
Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu 
nauczyciela

„Life Coaching for Teachers: happy teachers for 
better students „

Barcelona, 26.06 – 1.07 2017 r.
Uczestnicy kursu:
Małgorzata Borowska
Danuta Dobreńko
Monika Dziubińska
Ewa Polanis

Projekt „Kuźnia Mentorów“ 
nr umowy POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025847

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w 
ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej“



WYPALENIE ZAWODOWE

Syndrom wypalenia zawodowego,

 jako pierwszy opisał w literaturze H. J. Freudenberg, wskazując na 
towarzyszące temu zjawisku specyficzne zachowania i zjawiska: 
drażliwość, chroniczne zmęczenie, podatność na zachorowania, 

permanentny ból głowy oraz stan apatii i zniechęcenia. 

Pines i Aronson traktują wypalenie, jako „stan fizycznego, 
emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, spowodowany przez 
długotrwałe zaangażowanie w sytuacje, które są obciążające pod 

względem emocjonalnym”.



WYPALENIE ZAWODOWE

 Satinello definiuje wypalenie, jako „stan psychofizyczny, któremu 
towarzyszy apatia, nabieranie dystansu i chłód w relacjach 
interpersonalnych, poczucie wyczerpania emocjonalnego, a także 
bezradność w działaniu.

  Zdaniem Kędrackiej wypalenie to „proces nieuchronnej destrukcji 
zachodzący w psychice osób, które zbytnio eksploatują swoje siły w 
„dawaniu siebie” innym ludziom.

  Chernis traktuje wypalenie jako proces ciągły i postępujący, który nie 
powstaje nagle i niezauważalnie, ale jest raczej konsekwencją 
długotrwałego tracenia sił.

  Maslach jako „wypalenie” rozumie zespół wyczerpania emocjonalnego, 
depersonalizacji i obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może 
wystąpić u osób pracujących z innymi ludźmi w pewien określony sposób”.



Wypalenie zawodowe
Grupa ryzyka

Choć według obecnej wiedzy na wypalenie zawodowe narażeni są przedstawiciele wszystkich 
profesji, najczęściej dotyka ono zawodów społecznych, a więc związanych z kontaktem z ludźmi. 

Dlatego jedną z najbardziej narażonych na nie grup zawodowych są nauczyciele. Praca pedagoga 
to nie tylko prowadzenie zajęć dydaktycznych i przekazywanie wiedzy. To także przygotowanie 
merytoryczne, sprawdzanie prac uczniów, stały kontakt z rodzicami podopiecznych. Nauczyciel 

podlega też ciągłej kontroli ze strony dyrekcji, uczniów oraz ich rodziców.

 Z zawodem nauczyciela związana jest duża presja, prowadząca do chronicznego stresu, który z 
kolei może się przyczynić do wypalenia zawodowego.

 Sprzyjają mu też pewne indywidualne cechy pracowników. Bardziej podatne na 
wypalenie są osoby nadwrażliwe, o niskim poczuciu własnej wartości, które nie wierzą 

w swoje możliwości oraz unikają trudnych sytuacji. 

Wypalenie pojawia się też częściej u osób, które rozpoczynały pracę z dużymi 
oczekiwaniami, silną motywacją, przekonanych, że wykonywany przez nie zawód 

będzie miał duże znaczenie. 



Fazy w pracy nauczyciela

1. Zafascynowanie – w tej fazie nauczyciel silnie angażuje się w swoją pracę.

2. Stagnacja – praca sprawia coraz więcej trudności, oczekiwania uczniów, rodziców 
i dyrekcji szkoły zaczynają denerwować nauczyciela.

3. Frustracja – nauczyciel odbiera negatywnie swoich uczniów, ma problemy z 
dyscypliną, stosuje przymus, czuje się rozczarowany swoją pracą.

4. Apatia – całkowicie zanikają przyjazne stosunki nauczyciela z uczniami, nauczyciel 
wykonuje tylko niezbędne czynności, unika rozmów na tematy zawodowe.

5. Syndrom wypalenia – pojawia się w momencie całkowitego wyczerpania.

Źródło:  Maslach Ch., Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej, w: Wypalenie zawodowe. 
Przyczyny – Mechanizmy – Zapobieganie, pod red. H. Sęk. Warszawa 2000.



Symptomy wypalenia zawodowego:

                    W sferze psychicznej:
 negatywny obraz własnych umiejętności,
 negatywny stosunek do uczniów i ich rodziców,
 negatywna ocena oddziaływania szkoły,
 zanik zainteresowań problematyką zawodową,
 ucieczka w fantazje,
 trudności z koncentracją uwagi.



Symptomy wypalenia zawodowego:

W sferze emocjonalnej:

 poczucie bezsilności,
 przygnębienie,
 użalanie się nad sobą,
 pobudliwość,
 znerwicowanie,
 poczucie braku uznania.



Symptomy wypalenia zawodowego

W sferze fizycznej:

 zmęczenie i podwyższona skłonność do zachorowań,
 trudności wegetatywne (serce, oddychanie, trawienie), 

bóle głowy, napięcia mięśni,
 zakłócenia snu,
 wysokie ciśnienie krwi.



Symptomy wypalenia zawodowego:

W sferze społecznej:

 zanik dotychczasowego zaangażowania,
 utrata chęci pomagania uczniom mającym trudności, problemy,
 ograniczanie kontaktów z rodzicami uczniów,
 ograniczanie kontaktów z kolegami (koleżankami),
 narastanie konfliktów w życiu prywatnym,
 niedostateczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych

Źródło: Pines A. M.: Wypalenie – w perspektywie egzystencjalnej, w: Wypalenie zawodowe. 

