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Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

•  Jakie są procesy w mózgu i ciele, których osłabienie lub zaniedbanie
    prowadzi do wypalenia zawodowego?
•  Jak postawa oraz sposoby działania menedżera wpływają na możliwość
    pojawienia się wypalenia zawodowego - własnego oraz pracowników?
•  Jakie są mechanizmy powstawania wypalenia zawodowego?
    Jakie są strategie wychodzenia z niego?
•  Jakie są konkretne narzędzia i praktyki przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu?
    Jak można złagodzić ten proces i wyjść z takiego stanu?

Patron merytoryczny: Patroni medialni:

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
w zespole - wyzwanie dla managera
Oznaki, przyczyny i strategie wyjścia



Warsztat

Wprowadzenie

Współczesny człowiek nie uniknie stresu i często mierzy się z nim w pracy. W obecnym szybko 
zmieniającym się świecie stres jest stałym elementem naszego życia i coraz częściej zamiast sobie z 
nim radzić i dbać o równowagę, kumulujemy stres w sobie. Stres długotrwały jest podstępny, 
ponieważ przyzwyczajamy się z nim funkcjonować i ignorujemy jego objawy, co w pracy często 
prowadzi do wypalenia zawodowego. Choć jest sporo prawdy w powiedzeniu „co nas nie zabije, to nas 
wzmocni”, to bazując na wiedzy i doświadczeniach możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że 
kiedy próbujemy sami poradzić sobie z wypaleniem zawodowym, to samodzielne wyjście z tego stanu 
jest trudne, bolesne i trwa długo.  Dlatego jest ogromnie ważne, by przede wszystkim nie dopuścić do 
takiej sytuacji. Rola środowiska pracy, relacji tam panujących i sposobów funkcjonowania organizacji 
ma ogromne znaczenie w profilaktyce wypalenia zawodowego. Nie każdego wypalenia da się uniknąć, 
dlatego dobrze jest, kiedy ktoś w organizacji potrafi rozpoznać ten stan i wie, jak pomóc i wspierać 
pracownika w różnych jego etapach. 

 Adresaci: 

HRBP, kluczowe osoby w firmie ze szczebla kierowniczego, zarządzające różnymi zespołami 
pracowników w organizacji

Cel szkolenia: 

• Doskonalenie warsztatu pracy. 

• Wskazanie jak być skutecznym zwalczaniu wypalenia zawodowego. 

• Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności. 

• Intensywne ćwiczenia, z naciskiem na samo-motywację, przeciwdziałanie wypaleniu    
 zawodowemu oraz niwelowanie stresów. 

• Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu    
 kierunków indywidualnego rozwoju zawodowego. 

• Możliwość wymiany doświadczeń uczestników szkolenia. 

• Doskonalenie umiejętności sprzedaży stosownie do indywidualnych doświadczeń,    
 możliwości i potrzeb.

Zakres wiedzy i umiejętności doskonalonych na szkoleniu

• Wiedza o wypaleniu zawodowym, przyczynach, objawach, przeciwdziałaniu. 

• Umiejętność zwalczania wypalenia zawodowego u siebie i pracowników. 

• Wypracowanie własnej drogi pracy z pokonywaniem wypalenia. 

• Nauczenie się kontroli stanu emocjonalnego  

• Podnoszenie zaangażowania w pracy oraz uzyskanie skuteczności w niwelowaniu wahań   
 efektywności i radzenie sobie ze zmęczeniem.

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo



Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Rozpoczęcie 9:00
 
1. Istota i pojęcie stresu i wypalenia zawodowego

•  Biologiczna koncepcja stresu
•  Działanie stresorów

Ćwiczenie:  Czym jest stres a czym wypalenie zawodowe?
Ćwiczenie:  Co wywołuje stres?

2. Objawy stresu

•  3 stadia reakcji stresowej

Ćwiczenie: Skala oceny ważności wydarzeń życiowych 

3. Rodzaje sytuacji trudnych

•  Czynniki wywołujące stres w organizacji
•  Czy mój szef jest mobberem?

Ćwiczenie: Test   

4. Skutki stresu

Ćwiczenie:  Czy praca cię zabija?

5. Sposoby radzenia sobie ze stresem

•  Stres w organizacji

Ćwiczenie: Ile fasady jest w twojej firmie?

6. Twórcze myślenie – myślenie kreatywne

•  Myślenie kreatywne – co to jest?

 - Dwie definicje – jeden cel
 - Burza mózgów

•  Myślenie kreatywne – po co? Co ono daje?

Przykłady: 9 kropek 3 linie, Ciężarówka i wiadukt, Psy i posesja, Linie wysokiego napięcia - Alaska, Szklanka.
Zasada trzech kroków – jak wzbudzić kreatywność w pracownikach – członkach twojego zespołu? Co robić zanim. 
Ćwiczenie: przyjdziesz do szefa z pytaniem; „…szefie, mam problem, nie działa, co robić?”.

7. Nadświadomość

5 etapowy proces użycia nadświadomości do rozwiązywania problemu – znalezienia rozwiązania i zajęcia się jedną 
sprawą.

Zakończenie 17:00



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Rozpoczęcie 9;00

8. Zasada 13 tygodni Benjamina Franklina 

• Przykłady

9. Ćwiczenie: Przeżyć w warunkach zimy

10. prezentacja cech i korzyści swoich pomysłów

• Cecha Zaleta Korzyść
• Ćwiczenie Podaj CZK. Wypełnij tabelę

11. obiekcje, zarzuty

• Ćwiczenia:   co to są zastrzeżenia?
• metody radzenia sobie z zastrzeżeniami, 
• metody radzenia sobie z reklamacjami, 
• metody radzenia sobie z agresywnym rozmówcą 

12. psychologiczne aspekty walki z wypaleniem zawodowym

• Ćwiczenie  reguły/zasady wywierania wpływu – które są twoim zdaniem najbardziej uniwersalne, które są najczęściej stosowane? Jak myślisz  
 dlaczego? Praca zbiorowa, dyskusja, wnioski.
• Ćwiczenie test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach manipulacyjnych – jak zachowywać się by nie być manipulowanym i  
 nie zrazić się w pracy z klientem?

13. metody łagodzenia dysonansu 

• Ćwiczenie: Co to jest wg ciebie dysonans? 
• Zmniejszanie ryzyka powstania dysonansu. 

14. zasady rozmów z trudnymi osobami. Paca nad sobą – dystans; gorące serce – zimna głowa. Metody radzenia sobie ze stresem i wypaleniem 
w pracy z rozmówcami, szczególnie trudnymi i w sytuacjach „beznadziejnych”. 

• Ćwiczenie: Co robić gdy czujesz, że nie „dasz rady” – nie lubią Cię, lub „nie masz już siły”, nie chce Ci się lub po  prostu boisz się porażki...?
• Ćwiczenie: Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?
• Ćwiczenie  Przeczytaj treść: Typy trudnych rozmówców – które spotykasz najczęściej. Praca indywidualna.  Ranking trudnych rozmówców.  
 Dyskusja, wnioski.
• Rozmowa  - scenki – odgrywanie ról – praktyczny finał szkolenia

15. Sesja podsumowująca 

Co było szczególnie interesujące?  Odniesienie do oczekiwań.
Ćwiczenie: Co od razu wdrażam w swojej pracy?

Zakończenie 17:00
 


