżywianie              toksyny

jelitowe sprawy

Odreagowanie - ruch             Bioenergetyka 

Lowena

Sen, odpoczynek – czas ze sobą

Dbanie o siebie – „nie rób z siebie hondy”

stawianie granic

Poziom fizyczny / fizjologiczny



Stosowanie relaksacji –

relaksacja Jacobsona

Ćwiczenie określonych wzorców 

zachowań – asertywność, poprawa 

komunikacji – „prawo szaleńca”

Pomaganie oksytocynie

Praca nad motywacją

Poziom zachowań



Dziękujemy za uwagę 


