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Asystencja wychowawcy:
sygnały współczesnych wyzwań

Juvenum Patris1 – Ojciec Młodych – Św. 
Jan Bosco, do którego wzoru nawiązują 
współcześni pedagodzy jako osoby wy-
chowującej, osoby, która swoim życiem i 
praktyką wychowawczą udowodniła, że 
możliwe i potrzebne jest świadectwo te-
go co się głosi słowem, ten Książe Wycho-
wawców za jeden z najbardziej istotnych 
elementów realizowanego przez niego 
systemu prewencyjnego, uważa asy-
stencję. Asystencja pełni fundamentalną 
funkcję w tym systemie, wychowawca 
określany jest w nim mianem asystenta, 
pojęcia te traktowane są w nim jako toż-
same2. Asystencja ta jest, jak to określił 
Jan Paweł II, „obecnością pedagogiczną”3 
wychowawcy jako „ojca, brata i przyja-
ciela”4, a sam ks. Bosco ujął ją w słowach, 

że jest to „inteligentne i pełne miłości za-
interesowanie”5, „które sprawia, że asy-
stencja staje się praktycznym wyrazem 
miłości wychowawczej”6. Cesare Bissoli, 
Salezjanin, analizując fenomen stylu wy-
chowania ks. Bosco, przywołuje słowa in-
nego badacza tego zjawiska, Pietra Braido, 
który zwrócił uwagę, że księdzu Bosco 
chodziło w sprawie postawy wychowaw-
cy o coś, co można określić w słowach: 
„Przełożony (= wychowawca) niech bę-
dzie wszystkim dla wszystkich, zawsze 
gotowy do wysłuchania każdej wątpliwo-
ści czy żalów młodzieży, zawsze uważny 
i wytrwały w czuwaniu nad jej zachowa-
niem, oddany całym sercem poszukiwa-
niu dobra duchowego i doczesnego tych, 
których powierzyła mu Opatrzność”7.  
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cześnie tytuł Listu napisanego w setną rocznicę śmierci Św. Jana Bosco w 1988r., List w tłuma-

czeniu na język polski nosi tytuł Ojciec i Nauczyciel Młodzieży.
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sco, LAS, Roma 1999, s. 301-303.
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Z kolei za innym autorem, Don Juanem E. 
Vecchim, mówi, iż w rozumieniu ks. Bo-
sco „Rola wychowawcy to przede wszyst-
kim ocenianie, rozumienie, odkrywanie 
w wychowanku źródeł energii rozwo-
jowych; na drugim miejscu to obecność 
przy wychowanku, pobudzanie w nim 
tego wszystkiego, co już w sobie rozwi-
nął, aby mógł iść dalej; to także uwagi 
czynione w sytuacjach, w których może 
zaistnieć niebezpieczeństwo jakichś od-
chyleń”8. Idąc za analizą Ojca Świętego Ja-
na Pawła II poświęconą osobie tego Świę-
tego Wychowawcy9, pisze: „Podkreśla on 
(św. Jan Bosco) przede wszystkim wolę 
zapobiegania powstawania negatywnych 
doświadczeń, które mogłyby osłabić zapał 
młodego człowieka lub narazić go na dłu-
gie i mozolne odrabianie strat. Określenie 
to zawiera także przeżyte ze szczególnym 
natężeniem głębokie intuicje, ściśle okre-
ślone wybory i kryteria metodologiczne, 
takie jak sztuka wychowania pozytywne-
go, dobro właściwych i angażujących do-
świadczeń, urzekających szlachetnością 
i pięknem; sztuka pomagania młodym w 
«wewnętrznym wzrastaniu» przez roz-
budzanie ich wewnętrznej wolności oraz 
przez przezwyciężanie zewnętrznych 
uwarunkowań i formalizmów; sztuka 
pozyskiwania młodzieńczych serc, by z 
radością i zadowoleniem zapalać je do 
dobra, prostując wypaczenia i przyspo-
sabiając je do przyszłych zadań poprzez 
rzetelną pracę nad charakterem”10. W in-
nym zaś miejscu tego Listu, Jan Paweł II 
pisze, iż „(…) ksiądz Bosco przywiązywał 

wielką wagę do ludzkich aspektów i hi-
storycznych uwarunkowań jednostki”11, 
oraz, że „Współczesny wychowawca musi 
umieć uważnie odczytywać znaki czasu, 
by móc dostrzec pojawiające się wartości, 
które pociągają młodzież (…)”12.

