
STRESZCZENIE

Wypalenie zawodowe to zjawisko, którego doświadcza coraz 
większa liczba osób będących w przełomowych momentach 
kariery zawodowej. Jedną z grup narażonych na syndrom tzw. 
wypalenia zawodowego są nauczyciele akademiccy.

Celem niniejszej pracy była charakterystyka arteterapii w kon-
tekście metody mogącej zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

Przeanalizowano warsztaty twórcze przeprowadzone 
wśród nauczycieli akademickich pracujących na uczelniach 
wyższych. Potwierdzono, że zajęcia twórcze z elementami ar-
teterapii pozytywnie wpływają na emocje. Badani doświad-
czali poczucia kompetencji, własnej wartości i jedności z gru-
pą. Arteterapia może stać się skuteczną metodą profilaktyki 
wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: arteterapia, sztuka, wypalenie zawodowe, 
stres, nauczyciel akademicki

ABSTRACT

Burnout is a  phenomenon experienced by an increasing 
number of people at turning points in their careers. One of 
the groups exposed to burnout syndrome are academic te-
achers.

The aim of this study was to characterize art therapy as 
a method to prevent burnout.

Creative workshops conducted among academic teachers 
working at universities were analyzed. It was confirmed that 
creative activities with elements of art therapy have a positive 
effect on their emotions. The respondents experienced a sen-
se of competence, self-worth, and unity with the group. Art the-
rapy can become an effective method of burnout prevention.
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Arteterapia jako metoda zapobiegająca 
wypaleniu zawodowemu  

na przykładzie nauczycieli akademickich
Art therapy as a method to prevent professional burnout.  

The study carried out on a group of academic teachers

WSTĘP
Syndrom wypalenia zawodowego jest zespołem objawów po-
wstających w wyniku przeciążenia emocjonalnego oraz fizycz-
nego, które powodowane jest bezpośrednio przez stres wystę-
pujący w miejscu pracy. Na ten specyficzny stres emocjonalny 
narażone są osoby pracujące w zawodach wymagających in-
tensywnych kontaktów interpersonalnych z pacjentami, klien-

tami, uczniami czy petentami. Jak zauważa Lubrańska jednym 
z ważniejszych elementów wpływających na powstanie zjawi-
ska wypalenia zawodowego jest klimat organizacyjny pracy 
kształtowany przez różne aspekty sytuacji pracy [1].

Jedną z  takich specyficznych grup narażonych na perma-
nentny stres wydają się być nauczyciele akademiccy. Stoją 
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oni w obliczu ciągłych zmian związanych z reformą szkolnic-
twa wyższego, dostosowywania nauki do wymogów europej-
skich. Poddawani są ciągłym ewaluacjom, presji doskonale-
nia, co sprawia, iż nieliczni czują się komfortowo.

Wydaje się, iż jedną z lepszych dziedzin, mogących spraw-
dzić się w  przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu może 
być sztuka, jako mało obciążająca i jednocześnie przynosząca 
samozadowolenie. Od wieków panuje przekonanie iż twór-
czość artystyczną charakteryzuje działanie terapeutyczne.

Terapia poprzez sztukę sprawdza się nie tylko u osób cho-
rych fizycznie, wydaje się być również niezastąpiona w przy-
padku osób z problemami emocjonalnymi oraz u osób zdro-
wych, chcących prowadzić tzw. higieniczny tryb życia.

ARTETERAPIA – CHARAKTERYSTYKA
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji arteterapii, 
co podkreśla w swojej pracy m.in. Łoza [2]. Uogólniając, nale-
żałoby przyjąć iż arteterapia to terapia poprzez sztukę lub ro-
dzaj leczenia, wspomagania leczenia wykorzystującego róż-
ne formy artystyczne.

Jedną z najważniejszych zalet arteterapii jest nieograniczo-
ne grono jej odbiorców. Uzdolnienia artystyczne nie są wy-
magane w tej metodzie, gdyż same w sobie nie mają znacze-
nia. Powstałe prace nie są oceniane w żadnych kategoriach, 
liczy się sam proces tworzenia, emocje, myśli które towarzy-
szą podczas powstawania prac oraz to, co chciał przekazać ich 
autor. Działanie lecznicze ma sam proces twórczy [3].

Pojedyncza sesja arteterapii składa się z dwóch części: 
• praktycznej – uczestnicy wykonują działania twórcze,
• dyskusyjnej – uczestnicy omawiają prace, dokonują reflek-

sji [4]. 
W arteterapii stosuje się wiele różnych rodzajów twórczo-

ści artystycznej dopasowanej do grupy uczestników, ich wieku, 
potrzeb czy też jednostki chorobowej. Wśród najbardziej popu-
larnych należy wymienić: choreoterapię, muzykoterapię, baj-
koterapię, filmoterapię, terapię poprzez sztuki plastyczne.

