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Sindromul „burnout”  

• Sindromul 
„burnout” este o 
afecțiune 
complexă 
asociată cu 
epuizarea 
mentală, fizică și 
emoțională care 
apare ca urmare 
a stresului 
excesiv acumulat 
pe termen lung. 
 



• Sindromul „burnout” nu se asociază întotdeauna 

cu orele suplimentare de muncă, ci cu: 

 

-  stresul cronic acumulat 

 

- starea de epuizare  

 

- satisfacția scăzută față de activitatea 

desfășurată zilnic 

 

-  sentimentele de inutilitate resimțite. 



• Atunci când cadrele didactice nu au 

resursele educaționale necesare, iar cerințele 

de la locul de muncă sunt prea ridicate, 

aceștia suferă perioade de stres cronic, 

posibil chiar de „burnout” (Sokal, Babb și 

Trudel, 2020). 

 



• Profesorii care resimt stres cronic se simt 

mai puțin eficace în activitatea realizată, 

oferă mai puțin suport elevilor, iar aceștia 

au rezultate academice mai slabe. 



Deoarece situația actuală datorată pandemiei de 

coronavirus a generat noi dificultăți cărora 

cadrele didactice trebuie să le facă față, am tinde 

să credem că starea emoțională a acestora era 

total diferită până în acest moment. 



 Un studiu realizat în 2017 (Schonert-

Reichl, Kitil & Hanson-Peterson) a 

identificat principalele stări emoționale 

resimțite de către cadrelor didactice 

din punct de vedere ocupațional : 

  

- frustrarea 

- suprasolicitarea 

- stresul 

- oboseala 

- fericirea  



 

Sursa principală a frustării și stresului era:  

 

- lipsa susținerii din partea liderilor privind 

provocările date de acoperirea tuturor nevoilor 

de învățare ale elevilor 

 

- rezultate de performanță expectate 

 

- curriculum mereu în schimbare 

 

 - dezechilibru dintre viață personală și muncă. 
 

 



• Un studiu realizat după primele luni ale pandemiei 

(Ciriano & Brackett, 2020) a observat că cele mai 

menționate emoții de către cadrele didactice au fost:  

 

- anxietate 

 

- frică 

 

- îngrijorare 

 

- suprasolicitare 

 

- tristețe 

 

 

 



• Nivelul de stres al cadrelor didactice a crescut în timpul 

activității online, cauzele fiind (Sokal, Babb și Trudel, 2020): 

 

- grija profesorilor pentru elevii vulnerabili, în lipsa 

monitorizării față-n față 

 

- inegalitatea dintre elevi privind accesul la învățare este acum 

amplificată 

 

- dificultăți în a face accesibilă elevilor informația, acolo unde 

aceștia nu au condiții 

 

 

 

 

- „furtuna” de website-uri, 

platforme de învățare și alte 

resurse cu care au fost 

„bombardate” cadrele didactice, 

perceapută nu ca resursă, ci ca o 

creștere în complexitate a 

sarcinilor de lucru. 



Ce ar putea ajuta... 
• Cadrele didactice care au succes  
în a fi eficace și fac față stresului: 
 
- au parte de suport colegial, colaborează în planificarea activităților 
didactice sau fac parte din comunități profesionale active 
 
-  își delimitează și organizează bine timpul de lucru și cel personal 
 
- acordă atenție stării de bine personale 
 
- abordează cerințele profesionale pas cu pas, folosind strategii 
familiare pe care le adaptează la etapa de digitalizare a activității 
didactice 
 

- au susținerea și implicarea părinților 
 
- au susținere din partea autotrităților administrative. 



Deoarece viitorul academic și profesional al 

copiilor este în mâinile cadrelor didactice 

și ale părinților, colaborarea și ajutorul 

reciproc este acum, mai mult ca oricând, 

esențial! 


