
 

 
Program warsztatów: ,,Stres i wypalenie zawodowe’’. 

 

        27.11.2019r. 

12:50 -13:00 
Powitanie, zapoznanie z programem warsztatów. 

-mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

13:00 – 14:30 

Sesja wstępna - integracja grupy oraz poznanie potrzeb uczestników 

warsztatów. 

- mgr Marcin Miller  

14:30 – 15:15     Obiad  

 15:15 – 16:45 
Style radzenia sobie ze stresem.  

- mgr Marcin Miller 

16:45– 17:00  Przerwa kawowa  

17:00 – 17:45 
Stres w pracy nauczyciela.  

- mgr Marcin Miller 

17:45 – 19:00      Kolacja 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Program warsztatów: ,,Stres i wypalenie zawodowe’’. 

 
      28.11.2019r. 

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Trening relaksacyjny - sesja 1. 

- mgr Marcin Miller 

10:30 – 10:45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 Trening relaksacyjny - sesja 2. 

- mgr Marcin Miller 

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12.30 – 14.00 Stres w pracy nauczyciela - podsumowanie zajęć.  

- mgr Marcin Miller 

14.00–14:45 Przerwa obiadowa 

14:45-16:15 Skąd się bierze wypalenie zawodowe u nauczycieli?. 

- dr Małgorzata Kamińska  

16:15-19:00 Zajęcia terenowe  

19:00-20:00  Kolacja  

      29.11.2019r.  

8:00 – 9:00 Śniadanie 

9:00 – 10:30 Po czym poznać, że mamy do czynienia z nauczycielem wypalonym 

zawodowo?. 

- dr Małgorzata Kamińska  

10:30 – 10.45 Przerwa kawowa  

10:45 – 12:15 „Sprinterzy i długodystansowcy” czyli kto najbardziej ulega 

wypaleniu zawodowemu.  

- dr Małgorzata Kamińska  

12:15 – 12:30 Przerwa kawowa 

12:30 – 14:00 Co robić, aby nie dać się wypalić? 

- dr Małgorzata Kamińska  

14:00 –14:30 Przerwa obiadowa 

 



 

 

Osoba odpowiedzialna za organizację warsztatów:  

mgr inż. Katarzyna Wszeborowska 

k.wszeborowska@kcer.pl 

tel. kom.: 609 661 154 

 

Miejsce zakwaterowania i realizacji warsztatów: 

Hotel Otoliński 

09-407 Płock, ul. Otolińska 29b 

http://hotel-otolinski.pl/ 

 

mgr Marcin Miller - ukończył pedagogikę resocjalizacyjną i opiekuńczo-wychowawczą  

na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Od lipca 2013r. kieruje 

świetlicą opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci i młodzieży z rodzin z dysfunkcjami  

w Barchowie. Prowadzi działania wychowawcze i terapeutyczne adresowana między innymi  

do dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Pracuję także jako pedagog w szkole 

podstawowej, w której prowadzi zajęcia profilaktyczne.  Posiada certyfikat uprawniający  

do wykonywania zawodu socjoterapeuty. Jest autorem publikacji ,, Bezpieczne 

funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze  szczególnym uwzględnieniem 

zaburzeniami sieciowymi grami komputerowymi’’ wydanej przez ORE.  

 

W latach 2015-2017 prowadził  działalność gospodarczą Marcin Miller bez kompleksów, 

która zajmowała się profilaktyką i edukacją. Obecnie jest prezesem zarządu 

w  BEZKOMPLEKSÓW Sp. z o.o.   http://bezkompleksow.org/ 

  

BEZKOMPLEKSÓW Sp. z o.o. zajmuję się profilaktyką dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Realizuje szkolenia, wykłady, warsztaty profilaktyczne z elementami psychoedukacji i zajęcia 

o charakterze edukacyjnym oraz rozwojowym. 

  

dr Małgorzata Kamińska – pedagog, doktor nauk humanistycznych, pracuje w Szkole 

Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Obecnie sprawuje funkcję prorektora  

ds. studenckich i dziekana Kolegium Studiów Pedagogicznych. Prowadzi zajęcia ze studentami 

z zakresu antropologii kultury, pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej, pedeutologii, terapii 

pedagogicznej. Była dyrektorką szkoły podstawowej, niepublicznego gimnazjum i liceum.  

Od wielu lat bada środowisko zawodowe nauczycieli i warunki ich pracy.  

Autorka ponad 70 opracowań naukowych i artykułów w czasopismach polskich  

i zagranicznych, m.in. Postawy i zachowania nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce 

http://hotel-otolinski.pl/


 

(2002),  Współpraca i uczenie się nauczycieli w kulturze organizacyjnej szkoły (2019), 

Edukacja i społeczeństwo obywatelskie – perspektywa interdyscyplinarna (2013), Edukacja  

w procesie zmiany – warunki, możliwości, doświadczenia (2014), Nauczyciel i nauczanie  

w warunkach zmiany edukacyjnej (2014), Wybrane problemy nauczania i wychowania.  

Z doświadczeń okresu transformacji (2015), Nauczyciel we współczesnej edukacji (2016) 

Publikuje także w czasopismach popularnonaukowych dla nauczycieli  („Nowa 

Szkoła",  „N@uczyciel", „Życie Szkoły", „Refleksje"). Współtworzyła książkę dla nauczycieli 

i dyrektorów szkół Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka (2013). 

            Uczestniczyła w krajowych projektach edukacyjnych jako specjalista ds. modeli  

i programów. Recenzuje projekty edukacyjne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Jest członkinią stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz edukacji: Fundacja Edukacji  

i Rozwoju Społecznego FERS (przewodnicząca Rady Programowej), Stowarzyszenie 

Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja (członek Rady Programowej), Towarzystwo Naukowe 

Płockie, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Ukrainian Academy of Acmeology, Department 

of pedagogy and psychology. 

 