W świetle tych analiz dotyczących asy-
stencji, stałej czujnej obecności pedago-
gicznej wychowawcy przy wychowan-
ku, można zauważyć i rozróżnić między 
innymi trzy ważne aspekty, które się z 
nich wyłaniają. I tak:
– czuwanie ma zapobiegać złym wpły-

wom pojawiających się negatywnych 
zjawisk, poprzez ich rozpoznanie i 
wyeliminowanie w czasie uprzedzają-
cym zetknięcie z wychowankiem i w 
samym wychowanku;

– czuwanie ma nasycać przestrzeń 
wzrastania wychowanka pozytywny-
mi wartościami, wpływami, dobrami, 
także wyzwalanie tych dóbr, które 
będą przyczyniać się do jego pełnego 
wzrostu w perspektywie zbawienia;

– czuwanie ma rozpoznawać znaki czasu 
zawierające ładunek aktualnych treści 
w kontekście tradycji i współczesnych 
wyzwań, zjawisk, uwarunkowań hi-
storyczno-społecznych, konkretnych 
sytuacji osób, i jednocześnie, przyczy-
niać się do odpowiedniego ustosunko-
wania się do tych znaków, zjawisk.
Pierwszym warunkiem spełnienia 

wymienionych wyżej funkcji czuwa-
nia jest zaistnienie samego czuwania, 
a więc takiego bycia z wychowankiem 
i dla wychowanka, o którym w nawią-

8 Bisolli, j.w., s. 87, cyt. za E. Vecchi, I guardiani dei sogni co nil dito sul Mouse. Educatori nel-

l’era informatica, Elledici, Leumann (Torino) 1999, s. 155. 
9 Por. Jan Paweł II. List Juvenum Patris, p.5.
10 Jan Paweł II. List Juvenum Patris, p. 8.
11 Tamże, p. 10.
12 Tamże, p. 10.
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zaniu do św. Jan Bosco mówił Jan Pawel 
II: „Dobroć czyni z wychowawcy osobę 
bez reszty oddaną dobru wychowan-
ków, przebywającą wśród nich, gotową 
do poświęceń i trudów związanych z jej 
misją. Wszystko to wymaga prawdziwe-
go bycia do dyspozycji młodzieży, szcze-
rej życzliwości i umiejętności dialogu”13. 
A cytując słowa ks. Bosco, Ojciec Święty 
podkreśla jego postawę wyrażoną w sło-
wach skierowanych do młodych: „Tu z 
wami czuję się dobrze, moje życie – to 
przebywanie pośród was”14.

Nawiązując do wybranych fragmen-
tów Ewangelii zamieszczonych jako 
prolog do niniejszych rozważań, i do 
spostrzeżeń wyprowadzonych na pod-
stawie przytoczonego powyżej materia-
łu treściowego, można spróbować ująć 
problem czuwania, jako takiego, który, z 
jednej strony, chroni przed złem, z dru-
giej zaś, przygotowuje do przyjęcia do-
bra. Czuwanie oznacza stałą gotowość, 
stałą właściwą postawę odnoszącą się 
do jednej i drugiej rzeczywistości. W 
jednym i drugim przypadku, ta właści-
wa postawa prowadzi do najwyższego 
dobra, jakim jest spotkanie z Panem, 
Jezusem Chrystusem. Unikanie zła, nie 
przyjmowanie go, pozwoli „stanąć przed 
Synem Człowieczym”15. Odpowiednie 
zaś gospodarowanie dobrem, tym co 
należy do domu Pana, sprawi, że będzie-
my gotowi na jego spotkanie, gdy „Pan 
domu przyjdzie”16. A przecież, jak pisze 
Ewangelista, „nie wiecie, kiedy pan do-
mu przyjdzie”17. Akcent położony jest 

więc na nieprzerwaną stałą gotowość. 
Jest to charakterystyczne dla czuwania. 

W tym świetle dokładnie widać, jak 
ks. Jan Bosco, jako kapłan i wychowawca 
doskonale rozumiał i realizował funkcję 
czuwania w stosunku do wychowan-
ków, którzy są powierzeni wychowawcy 
przez Opatrzność, i za których wycho-
wawca ponosi odpowiedzialność w per-
spektywie ich zbawienia. 

Na te aspekty czuwania należy nało-
żyć i podkreślić wagę słów Ewangelisty: 
„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym 
czasie”18. W kontekście nauki Św. Jana 
Bosco, warto zwrócić uwagę na rozumie-
nie słów „w każdym czasie”, zarówno w 
znaczeniu ciągłości, jak i w rozumieniu 
kolejnych uwarunkowań społeczno-hi-
storycznych, które niosą ze sobą ciągle 
nowe niebezpieczeństwa i wyzwania dla 
wychowania, co ks. Bosco, jako zwolen-
nik realizmu w wychowaniu stale miał w 
optyce swej pracy wychowawczej i co za-
lecał wychowawcom wszystkich czasów.