FUNKCJE, ROLA I ZASTOSOWANIE ARTETERAPII
Arteterapia to metoda wszechstronna, stosowana w  pracy 
z  dziećmi i  młodzieżą oraz osobami dorosłymi, w  wielu za-
burzeniach, takich jak: ADHD (attention deficit  hyperactivi-
ty disorder), autyzm, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia 
afektywne, zaburzenia zachowania, zaburzenia osobowo-
ści, konsekwencje wykorzystania seksualnego, uzależnienia, 
psychologiczne konsekwencje chorób nowotworowych [5].

Terapia sztuką jest skuteczna zwłaszcza w przypadku osób 
mających kłopoty z komunikacją werbalną, zmagających się 
z  depresją, nerwicami, zaburzeniami lękowymi, leczących 
uzależnienia lub u ludzi, którzy po jakiejś traumie starają się 
powrócić do normalnego funkcjonowania. Przynosi dobre re-
zultaty u  osób niepełnosprawnych intelektualnie, może być 
także z  powodzeniem stosowana jako terapia uzupełniająca 
w procesie leczenia chorób somatycznych.

W literaturze przedmiotu jest bardzo dużo prac odnoszą-
cych się do arteterapii jako metody wykorzystywanej do pracy 
z osobami chorymi, niepełnosprawnymi, osobami z dysfunk-
cjami. Na przykład Gmitrowicz zwraca uwagę na rolę artetera-
pii w psychiatrii [6], zaś Stasiakiewicz na rolę działań twórczych 
w niepełnosprawności intelektualnej [7]. Jednakże metoda ta 
dobrze sprawdza się u  osób zdrowych, osób które chcą pod-
nieść swoją kreatywność i efektywnie zarządzać czasem [8].

W zależności od tego z jakimi ludźmi pracuje terapeuta, ta-
kie też funkcje będzie spełniała sama arteterapia. Artetera-
pia jest terminem oznaczającym wykorzystanie sztuki w le-
czeniu, lecz jak zauważa Kołodziej nie powinien on być łączo-
ny z pojęciem ergoterapii (ergonoterapii, terapii zajęciowej), 
ponieważ obydwa różnią się celami i rolą jaką pełnią.

Do najważniejszych funkcji arteterapii należą: 
• funkcja rekreacyjna (tworzenie atmosfery do odpoczynku 

i regeneracji sił), 
• funkcja edukacyjna (dostarczenie informacji przydatnych 

do ponownej interpretacji sensu i celu życia), 
• funkcja korekcyjna (umożliwiającą przemianę szkodliwych 

mechanizmów na bardziej wartościowe), 
• funkcja diagnostyczna (opisującą stan psychofizyczny czło-

wieka), 
• funkcja terapeutyczna (której celem jest leczenie), 
• funkcja kształtująca osobowość człowieka, ułatwiająca ko-

munikację interpersonalną, 
• funkcja ekspresyjna (wpływa na ujawnianie emocji), 
• funkcja pragmatyczna (służy do zaspokajania podstawo-

wych potrzeb jednostki),
• funkcja kompensacyjna (umożliwia realizacje niezaspoko-

jonych celów człowieka), 
• funkcja poznawcza (uczy nazywania, wyrażania i rozpozna-

wania uczuć), 
• funkcja relaksacyjna, 
• funkcja odprężająca, 
• funkcja stymulująca,
• funkcja regulacyjna (możliwość zaspokojenia potrzeby sa-

morealizacji) [9]. 
Funkcje arteterapii będą zmieniać się w zależności od wie-

ku, a  także od tego do jakich osób będzie ona skierowana, 
zdrowych czy też chorych. 

WYPALENIE ZAWODOWE
Przegląd piśmiennictwa dotyczący problematyki wypalenia 
zawodowego pokazuje, iż nie ma jednej, ścisłej i powszechnie 
uznanej za prawidłową definicji tego zjawiska. Nadmieniają 
o tym, m.in. Anczewska i Roszczyńska [10], Kędra i Sanak [11], 
Litzke i  Schuh [12] oraz Tucholska [13]. Wypalenie zawodo-
we jest zjawiskiem wielowymiarowym, obejmującym różne 
przyczyny, konfiguracje symptomów, grupy społeczne, a  co 
za tym idzie, różne style życia, sposoby myślenia czy zawody.

Syndrom wypalenia zawodowego po raz pierwszy został 
użyty i  opisany przez amerykańskiego psychiatrę  Herberta 
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Freudenbergera. Scharakteryzował go jako poczucie psy-
chicznego i  fizycznego wyczerpania, niecierpliwość, nad-
mierną skłonność do irytacji połączoną z cynizmem i poczu-
ciem chronicznego znudzenia, skłonność do izolowania się 
i tłumienia emocji [14].

