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Nauczyciele są jedną z grup 
najbardziej narażonych 
na wypalenie zawodowe.



Wypalenie zawodowe

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja 
Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-11
(International Classification of Diseases); 2019 r.
(obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

w Polsce ICD-11 dopiero co przyjęta

syndrom zawodowy, którego efektem jest przewlekły stres w 
miejscu pracy

https://www.hellozdrowie.pl/artykul-chorzy-ze-stresu/
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Wypalenie zawodowe

1. Poczucie wycieńczenia
lub wyczerpania energii;

1. Negatywne uczucia lub cynizm
wobec swojej pracy, zwiększony dystans
do własnej pracy w porównaniu
z okresem wcześniejszym;

1. Zmniejszona wydajność zawodowa.

WHO, 2019





PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO:

SELF-CARE



Odpowiedz TAK lub NIE na pytania, 

a następnie policz, ile masz odpowiedzi twierdzących.

PROFILAKTYKA WYPALENIA ZAWODOWEGO:

SELF-CARE



DOBROSTAN FIZYCZNY

1. Czy spędzam w pracy lub wykonuję obowiązki zawodowe 

mniej niż 9 godzin dziennie?

1. Czy robię sobie przerwy w pracy (wliczając w to przerwy na posiłki)?

2. Czy dbam o to, co i jak jem, oraz czy pamiętam o regularnym 

nawadnianiu organizmu?

3. Czy mam czas na codzienną aktywność fizyczną?

4. Czy dbam o odpowiednią ilość snu?

_ /5



DOBROSTAN PSYCHICZNY

1. Czy wiem, jaki jest cel i sens mojej pracy?

2. Czy znam swój zakres odpowiedzialności (obowiązki i wymagania)?

3. Czy mogę popełniać błędy w mojej pracy?

4. Czy mam kogoś w pracy, kogo mogę poprosić o poradę lub wsparcie?

5. Czy lubię ludzi, z którymi pracuję?

_ /5



ŚRODOWISKO PRACY

1. Czy czuję się komfortowo w moim miejscu pracy?

2. Czy mam wygodny dojazd do pracy?

3. Czy moje stanowisko pracy jest odpowiednio wyposażone?

4. Czy mam wszystkie narzędzia i materiały, które są niezbędne w mojej 

pracy?

5. Jeśli pracuję zdalnie: czy jest to dla mnie komfortowa forma pracy?

_ /5



KOMUNIKACJA

1. Czy komunikacja w moim miejscu pracy jest pozytywna i pełna szacunku?

2. Czy komunikowanie się ze współpracownikami jest dla mnie 

komfortowe?

3. Czy potrafię jasno i otwarcie komunikować własne potrzeby i uczucia?

4. Czy mój styl komunikacji jest odbierany przez innych jako pozytywny?

5. Czy moja komunikacja jest skuteczna?

_ /5



ZARZĄDZANIE WŁASNĄ PRACĄ

1. Czy potrafię efektywnie zarządzać swoim czasem pracy?

2. Czy potrafię szeregować zadania względem ważności?

3. Czy stosuję określone metody i narzędzia, aby zarządzać moją pracą?

4. Czy poziom mojej autonomii w pracy jest dla mnie komfortowy?

5. Czy planuję czynności związane z dobrostanem osobistym, które 

mogę wykonywać w trakcie mojego czasu pracy?

_ /5



EDUKACJA

1. Czy poświęcam dostateczną ilość czasu na własną edukację?

2. Czy moi współpracownicy i przełożeni zachęcają mnie do nauki?

3. Czy wiem, w jaki sposób uczę się najlepiej?

4. Czy wykorzystuję nową wiedzę i umiejętności w mojej 

codziennej działalności zawodowej?

5. Czy planuję czas na regularny samorozwój?

_ /5
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SELF-CARE: DOBRE PRAKTYKI



Lekceważenie objawów wypalenia zawodowego



Lekceważenie objawów wypalenia zawodowego

to podejmowanie ogromnego ryzyka



Lekceważenie objawów wypalenia zawodowego
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BO KONSEKWENCJE MOGĄ DOTKNĄĆ NIE TYLKO CIEBIE!
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