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Książki

Grzegorzewska, Maria Katarzyna : Stres w zawodzie nauczyciela : spe-1. 
cyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – 
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. – 195 s. 
[Nauczyciele -- stres spowodowany pracą]
Czytelnia Pedagogiczna UHP 

Kretschmann, Rudolf : Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretsch-2. 
mann [oraz] Kornelia Kirschner-Liss [et al.] ; przekł. Joanna Mink. – 
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003. – 183 s. – (Pe-
dagogika)
SYG: 236594 Czytelnia PBW
SYG: 236595, 236596, 237872, 244448 Wypożyczalnia PBW

Nauczyciel wychowawca / [red.] Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall ; 3. 
przekł. Jolanta Bartosik. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-
giczne, 2005. – 304 s. – (Kompetentny Nauczyciel)
SYG: 240179 Czytelnia PBW
SYG: 240180 Wypożyczalnia PBW

Schaefer, Klaus : Jak przeżyć szkołę / Klaus Schaefer ; przekł. Joanna 4. 
Mink. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 205 s. – 
(Pedagogika)
[Nauczyciele -- stres spowodowany pracą -- Niemcy – 1990]
SYG: 239202 Czytelnia PBW
SYG: 239203 Wypożyczalnia PBW

Sekułowicz, Małgorzata : Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec 5. 
zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata 
Sekułowicz. – Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, 
2005. – 228 s. 
[Nauczyciele dzieci niepełnosprawnych – stres spowodowany pracą] 
SYG: 240879 Wypożyczalnia PBW
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Stres w pracy : praca zbiorowa / pod red. Cary L. Coopera i Roy Pane’a ; 6. 
[tł. z ang. Ryszard Stachowski i Augustyn Bańka]. – Warszawa : Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 422, [2] s. 
SYG: 191198, 191199 Wypożyczalnia PBW

 Tucholska, Stanisława : Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psycholo-7. 
giczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stani-
sława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział 
Nauk Społecznych. – Wyd. 2 popr. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 
2009. – 266 s. 
[Nauczyciele. – – stres spowodowany pracą -- Polska – 1990]
Biblioteka Główna UHP

Wrona-Polańska, Helena : Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia so-8. 
bie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia 
w zawodzie nauczyciela / Helena Wrona-Polańska. – Kraków : Wydaw. 
Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 319, [1] s. – (Prace Mono-
graficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie; nr 364)
Biblioteka Główna UHP

Artykuły

Benisz, Henryk : Stres w zawodzie nauczyciela i podstawowe zasady 9. 
zdrowego życia / Henryk Benisz // „Wychowanie Fizyczne i Zdrowot-
ne”. – 1997, nr 5, s.207-212

Chodkiewicz, Jan : Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz // „Reme-10. 
dium”. – 2006, nr 1, s. 21-23
[Stres w pracy zawodowej. Specyfika stresu u pracowników służby 
zdrowia, terapeutów uzależnień, nauczycieli.]
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Górska, Iwona : Wypalenie zawodowe nauczycieli / Iwona Górska // 11. 
„Zeszyty Naukowe WSHE. Nauki Pedagogiczne / Włocławek”. – T. 9, 
z. 3 (2001), s. 127-137
[Stres jako predykator wypalenia.]
Biblioteka Główna, Czytelnia Pedagogiczna, Czytelnia Zarządzania 
i Administracji UHP

Grad, Tomasz : Stres organizacyjny i syndrom wypalenia się zawodo-12. 
wego w pracy nauczyciela / Tomasz Grad // „Nauczyciel i Szkoła”. – 
2004, nr 1/2, s. [32]-38
[Czynniki warunkujące, stres organizacyjny. Fizjologiczne podłoże stre-
su.]
Czytelnia Pedagogiczna UHP

Gruszczyńska, Ewa : Stres w pracy nauczyciela / Ewa Gruszczyńska // 13. 
„Psychologia w Szkole”. – 2005, nr 1, s. 131-136 
[Terminologia. Antystresowe zasoby, co decyduje o satysfakcji z pracy 
nauczyciela – na podstawie badań]

Kaszulanis, Magdalena : Zanim się spalisz / Magdalena Kaszulanis // 14. 
„Głos Nauczycielski”. – 2007, nr 25, s. 6
[Syndrom wypalenia zawodowego wśród nauczycieli. Sytuacje stresują-
ce w zawodzie nauczyciela.]

Kończyk, Monika : Co stresuje nauczycieli? / Monika Kończyk ; rozm. 15. 
przepr. Barbara Ellwart // „Przegląd Oświatowy”. – 2008, nr 1, s. 6-7
[Europejski projekt dotyczący stresu w pracy nauczyciela, w którym 
partnerem z Polski jest Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność”. Wnioski wynikające z ankiety przeprowadzonej w Pol-
sce i innych krajach europejskich (27). Czynniki stresogenne i skutki 
stresu]

Kwiatkowski, Piotr : Wsparcie od partnera życiowego a stres zawodo-16. 
wy nauczyciela-wychowawcy / Piotr Kwiatkowski // „Acta Universita-
tis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne”. – [Nr] 117 (1997), s. 67-78
223445 Czytelnia PBW
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Libera, Karolina : Nie ma szkoły bez stresu także dla nauczycieli / Ka-17. 
rolina Libera // „Edukacja i Dialog”. – 1998, nr 8, s. 52-55
[Charakter pracy i rodzaje obciążenia zawodowego nauczycieli.]