Wypalenie zawodowe to odpowiedź organizmu na stres, 
którego źródłem jest sytuacja pracy. Może być reakcją na dłu-
gotrwałe przeciążenie obowiązkami, zbyt odpowiedzialne 
oraz trudne zadania, a także reakcją na wyczerpującą, mono-
tonną i nudną pracę. Syndrom wypalenia zawodowego poja-
wia się kiedy praca przestaje sprawiać satysfakcję, kiedy bra-
kuje systemu motywacyjnego, a pracownik zaczyna stagno-
wać, nie ma pozytywnych bodźców, przestaje się rozwijać. 
Praca nie stwarza mu przyjemności, jest źródłem niezadowo-
lenia i irytacji. Jest to wynik wypalania się, czyli stresu wystę-
pującego na skutek przepracowania [15].

Wypalenie zawodowe przypisuje się głównie zawodom wy-
magającym kontaktów z ludźmi, jest częstym zjawiskiem wśród 
psychologów, pedagogów, lekarzy, nauczycieli, pielęgniarek itp. 
Wspólną cechą tych zawodów jest nieustanny kontakt z ludźmi 
i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy [16].

Wypalenie zawodowe charakteryzuje etapowość. W litera-
turze wyróżnia się trzy następujące po sobie stadia wypale-
nia zawodowego, które różnią się konsekwencjami i szkodli-
wością [17].
• I stadium – ostrzegawcze. W tej fazie pojawiają się bóle gło-

wy, niepokój, zwiększona nerwowość, częste przeziębienia.
• II stadium – syndrom nasila się i  trwa dłużej. Cechy cha-

rakterystyczne tej fazy to zwiększona nerwowość, wybu-
chy irytacji, depersonalizacja, obniżenie jakości wykony-
wanych zadań.

• III stadium – stan staje się chroniczny. Faza ta manifestu-
je się nasilonymi objawami psychosomatycznymi. Notuje 
się depresję, lęk, osamotnienie, alienację, wrzody żołądka. 
W tej fazie chory odczuwa kryzys nie tylko w pracy, ale tak-
że poza nią np. w małżeństwie, rodzinie, przyjaźni.
Według Znańskiej-Kozłowskiej do najważniejszych przyczyn 

wypalenia zawodowego należą: uwarunkowania środowiska, 
zachwiane poczucie własnej wartości, trudności w kontrolowa-
niu i opanowywaniu emocji, tendencje do nadmiernej rywali-
zacji, przedmiotowe traktowanie innych, przepracowanie, brak 
sukcesów, utrata nadziei, wyczerpanie, niechęć do ludzi, apatia, 
złość, zwiększone starania by być solidnym, bezradność, nie-
pewność w kontaktach z innymi, niska samoocena, brak satys-
fakcji z pracy, zbyt wiele obowiązków, niskie wynagrodzenie [15].

Objawy wypalenia zawodowego mogą być bardzo różne, 
w zależności od fazy, w której znajduje się osoba chora. Bilska 
wyróżnia trzy najważniejsze sfery objawów które charaktery-
zują wypalenie zawodowe [16].
• Sfera funkcjonowania fizycznego człowieka. Charakteryzu-

ją ją: bóle głowy, bóle żołądka, zaburzenia snu, podwyższo-
ne ciśnienie, poczucie osłabienia, zmniejszenie odporno-
ści organizmu, częste infekcje.

• Sfera funkcjonowania emocjonalnego. Sferę charakteryzu-
je: zmienność nastrojów, ogólne przygnębienie, poczucie 
bezradności, obniżenie samooceny, brak wiary we własne 
możliwości.

• Sfera zachowań. Charakteryzuje ją absencja w  pracy, częste 
konflikty, obojętność wobec klientów, zmniejszenie wydajno-
ści pracy, złe zarządzanie czasem, wzrost liczby wypadków.

WYPALENIE ZAWODOWE U NAUCZYCIELI 
AKADEMICKICH
Nauczyciele akademiccy to grupa zawodowa szczególnie na-
rażona na wypalenie zawodowe. Gaweł-Luty wskazuje specy-
ficzne przyczyny wypalenia zawodowego w tej właśnie grupie 
osób, wymieniając trzy grupy czynników [17].

Czynniki organizacyjne
• Zmieniające się wymogi związane z funkcjonowaniem sys-

temu szkolnictwa wyższego, a w związku z tym nowe ocze-
kiwania społeczne, wzrost wymagań wobec nauczycieli 
oraz oczekiwań co do ich sposobu zachowań ze względu na 
określony status wynikający z nowych rozwiązań struktu-
ralnych i programowych. 

