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Szkolenie: Techniki radzenia sobie ze stresem 

CEL SZKOLENIA 

Celem warsztatu jest kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem w sytuacjach zmian. 

Poprzez lepsze rozumienie mechanizmów biologicznych uczestnicy będą w stanie bardziej skutecznie 

radzić sobie z presją zadań, nagłymi zmianami oraz długotrwałym przeciążeniem. Dzięki temu bardziej 

świadomie będą mogli zadbać o takie sposoby działania, które będą wspierać ich efektywność osobistą 

i zawodową, oraz pozwolą im na budowanie odporności psychicznej. 

JAKIE UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE NABĘDZIE UCZESTNIK 
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą: 

 wiedzieć, czym jest stres i stresor oraz jak rozumieć pojęcie „stresu związanego z pracą”, 

 znać krótko i długofalowe skutki stresu w obszarze zdrowia, relacji społecznych oraz efektywności 
osobistej i pracy, 

 identyfikować sytuacje wywołujące stres w ich pracy, 
 rozumieć wpływ własnego sposobu myślenia na generowanie stresu, 
 znać objawy stresu na poziomie fizjologicznym, poznawczym i zachowania, 

 mieć świadomość, jaki jest ich indywidualny wzorzec reagowania w stresie, 
 stosować metody wyciszania reakcji stresowych poprzez oddziaływanie na procesy fizjologiczne 

(relaksacja), 
 znać sposoby modyfikowania własnych myśli w celu zarządzania stresem, 
 znać zasady zdrowego trybu życia jako czynnika ochraniającego przed skutkami stresu, 

 
KRÓTKI, RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 

1. Psychofizjologia stresu. Mózg emocjonalny a mózg racjonalny – co się dzieje, gdy odczuwamy 

stres? Jak działają hormony stresu? Zależności między sytuacją stresującą a funkcjonowaniem 
organizmu.  

2. 4 poziomy rozumienia własnych emocji 
3. Autodiagnoza – test wypalenia zawodowego. 
4. Matematyczny wzór na stres – jak się stresujemy. 

5. Sieć zadaniowa a sieć spoczynkowa – jak odpoczywać, żeby nie zwariować. 
6. Uzależnienie od pośpiechu – co dzieje się z mózgiem w sytuacjach nagłej zmiany, 

wydłużonego działania na wysokich obrotach, pracy zdalnej, dużej zmiany w sposobie 

działania. 
7. Odpoczynek pozorny a realne odzyskiwanie energii – czyli dlaczego sen nie daje odpoczynku, 

jak przechodzić z tracenia czasu do budowania zasobów na przyszłość.  
8. Techniki szybkiego radzenia sobie ze stresem. 
9. Dwa sposoby oddychania pozwalające na radzenie sobie ze stresem rozproszonym – oddech 

kołowy i oddech „Navy Seals” 
10. Podstawowe ćwiczenia relaksacyjne – trening Jacobsona 

11. Planer Coveya - narzędzie planowania czasu zapobiegające przeciążeniu i pozwalające na 

zachowanie równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.  

 

Szkolenie obejmuje 8 godzin zajęć dydaktycznych. 