Marczewska, Krystyna : Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radze-18. 
niu sobie ze stresem? / Krystyna Marczewska // „Dyrektor Szkoły”. – 
2003, nr 4, s. 22-25

Mastalski, Janusz : Integracja środowiska nauczycielskiego / Janusz 19. 
Mastalski // „Nowa Szkoła”. – 2006, nr 8, s. 29-34
[Empatia zawodowa, przeciwdziałanie agresji, walka ze stresem szkol-
nym.]

Mikrut, Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wycho-20. 
wawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // „Szkoła Specjalna”. – 
2003, nr 2, s. 73-82
[Omówienie wyników badań. Jaka jest zależność między syndromem 
wypalenia się zawodowego i liczbą oraz rodzajem błędów wychowaw-
czych ujawnionych przez pedagogów specjalnych. Stres zawodowy.]

Paciorek, Tadeusz : Profilaktyka humanistyczna w szkole / Tadeusz Pa-21. 
ciorek // „Remedium”. – 2004, nr 7/8, s. 10-11
[Przedstawienie możliwości wykorzystania podejścia humanistyczne-
go (nastawionego na osobę) w zapobieganiu niekorzystnym zjawiskom 
w szkole, w szczególności przemocy, sytuacjom stresującym w rela-
cjach między nauczycielem i uczniem.]

Proch-Masłowska, Ewa : Stres w pracy a wypalenie zawodowe : (program 22. 
zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych) / Ewa 
Proch-Masłowska // „Problemy Narkomanii”. – 2005, nr 4, s. 70-72

Pyżalski, Jacek : Co stresuje nauczycieli? / Jacek Pyżalski // „Reme-23. 
dium”. – 2008, nr 7/8, s. 6-7
[Problem obciążeń zawodowych nauczyciela w oparciu o badania prze-
prowadzone w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkie-
go oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.]
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Sarwińska-Niewielska, Monika : Najtrudniejszy zawód świata / Monika 24. 
Sarwińska-Niewielska // „Gazeta Szkolna”. – 2008, nr 5, s. 1, 11
[W pracy nauczyciela jest wiele czynników stresogennych, jak: ogrom-
ne wymagania ze strony pracodawców, uczniów, rodziców, odpowie-
dzialność za podopiecznych i inne.]

Siek, Stanisław : Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych / 25. 
Stanisław Siek // „Szkoła Specjalna”. – 2000, nr 1, s. 19-22
[Badania dotyczyły struktury potrzeb psychicznych poziomu empatii, 
lęku i obciążenie stresem.]

Sokołowska, Ewa : Praca z nauczycielami – jak pokonywać stres? / Ewa 26. 
Sokołowska // „Niezbędnik Pedagoga, Psychologa, Wychowawcy”. – 
2008, [nr] 4, s. 29-47
[Nauczycielski stres – przykład warsztatu przeprowadzonego przez psy-
chologa szkolnego dla nauczycieli. Założenia teoretyczne, instrukcje, 
zadania, materiały pomocnicze.]

Stępień, Urszula : Stres w pracy nauczyciela / Urszula Stępień // „Kwar-27. 
talnik Edukacyjny”. – 2007, [nr] 1, s. 62-65

Stres nauczyciela / oprac. Monika Kończyk // „Przegląd Oświatowy”. – 28. 
2007, nr 6, s. 7-8
[Stres związany z pracą nauczyciela. Przykład ankiety.]

Stres w pracy nauczyciela // „Przegląd Oświatowy”. – 2009, nr 1, s. 29. 
5-6
[„Stres związany z pracą nauczyciela: wdrażania planu działań ETUCE 
oraz autonomicznego porozumienia w sprawie stresu w miejscu pracy”. 
Projekt europejski. Celem jest opracowanie narzędzi, które pomogą 
związkom zawodowym negocjować warunki pracy nauczycieli. Główne 
cele projektu. Schemat działań projektowych.]

Środowisko emocjonalne // „Gazeta Szkolna”. – 2001, nr 51, s. 1030. 
[Sytuacje stresowe nauczycieli i uczniów w szkole. Test na stres.]
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Tucholska, Stanisława : Stres w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tu-31. 
cholska // „Psychologia Wychowawcza”. – 1996, nr 5, s. 408-417
[Częstotliwość występowania stresu, jego symptomy i pomiar stresu.]

Tucholski, Stanisław : Stres zawodowy u nauczycieli : poziom nasilenia 32. 
i symptomy / Stanisław Tucholski // „Psychologia Wychowawcza”. – 
1999, Nr 3, s. 227-236

Wasiak, Teresa : Rozgrzewka przed pracą głosem / Teresa Wasiak // 33. 
„Wychowawca”. – 2009, nr 1, s. 19
[Redukowanie stresu przed wypowiedzią na forum publicznym. Trening 
relaksacyjny, ćwiczenia oddechowe, rozgrzewka aparatu mowy]

Wysocki, Janusz : Nauczyciel w obliczu stresu / Janusz Wysocki // 34. 
„Edukacja i Dialog”. – 2003, Nr 8, s. 59

Żuławska, Stanisława : Czy staż pracy nauczyciela różnicuje poziom 35. 
stresu? / Stanisława Żuławska // „Dyrektor Szkoły”. – 2003, nr 5, s. 27
[Omówienie badań.]