• Obniżenie rangi zawodu nauczyciela, ze względu na niejed-
noznaczność potrzeby uzyskania przez jednostki wykształ-
cenia jako elementu uzasadniającego uzyskanie wysokiego 
statusu społecznego oraz osiągnięcia satysfakcji zawodowej.

• Uprzedmiotowienie nauczyciela, gdzie radość w  przeka-
zywaniu i  interpretowaniu wiedzy zostaje zastąpiona ko-
niecznością spełniania wymogów administracyjnych i na-
ukowych.

Czynniki interpersonalne
• Dysonans pomiędzy tym, co formalnie konieczne a  tym, 

co stanowi powinność nauczyciela. Zaangażowanie emo-
cjonalne i  czasowe w  rozwiązywanie problemów studen-
tów. Potrzeba udzielenia wsparcia i pomocy są w opozycji 
do braku czasu i motywacji spowodowanych wypełnianiem 
obowiązków programowych i rozwojem naukowym. 

• Rywalizacja w  działaniach naukowych i  dydaktycznych, 
prowadząca często do sytuacji braku poczucia pewno-
ści siebie, wycofania, izolacji, zaburzenia wiary we własne 
możliwości. 

Czynniki indywidualne
• Cechy osobowościowe, niska samoocena, poczucie małej 

sprawczości, silna motywacja do pracy i zdobywania kolej-
nych szczebli naukowych, potrzeba pozytywnych wzmoc-
nień ze strony przełożonych.

• Czynniki demograficzne, takie jak płeć i  wiek pracowni-
ków, predysponują do większej lub mniejszej odporności 
na stresory związane z wykonywaniem pracy zawodowej. 
Gaweł-Luty wskazuje na pięć etapów prowadzących do wy-

palenia zawodowego wśród nauczycieli akademickich [17].
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1. Zaangażowanie w wykonywanie pracy zawodowej. W eta-
pie tym nauczyciel odczuwa potrzebę rozwoju, realizacji 
własnej ścieżki edukacyjnej. 

2. Bierność na realizację oczekiwań ze strony otoczenia tj. 
władz uczelni, studentów; częściowa rezygnacja z własne-
go oglądu edukacyjnego. 

3. Frustracja, którą wywołuje zawód związany z  miejscem 
pracy, pojawia się obojętność, negacja wobec problemów 
studentów, jak i poleceń przełożonych. 

4. Bierność wobec wszelkich oczekiwań studentów i przeło-
żonych, brak własnej aktywności, wykonywanie podstawo-
wych obowiązków. 

5. Syndrom wypalenia stanowiący efekt znacznego obniżenia 
kondycji psychofizycznej, co uniemożliwia realizację wyty-
czonych przez siebie celów, a w konsekwencji brak zdolno-
ści do wykonywania zawodu.

CEL PRACY
Celem niniejszej pracy była charakterystyka arteterapii w kon-
tekście metody mogącej zapobiegać wypaleniu zawodowemu.

CHARAKTERYSTYKA GRUPY BADANEJ
Badania przeprowadzono trzykrotnie, w  latach 2015-2018 
podczas konferencji naukowych tzw. warsztatów bentolo-
gicznych (tabela 1). Grupę badaną stanowiło 105 nauczy cieli 

akademickich zajmujących się na co dzień pracą naukową, 
pracujących na uczelniach wyższych, będących głównie na 
etatach. Zajęcia stanowiły jeden z  elementów stałego planu 
konferencji, jednakże były one dobrowolne i w każdej chwili 
uczestnik mógł z nich zrezygnować. 

METODA BADAŃ I WYKORZYSTANE NARZĘDZIA 
BADAWCZE
Jako metodę badań zastosowano obserwację oraz sondaż dia-
gnostyczny, zaś narzędziami badawczymi były ankieta oraz 
autorskie scenariusze zajęć dostosowane do grupy wiekowej 
uczestników, a także do tematyki poszczególnych konferencji 
naukowych. Jako formę zajęć zastosowano sztuki plastyczne 
dopasowane do tematyki poszczególnych warsztatów. W za-
jęciach starano się wykorzystywać materiały naturalne i ma-
teriały nadające się do recyclingu.

Scenariusz zajęć

1. Cele zajęć
Cele ogólne:
1. Radzenie sobie ze stresem związanym z praca zawodową.
2. Panowanie nad emocjami.
3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we wła-

sne siły.
4. Zapobieganie znudzeniu i skłonnościom do izolacji.