Przyczyny – Mechanizmy – Zapobieganie, pod red. H. Sęk, Warszawa 2000.



CZY GROZI CI WYPALENIE ZAWODOWE?

Przeanalizuj starannie ostatnie dziesięć miesięcy.  Jeśli zauważyłeś jakieś istotne zmiany 
zaznacz je wskazując liczby od 1 do 5, gdzie 1 oznacza brak zmian lub bardzo nieliczne, 
zaś 5 liczne zmiany.

1. Łatwiej się męczysz? Jesteś wyczerpany bez energii?
2. Irytują Cię, Ci którzy mówią: "Nie wyglądasz najlepiej od jakiegoś czasu"
3. Pracujesz coraz więcej, ale twoja wydajność , sprawność stale maleje.
4. Obserwujesz u siebie więcej cynizmu i czujesz się pozbawiony złudzeń?
5. Odczuwasz często melancholię, przygnębienie, które nie potrafisz wyjaśnić?
6. Zapominasz czasem o spotkaniach, rachunkach, sprawach osobistych?
7. Jesteś bardziej poirytowany i reagujesz w sposób wybuchowy wobec swojego otoczenia?
8. Coraz rzadziej widujesz się z rodziną i serdecznymi przyjaciółmi?
9. Jesteś zbyt zajęty, aby regularnie zajmować się np. czytaniem sprawozdań, 
odpowiadaniem na telefony, czy wysyłaniem kartek z życzeniami?
10. Cierpisz na dolegliwości fizyczne? (boleści, ból głowy, uporczywy katar)?
11. Czujesz się zagubiony, przegrany kiedy kończy się dzień pracy?
12. Masz wrażenie , że opuściły cię takie nastroje jak wesołość czy radość?
13. Jesteś niezdolny do zaakceptowania kawałów, dowcipów na swój temat?
14. Aktywność seksualna wydaje Ci się raczej szkodliwym wysiłkiem niż źródłem 
przyjemności?
15. Odkrywasz, że nie masz nic do powiedzenia innym ludziom.



ANALIZA WYNIKÓW

Wyniki punktacji:

 0-25 - wszystko w porządku 
 26-35 - powinieneś zwrócić uwagę na niektóre aspekty 
Twojego życia 
 36-50 - Jesteś kandydatem do wypalenia zawodowego 
 51-65 - Jesteś w trakcie zawodowego wypalenia się 
 66 -Osiągnąłeś punkt krytyczny: Twoje zdrowie fizyczne i 
psychiczne jest zagrożone! 

Źródło:

Czajkowski Z., Raport z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli, Serwis edukacyjny Profesor.pl



Jak radzić sobie z wypaleniem?
 
 Ważny jest obraz samego siebie, należy dobrze poznać swoje ograniczenia i słabości, ale 

też zdać sobie sprawę ze swoich zdolności i talentów, dostrzec własne osiągnięcia

 Warto znaleźć w swoim otoczeniu kogoś, kto nas wysłucha, mówi z nami problemy i 
trudności – może to być np. współpracownik, ale też ktoś nie związany ze środowiskiem, 
ważne by była to osoba, której ufamy.

 Dobrze jest planować rytm i tempo działań, dopasowywać aktywność do sytuacji, pory 
dnia, stopnia skomplikowania zadania, warunków otoczenia itp.

 Należy zwracać uwagę na umiejętność relaksowania się, dbałość o poprawę zdrowia i 
kondycji fizycznej.

 Trzeba starać się, by nie wykonywać pracy w czasie wolnym, który można poświęcić na 
odpoczynek, kontakt z rodziną, przyjaciółmi.

 Dobrze jest rozwijać zainteresowania pozazawodowe, zapobiega to przenoszeniu spraw 
ze szkoły do domu, pomaga czynnie odpoczywać.



Jak nie stracić motywacji do pracy w 
szkole:

 Stawiajmy sobie realistyczne cele – nie wymagajmy od siebie za dużo.
 Nie bierzmy na siebie zbyt wielu dodatkowych obowiązków szkolnych.
 Bądźmy świadomi swoich braków i akceptujmy własne ograniczenia.
 Podejmujmy nowe wyzwania zawodowe – dobry nauczyciel stale się rozwija.
 Korzystajmy z możliwości wzięcia urlopu, nie tylko w wakacje.
 Pamiętajmy, że istniejemy również poza pracą – po powrocie ze szkoły 

spędzajmy czas z bliskimi.
 Zwracajmy uwagę na drobne radości dnia codziennego – w domu odpocznijmy 

po dniu spędzonym w szkole.
 Bądźmy wrażliwi na własne potrzeby fizyczne, psychiczne i emocjonalne – 

pamiętajmy, że świat nie zaczyna się i nie kończy na szkole.
 Korzystajmy z poczucia humoru; do trudnych spraw podchodźmy z uśmiechem.
 Znajdźmy sposób na rozładowanie stresu (np. hobby, aktywność fizyczna, 

spotkania ze znajomymi etc.).



Źródła materiałów pomocniczych:

Wiktoria Osenkowska, „Z klasą. Magazyn dla nauczycieli” nr 01(03)/2016

Honorata Kifner, Life Change, „Wypalenie zawodowe – jak sobie z nim radzić”

Ośrodek Kształtowania Osobowości „Techniki relaksacyjne”
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