Dla zobrazowania postaw i odniesień 
wychowawców wobec niektórych tylko 
sygnałów współczesnych zjawisk doty-
czących wychowania młodego pokole-
nia, przytoczone niżej zostają przykłady 
takich sytuacji. I tak, są to:
1. Negatywne zjawisko kulturowe, jakie 

pojawiło się od września 2008 – film – 
superprodukcja kinematografii rosyj-
skiej – „Rok 1612” – charakterystyka 
oraz niektóre wyniki badań sondażo-
wych przeprowadzonych w szkołach 
przez studentów III roku Pedagogiki 

13 Jan Paweł II, Juvenum Patris, p. 12.
14 Tamże.
15 Łk 21,36.
16 Mk 13, 33-37.
17 Tamże.
18 Łk 21,36. 
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KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli do-
tyczące odniesienia wychowawców do 
tego zjawiska.

2. Przypadek wprowadzenia do lektur 
szkolnych, przez jednego z gimna-
zjalnych nauczycieli języka polskiego, 
thrillera – sześcioczęściowej książki 
Stephena Kinga „Zielona mila” – cha-
rakterystyka zjawiska i przypadku.
Ad. 1. Na kilka dni przed 17 września 

tego roku, czyli przed obchodami rocz-
nicy napaści militarnej Rosji Sowieckiej 
na Polskę w 1939 roku, weszła na ekrany 
kin polskich superprodukcja kina rosyj-
skiego, „Rok 1612”. Film został zreali-
zowany na zamówienie Kremla, a więc 
najwyższych władz państwa współcze-
snej Rosji19. Budżet filmu, największy 
w historii kinematografii rosyjskiej, 
wyniósł 12 milionów dolarów amery-
kańskich. W kontekście ostatnich pogor-
szonych relacji w stosunkach pomiędzy 
naszymi krajami, film ten ma swoją wy-
mowę negatywnego spojrzenia ze stro-
ny naszego sąsiada w stronę Polski. Już 
sam tytuł sugeruje, że film aspiruje do 
kategorii filmów historycznych, i gdyby 
nie miało miejsca w nim zafałszowanie 
tej historii, można by uznać zawarte w 
nim elementy z tej kategorii. Jednocze-
śnie, twórcy filmu w sposób przemyśla-
ny, jako formę, w którą wpisana została 
treść filmu, wybrano baśń. Uzasadnili to 
tym, iż film adresowany jest w szczegól-
ności do młodego pokolenia, a więc ma 
przyciągać swoją formą młodego widza, 
i ma spełnić funkcję wzbudzenia dumy 
u rosyjskiej młodzieży z historii swoje-
go narodu. Jednocześnie, taki wybór ob-
liczony został na odbiór ze strony mło-

dzieży w wielu innych państwach, gdzie 
wszedł na ekrany kin. W sytuacji, gdy 
przeszłość historyczna naszych krajów 
nie została jeszcze „odplamiona”, czyli, 
gdy na przykład, Rosja ciągle jeszcze nie 
uznała ludobójczego charakteru takich 
wydarzeń, jak zbrodnia Katyńska, czy 
stalinowskie represje, tworzenie takie-
go fałszywego obrazu stosunków pol-
sko – rosyjskich, jaki został ukazany w 
filmie „Rok 1612”, ma istotne znaczenie 
dla gruntowania właściwego miejsca i 
opinii międzynarodowej w układzie geo-
politycznym dla Polski współczesnej. W 
omawianym filmie Polska została uka-
zana w najgorszym świetle amoralnym, 
obrażone zostały nasze uczucia dumy by-
cia Polakiem, obrażone zostały uczucia 
religijne katolików, zwłaszcza polskich, 
związanych z Jasną Górą i Maryją Matką 
Bożą, w negatywnym świetle pokazana 
została rola papieża i księży, w fałszy-
wym wizerunku przedstawiono polską 
husarię, zasłużoną dla obronności nasze-
go państwa, a także przedstawicieli szla-
chectwa polskiego. W obraźliwy sposób 
scharakteryzowany został nasz ojczysty 
język, który w filmie nazwany został ję-
zykiem żmii20. To niektóre aspekty okre-
ślające treści i funkcje tego filmu. Można 
zatem postawić pytanie, czy i na ile są 
świadomi jego szkodliwości dla wycho-
wania młodzieży polskiej wychowawcy 
pracujący w naszych szkołach, dyrekto-
rzy, którzy zwykle podejmują decyzje o 
udziale klas szkolnych w projekcjach ki-
nowych, nauczyciele historii, którzy ma-
ją tu głos decydujący w ocenie prawdy 
historycznej dotyczącej podjętej tematy-
ki przez film. 