Tabela 1 Charakterystyka poszczególnych warsztatów artystycznych

Nr I II III

Temat
i zadanie twórcze

„Namaluję sobie muchę na kamieniu” 
(malowanie na naturalnych podłożach – 

kamienie)

„Eko-art: Jak połączyć naukę i sztukę 
użytkową?” (malowanie i ozdabianie 

starych ubrań)

„Mollusca artystycznie, czyli warsztaty 
ozdabiania i malowania muszli” 
(malowanie muszli mięczaków)

Miejsce Przesieka k. Karpacza, Karkonosze
Ośrodek Edukacji Ekologicznej, Lasy 

Janowskie
Ustronie

Data 21-23.05.2015 r. 19-21.05.2016 r. 16-19.05.2018 r.

Motyw przewodni
Monitoring wód oraz badania 

makrofauny rzek Sudetów
Różnorodność organizmów wodnych

Różnorodność fauny dennej 
w zbiornikach antropogenicznych

Liczba osób 45 30 30

Cel warsztatów

• Wspólne spędzanie czasu i prowadzenie dyskusji na tematy nie tylko naukowe.
• Radzenie sobie ze stresem związanym z pracą zawodową.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
• Zapobieganie znudzeniu i skłonnościom do izolacji.
• Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.
• Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
• Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa i wiary w siebie.

Osiągnięcia 
uczestników

• Radość ze wspólnie spędzonego czasu.
• Odstresowanie od codziennych zadań i obowiązków.
• Nabycie umiejętności i techniki zdobienia materiałów twardych i miękkich.
• Pobudzenie kreatywności i wyobraźni.
• Poznanie możliwości wykorzystania materiałów naturalnych w tworzeniu prac artystycznych.
• Przenoszenie zdobytej wiedzy i umiejętności do życia codziennego.
• Przeorientowanie myśli z negatywnych na pozytywne.
• Doświadczanie poczucia kompetencji.
• Wykonanie pamiątki dla siebie, która ma przypominać mile spędzony czas.

Źródło: Opracowanie własne
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5. Rozwijanie wyobraźni i  twórczego myślenia w  kontek-
ście wykorzystania elementów branżowych w  zajęciach 
o charakterze relaksującym.

6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
7. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa i wiary 

w siebie.

Cele operacyjne:
1. Uczestnik zna i stosuje różne techniki plastyczne.
2. Uczestnik posługuje się podstawowymi narzędziami 

i materiałami.
3. Uczestnik potrafi współpracować w grupie.

2. Metody i formy pracy
Metody: dyskusja, metoda zajęć praktycznych według in-
strukcji, pokaz, obserwacja, zabawa.

Formy pracy: praca indywidualna, praca w  parach, pra-
ca zespołowa.

3. Materiały i środki dydaktyczne
W czasie zajęć wykorzystano następujące materiały: farby 
akrylowe, farby do ceramiki, farby do szkła, farby do tkanin, 
kredki do tkanin, pędzle, szablony i  wykroje organizmów 
wodnych, gazety, kamienie, muszle skójki malarskiej, t-shi-
rty, ołówki, komputer.

4. Techniki plastyczne
Na zajęciach wykorzystano następujące techniki malarskie:
• malarstwo – farby akrylowe, farby do ceramiki, farby do 

szkła, farby do tkanin;
• rysunek – kredki, ołówki.

5. Treści edukacyjne
• Wykorzystanie materiałów naturalnych do projektowa-

nia elementów dekoracyjnych.
• Rysowanie, malowanie i  modelowanie różnych organi-

zmów hydrobiologicznych.
• Wykorzystanie materiałów zużytych, recycling.

6. Tematy zajęć
• Namaluję sobie muchę na kamieniu, 2015 r. (fot. 1, 2).
• Eko-art: Jak połączyć naukę i  sztukę użytkową? 2016 r. 

(fot. 3, 4).
• Mollusca artystycznie, czyli warsztaty ozdabiania i malo-

wania muszli, 2018 r. (fot. 5, 6).

7. Przebieg zajęć
Na początku zajęć prowadzący robi krótki wstęp dotyczą-
cy tematyki zajęć, ich celu, używanych technik i  narzędzi. 
Uczestnicy otrzymują instrukcje wykonania zadania, nie-
zbędne materiały, przybory i  narzędzia pracy. Osoba pro-
wadząca, na początku wprowadza uczestników w  warsz-
tat pracy, pokazuje techniki wykonania i  gotowe prace, 
które zostały zrobione przed zajęciami. Uczestnicy pracu-
ją indywidualnie lub w niewielkich grupach. W trakcie za-
jęć, a także na ich zakończenie, odbywa się podsumowanie 
prac, dyskusja. 

