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Conclusion

Mental stress is an important factor aff ecting the sense of good health and satis-
faction. Increased exposure to work stress may worsen both the physical and mental 
health of individuals, increase the number of days of sick leaves, and decrease pro-
ductivity. � e decisive role in the prevention of employees’ disproportional workload 
is played by their employers. � ey should prevent the risk of increased exposure to 
work stress by searching for the sources of the load and their removal, permanent 
control and improvement of working conditions, and better work organization. In 
the case of the teaching profession, it is possible to go on with the implementation 
of psychosocial interventions, such as stress inoculation training, stress management 
training, social motivation training, co-worker support group formation, etc. � e 
survey of most frequently used psychosocial programs is published in the paper 
by Czesław Czabala et al (2011).  � e individual psychological advisory has an 
irreplaceable role. It should be available even to candidates of teaching during all 
the years of studies. All this ought to be done with one goal – to raise healthy 
individuals, who will be able to take part in the education of future generations 
without detriment to their own health and that of our children.
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