
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 
W ZAWODZIE NAUCZYCIELA



,,stres to dynamiczna reakcja adaptacyjna 
wynikająca z różnicy pomiędzy możliwościami,      
a wymogami sytuacji, skłaniająca do podjęcia 
zachowań zaradczych, które mają przywrócić   
stan równowagi, czyli homeostazę”.



odnosi się nie tylko do aktualnie przeżywanej 
sytuacji wymagającej reakcji ,,tu i teraz”, ale 
również do oczekiwań, przewidywań co do 
przyszłości, nastawień itp.



"Zawsze myślano, że stres jest 
zjawiskiem negatywnym, ale to 
nieprawda. Pewne ilości stresu są dobre, 
bo umożliwiają utrzymanie optymalnego 
poziomu pobudzenia oraz funkcji 
kognitywnych i behawioralnych"                                                             





Reakcje na stres – 3 fazy

• to mobilizacja organizmu do stawiania 
czoła problemowi

1. Reakcja alarmowa

• przystosowujesz się do zaistniałej sytuacji 
funkcjonując stale na podwyższonych 
obrotach.

2. Faza odporności

• tu następuje gwałtowne załamanie3. Faza wyczerpania



1. Czynniki organizacyjne – ilość obowiązków, 
monotonia, niejasne wymagania, biurokracja

2. Czynniki ludzkie – trudne relacje, zła komunikacja, 
mobbing, agresja

3. Czynniki czasowe –pośpiech, ograniczone terminy, 
warunki dojazdu do pracy

4. Czynniki motywacyjne – niskie wynagrodzenia, 
niezaspokajanie ambicji, nieobiektywna ocena

5. Indywidualne – sposób myślenia, typ osobowości, 
temperamentu, itp.

Mówiąc ,,stresor” 
mamy na myśli powody występowania stresu



Reakcje fizyczne
• napięcia i bóle 

mięśniowe
• problemy ze snem
• szczękościsk lub 

suchość w gardle
• zaburzenia trawienia
• pocenie i omdlenia

Reakcje 
emocjonalne
• obniżona samoocena
• pesymizm, bezradność
• gniew
• nieufność
• depresja
• brak tolerancji, itp.

Symptomatyczne 
zachowania
• nerwowość ruchów
• konfliktowość
• płacz 
• tiki
• objadanie się 
• spadek libido
• zachowania 

destrukcyjne itp..



Ruch
Sen

,,3 razy 8”
Właściwe 

odżywianie Muzyka Wypoczynek



ćwiczenia pomagają zniwelować wpływ 
wystawienia na stres emocjonalny

zmuszanie się do ćwiczeń 
pomaga w walce ze stresem

nigdy nie jest za późno, 
by zacząć ćwiczyć



3 razy 8



• BIAŁKO – pełnowartościowe tj. zawierające wszystkie aminokwasy 
egzogenne. Występują w mięsie, serach, jabłkach, rybach, mleku i jogurtach
• WITAMINA C – jej poziom w organizmie spada pod wpływem stresu. 
Uzupełnimy ją jedząc porzeczki, cytrusy, paprykę, kalafior, szpinak, brukselki, 
pomidory, kapustę- także kiszoną, ziemniaki, ananasy, jagody, truskawki lub 
poziomki.
• WITAMINY Z GRUPY : B, D, E – witamina B znajduje się w orzechach, które 
są też źródłem witamin z grupy B. Niedobór witaminy D sprzyja depresji i 
potęguje stres! Znajdziemy ją w rybach, jajkach, mleku, żółtym serze i tranie. 
Witamina E chroni system odpornościowy i nerwowy. Znajdziemy ją w olejach, 
migdałach, jajach, orzechach, kiełkach pszenicy i mleku.
• MAGNEZ – to pierwiastek antystresowy, przywraca równowagę psychiczną i 
uspokaja. Występuje w orzechach włoskich, migdałach, kakao i ryżu.
• ŻELAZO – jego niedobór powoduje problemy z koncentracją. Znajdziemy go 
w pokrzywie, natce pietruszki, orzechach i produktach zbożowych.
• POTAS – jego niedobór powoduje osłabienie koncentracji i nerwowość. 
Jedzmy zatem banany, pomidory, figi, awokado i ziemniaki.
• KWASY TŁUSZCZOWE OMEGA 3 – usprawniają pracę mózgu oraz wpływają 
na samopoczucie. Znajdziemy je w rybach, olejach i skorupiakach.



tzw. efekt Mozarta

- muzyka ułatwia koncentrację
- wspomaga zapamiętywanie i utrwalanie wiedzy
- wzmaga aktywność mózgu
- pozwala na osiąganie lepszych rezultatów, 
szczególnie w zadaniach czasowo-przestrzennych



• słuchanie muzyki poważnej, niepoważnej...
• czytanie książek i nie tylko...
• szycie, szydełkowanie... 
• malowanie... itp. 





1.Oddychanie
2. Obecność
3. Oparcie w sobie
4. Odreagowanie
5. Odpoczywanie
6. ,,Odpuszczenie”
7. Opiekowanie się sobą
8. Odżywianie















może być tak…

zamiast tak …