8. Opis założonych osiągnięć uczestników
Realizacja zajęć arteterapeutycznych powinna przyczynić 
się do:
• zrozumienia potrzeby posiadania czasu dla siebie, na re-

alizację projektów nie związanych z pracą zawodową;

Fot. 1, 2 Malowanie jednego wspólnego kamienia –  
praca grupowa 
Źródło: Archiwum własne

Fot. 3, 4 Ozdabianie bawełnianych koszulek motywami 
zwierzęcymi – praca indywidualna 
Źródło: Archiwum własne

Fot. 5, 6 Malowanie muszli mięczaków
Źródło: Archiwum własne
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• eliminacji negatywnych emocji towarzyszących na co 
dzień tj. nerwy, stres, irytacja, poczucie wypalenia zawo-
dowego;

• pobudzania kreatywności, rozwijania wyobraźni i logicz-
nego myślenia;

• szukania alternatywnych form spędzania czasu wolnego;
• poznania podstawowych reguł i  zasad obowiązujących 

podczas wykonania prac plastycznych;
• poznania możliwości wykorzystania materiałów natural-

nych w tworzeniu prac;
• przenoszenia zdobytej wiedzy i umiejętności do życia co-

dziennego.

WYNIKI BADAŃ
W badaniach wzięło udział 105 osób, 73% kobiet i 27% męż-
czyzn (wynik uśredniony z trzech warsztatów) (rys. 1). Więk-
szość badanych (56%), to osoby w przedziale wiekowym po-
między 36 a 50 lat (rys. 2). Kolejną grupą badanych (20%), były 
osoby w wieku 51-65 lat oraz osoby w wieku 21-35 lat stano-
wiące 1%. W pozostałych grupach wiekowych respondentów 
było poniżej 10%. 

Analizując wyniki badań ankietowych, dotyczących uczuć 
jakie towarzyszyły respondentom przed warsztatami, w cza-
sie ich trwania oraz po ich wykonaniu, zauważono różnice. 
Przed warsztatami, dominującymi odczuciami wśród uczest-
ników były: przygnębienie (53%) i  stres (50%). Spora cześć 
uczestników (42%) nie myślała o  niczym lub była smutna 
(36%). Już w  trakcie trwania warsztatów uczucia negatywne 
zaczęły ustępować pozytywnym. Większość ankietowanych 
była zrelaksowana (90%) i  odprężona (80%), czuła radość 
(64%) oraz wierzyła, że nabędzie nowe umiejętności (80%). 
Spora cześć ankietowanych w  trakcie warsztatów odczuwa-
ła chęć rywalizacji (60%) pomimo tego, iż przed wykonaniem 
zadania prowadzący tłumaczył, iż nie chodzi o  efekt końco-
wy pracy. Po zakończeniu warsztatów ankietowani zauważali 
większe nasilenie pozytywnych odczuć. Były to: relaks (92%), 
odprężenie (85%), radość (80%) i poczucie kompetencji, zy-
skania nowych umiejętności (75%).

DYSKUSJA
Jak pisze Znańska-Kozłowska w  swoim artykule pt. „Wypa-
lenie zawodowe – pojęcie, przyczyny i  objawy”: „Wydaje się, 
że w  obecnych czasach trudnego rynku pracy, pracownicy 
nie ulegają zjawisku wypalenia zawodowego. Wręcz boją się 
o tym mówić, boją się »wypalić«” [15]. Analizując słowa autor-
ki, w realiach współczesnego rynku pracy, a tym bardziej re-
aliach pracy na uczelniach wyższych mogłoby wydawać się, 
że w obecnym świecie nauki nie ma miejsca na wypalenie za-
wodowe. Nauczyciele akademiccy konkurują o  etaty, awan-
se, kolejne szczeble naukowe i zawodowe. Bierny obserwator 
mógłby sądzić, że większość naukowców XXI wieku realizuje 
się i spełnia, dąży do doskonałości publikując w najlepszych 
czasopismach zagranicznych i krajowych próbując dorównać 

Rys. 1 Płeć badanych Źródło: Opracowanie własne 

Rys. 2 Wiek badanych Źródło: Opracowanie własne 

światowej czołówce naukowców. Jednakże większość z  ba-
daczy dąży do sukcesu i zdobycia upragnionego tytułu zapo-
minając o życiu rodzinnym, obowiązkach domowych, higie-
nie fizycznej, emocjonalnej i  duchowej. Droga do upragnio-
nej profesury okupiona jest niejednokrotnie permanentnym 
stresem. Na dużą rolę stresu w pracy zawodowej i jego nega-
tywny wydźwięk zwraca uwagę wielu autorów, np. Binczycka-
-Anholcer i Liepiesza [18] czy Łuczak i Żołnierczyk-Zreda [19].

Stres w pracy nauczyciela akademickiego jest nieodłączny 
i dotyczy nie tyle pracy dydaktycznej, co pracy naukowej. Każ-
da uczelnia precyzyjnie określa wymogi jakie powinien speł-
nić nauczyciel akademicki będący na etacie asystenta, ad-
iunkta czy profesora. Ocena okresowa obejmuje szereg ak-
tywności, począwszy od liczby i jakości wydanych publikacji, 
prowadzonych badań naukowych, przebytych konferencji, 
odbytych staży krajowych i  zagranicznych, po pracę dydak-
tyczną i  organizacyjną na uczelni. Dodatkowym elementem 
stresującym dla naukowca jest presja czasu, bowiem każdy 
nauczyciel ma określony przedział czasu na zdobycie kolej-
nego szczebla kariery zawodowej. Niedotrzymanie terminu 
grozi usunięciem z uczelni bądź przesunięciem na stanowi-
sko typowo dydaktyczne lub techniczne, co z  kolei skutku-
je obniżeniem wynagrodzenia. W  obliczu ciągle zmieniają-
cych się wymogów związanych z funkcjonowaniem systemu 
szkolnictwa wyższego, przepisów zewnątrz- i  wewnątrzu-
czelnianych stres dopada każdego naukowca. Nie każdy jed-
nak potrafi radzić sobie z przeciążeniem emocjonalnym, co 
w konsekwencji może być początkiem syndromu tzw. wypa-
lenia zawodowego.
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W bibliografii przedmiotu istnieje wiele prac dotyczących 
syndromu „wypalenia zawodowego, jego przyczyn, rodzajów 
i konsekwencji. Lubrańska podkreśla wpływ klimatu organi-
zacyjnego jako najważniejszego czynnika sprzyjającego wy-
stępowaniu syndromu wypalenia [20], Litzke i Schuh dodat-
kowo podkreślają działanie mobbingu w  pracy i  długotrwa-
łego stresu jako czynników indukujących wypalenie [20], zaś 
Maslach rozpatruje wypalenie zawodowe jako zagadnienie 
wieloaspektowe [21]. Większość autorów opisujących zagad-
nienie wypalenia zawodowego skupia się głównie na pracow-
nikach branż medycznych i  promedycznych. Kędra i  Sanak 
opisują wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek [11], Barto-
siewicz i Januszewicz uważają, że zawód pielęgniarki jest naj-
bardziej narażony na wypalenie zawodowe [22], podobnie 
Mefoh i in. [23]. Dahlin zaś, opisuje wypalenie wśród lekarzy 
[24]. W bibliografii istnieje niewiele prac dotyczących wypa-
lenia zawodowego u nauczycieli. Zagadnienie to opisuje min. 
Tucholska w bibliografii krajowej [25] oraz Scott w piśmien-
nictwie obcojęzycznym [26]. Wypalenie zawodowe u nauczy-
cieli akademickich to temat niszowy. Zagadnienie to podej-
muje Gaweł-Luty w pracy pt. ”Nauczyciele akademiccy wobec 
problemu wypalenia zawodowego”. Autorka szczegółowo do-
konuje analizy tego zjawiska u  tej grupy zawodowej. Zwraca 
uwagę na specyficzne przyczyny wypalenia u tej grupy bada-
nej, dzieląc ją na trzy płaszczyzny: organizacyjną, interperso-
nalną i indywidualną [17].

Autorzy artykułu, aby odpowiedzieć na pytanie, czy artete-
rapia mogłaby być skuteczną metodą zapobiegającą wypa-
leniu zawodowemu, przeanalizowali trzy warsztaty twórcze 
przeprowadzone wśród nauczycieli akademickich. 

Nie od dziś wiadomo, że sztuka ma pozytywny wpływ na 
człowieka. O relaksującym i odstresowującym działaniu sztu-
ki donosi wielu autorów, m.in. Darley [27]. Obserwacje warsz-
tatów przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich 
potwierdzają te opinie. Nauczyciele akademiccy chętnie włą-

czają się do prac plastycznych. Większość z nich potwierdza, 
że zajęcia artystyczne odstresowują, relaksują i  odprężają. 
Uczestnicy podkreślali, iż dzięki zajęciom twórczym, zapomi-
nają o  problemach dnia codziennego oraz są bardziej kre-
atywni. Większość z nich podkreślała, że warsztaty zmotywo-
wały ich do działania, przekonfigurowały myślenie, sprawiły, 
że niekorzystne emocje ustępowały tym pozytywnym. Zaję-
cia artystyczne dawały im sporo aktywności, satysfakcji i po-
prawiały nastrój.

Profesor Czachorowski, hydrobiolog, entomolog, uczestnik 
warsztatów bentologicznych, a  także propagator uprawiania 
sztuki w środowisku naukowym, na swoim blogu „Profesor-
skie Gadanie” stwierdza, iż „Nauka łączy się ze sztuką. Wza-
jemnie uzupełnia. Potrzebna jest analiza i  synteza, nauko-
wa skrupulatność i  artystyczna innowacyjność. Sztuka dla 
naukowca nie jest tylko hobbystycznym odpoczynkiem, ale 
i psychiczną higieną. Intelektualną rozgrzewką” [28].

Niniejszy artykuł potwierdza również te słowa. Uczestnicy 
koncentrując się na nowym zadaniu, wyrażali swoje potrze-
by, dyskutowali, bronili swoich przekonań. Po zajęciach arty-
stycznych chętniej brali udział w  sesjach naukowych. Prze-
rwa na arteterapię w  całodziennym słuchaniu często trud-
nych i  zawiłych prawd naukowych, stała się „higieną” dla 
umysłu uczestników. Należy podkreślić, iż warsztaty artete-
rapii na stałe wpisały się w plan konferencji dla hydrobiolo-
gów. Świadczy to o tym, jak dużą moc i ważną rolę pełni sztu-
ka dla każdego człowieka, pozornie z nią niezwiązanego.

W bibliografii przedmiotu można przeczytać, iż wypale-
nie zawodowe trudno leczyć, więc lepiej mu zapobiegać. Za-
nim wypalenie rozwinie się w  pełni, pojawiają się sympto-
my, które informują o pogłębiających się problemach natu-
ry psychicznej. W ramach działań grupowych, często zaleca 
się osobom narażonym na wypalenie zajęcia z  zakresu za-
rządzania sobą w czasie, zarządzania stresem w pracy, plano-
wania ścieżki zawodowej, nauki zdrowej asertywności i sku-

Rys. 3 Odczucia badanych przed warsztatami, w trakcie ich trwania oraz po ich zakończeniu Źródło: Opracowanie własne
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tecznej komunikacji. Często zaleca się także wsparcie indywi-
dualne np. sesje z psychologami i coachami, które pomagają 
zdiagnozować problem, nauczyć się rozpoznawania własne-
go potencjału i jego dynamiki, poznać przykłady działań na-
prawczych. Wszystkie podane przykłady działań zapobiegaw-
czych będą przynosiły rezultaty, jednakże same osoby biorące 
w nich udział, często robią to niechętnie. W Polsce wciąż pa-
nuje przekonanie, iż korzystanie z porad psychologa czy psy-
choterapeuty jest czymś wstydliwym, dlatego większość osób 
rezygnuje z tego typu pomocy. Arteterapia jest formą wspar-
cia, która bardzo dobrze kojarzy się uczestnikom, nie powo-
duje nieuzasadnionych lęków i  obaw, a  tym samym może 
przynosić jeszcze lepsze rezultaty terapeutyczne.

WNIOSKI I PODSUMOWANIE
Niniejsze badania to przyczynek do zgłębiania zagadnienia 
roli arteterapii jako metody mogącej zapobiegać wypaleniu 
zawodowemu. Trudno wyciągnąć jednoznaczne wnioski na 
podstawie trzech warsztatów, uznając iż arteterapia to me-
toda mogąca sprawdzić się w  profilaktyce wypalenia. Moż-
na jednak przypuszczać, iż metoda ta posiada duży potencjał 
w  walce z  wypaleniem zawodowym. Uprawianie sztuki bez 
oceniania i  krytykowania, przyczynia się do odstresowania, 
relaksacji i  odprężenia pacjentów. Z  kolei wyciszenie i  spo-
kój sprzyjają kreatywnemu myśleniu, rozwojowi osobowości, 
wzmagają pozytywne emocje, wiarę we własne siły i możli-
wości, podnosząc samoocenę, a tym samym wypływając na 
zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Dyskusja z nauczycielami biorącymi udział w warsztatach 
twórczych z elementami arteterapii pozwoliła podzielić efek-
ty ich pracy na trzy płaszczyzny: indywidualną, interpersonal-
ną i organizacyjną.
• Efekty na płaszczyźnie indywidualnej: mniejsze zmęcze-

nie, wzrost sił witalnych, poprawa nastroju, poczucie wła-
snej wartości, własnych możliwości i umiejętności, wzrost 
kreatywności, uczucie radości, uczucie wyciszenia, relaksu 
i spokoju. 

• Efekty na płaszczyźnie interpersonalnej: brak irytacji spo-
wodowany drobnymi problemami w pracy, mniejsze prze-
wrażliwienie, wzrost empatii w stosunku do współpracow-
ników, mniejsza podejrzliwość, mniej konfliktów w  pracy 
i w domu.

• Efekty na płaszczyźnie organizacyjnej: zwiększenie moty-
wacji do pracy, podwyższenie jakości i efektywności pracy, 
wydłużenie efektywnego czasu pracy, podwyższenie satys-
fakcji zawodowej, nabywanie zaufania do współpracowni-
ków, do przełożonych, większa cierpliwość w wykonywaniu 
poszczególnych zadań, cierpliwość w kontaktach z pracow-
nikami i studentami.
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