19 J. Szaniawski, Rok 1612 – kto dopuścił do rozpowszechnienia w Polsce antypolskiego filmu 

rosyjskiego. Zemsta za Katyń? [w:] Nasz Dziennik, czwartek, 11 września 2008, Nr 213 (3230).
20 Szaniawski, j.w.
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Studenci III roku pedagogiki zajmujący 
się na warsztatach artystycznych sztuką 
w aspekcie wychowania, przeprowadzili 
wywiady dotyczące filmu „Rok 1612”. I 
tak, zestawiając wyniki studentów stu-
diów stacjonarnych (badania prowadzili 
także studenci studiów niestacjonar-
nych), warto przedstawić niektóre wyni-
ki tych badań. Badaniem zostało objętych 
19 placówek oświatowo – wychowaw-
czych: 8 szkół podstawowych, 5 gimna-
zjów, 4 zespoły szkół, 1 liceum, 1 bursa 
szkolna. Studenci przeprowadzili w szko-
łach wywiady zarówno z dyrektorami, 
jak i nauczycielami historii. Na pytanie, 
czy zabraliby oni młodzież szkolną na ten 
film, wszyscy dyrektorzy, którzy udzielili 
wywiadu, oświadczyli, że nie, zaś spośród 
nauczycieli historii jeden spośród wszyst-
kich odpowiedział na pytanie twierdząco. 
Dominowały takie argumenty, jak: „Nie 
sądzę, żeby ten film był odpowiedni dla 
dzieci. Nie mam tu na myśli wyłącznie te-
go, że film ten obfituje w brutalne sceny, 
ale przede wszystkim fakt zafałszowania 
historii”21, „Szkoła na pewno nie pójdzie 
na ten film, ponieważ fałszuje on fakty 
historyczne i jest w nim dużo przemocy, 
okrucieństwa oraz obraża on wiarę kato-
licką”22, „Jest to film drastyczny i nie zga-
dza się on z faktami historycznymi, więc 
może być niebezpieczny dla młodego po-
kolenia”23. Sami studenci także sformu-

łowali swoje opinie na temat tego filmu. 
Ich wypowiedzi zawierały następujące 
wnioski: „Uważam, że jest to zemsta za 
film „Katyń”, fakty historyczne zostały 
zafałszowane aby młode osoby nie znają-
ce prawdy historycznej zapamiętały ten 
obraz i miały zakłamany obraz swojego 
narodu”24, „Uważam, ze film można na-
zwać baśnią propagandową dla Święta 
Jedności Narodowej (w Rosji), które ma 
zastąpić rocznicę przejęcia władzy przez 
bolszewików w 1917 roku, w ramach kul-
tywowania antypolonizmu”25, „Zgadzam 
się z moimi rozmówcami, ponieważ film 
ten jest antypolski i nie powinien zaist-
nieć w polskich kinach”26. Studenci prze-
prowadzający badania wyrobili sobie 
ogląd zarówno co do postaw nauczycieli 
i dyrektorów szkół wobec tego zjawiska 
jakim jest film „Rok 1612”, jak również 
co do postaw wychowawców wobec za-
angażowania w czuwanie nad dobrem 
wychowanków. Należy wziąć pod uwagę, 
że wywiady przeprowadzane były prze-
ważnie w małych miejscowościach27. Nie 
wszyscy uczniowie mieli takie szczęście, 
by im było zaoszczędzone uczestnictwo 
w opisywanej projekcji filmowej. War-
to przytoczyć wypowiedź dziewczyny, 
uczennicy szkoły warszawskiej, która w 
ramach zajęć lekcyjnych została na ten 
film zaprowadzona. Swoje przeżycia opi-
suje w następujący sposób: „Byłam na 

21 Badania własne, opracowania studentów III roku pedagogiki pod kierunkiem Ewy Sęk,  

Katedra Pedagogiki Katolickiej WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli, październik 2008.
22 Badania własne, j. w.
23 Tamże.
24 Badania własne, opracowania studentów III roku pedagogiki WZNoS KUL Jana Pawła II  

w Stalowej Woli pod kierunkiem Ewy Sęk w ramach zajęć dotyczących wychowania przez sztu-

kę, Katedra Pedagogiki Katolickiej, październik 2008.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 J. w. 
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28 www.silverscreen.pl /phpcore /forms /site /schedulemovie.php?l=0&t=3&d=6&w=

0&m=1022&p=3. 28.11.2008.
29 Por. S. King. Zielona mila. Warszawa 1997.
30 Notatki z działalności społeczno-pedagogicznej. Ewa Sęk, listopad 2008. Katedra Pedago-

giki Katolickiej WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.
31 J. w.

tym filmie dzisiaj z klasą. Co chwila za-
słaniałam oczy, bo nie mogłam na to pa-
trzeć. Co chwila coś tym ludziom odcina-
li... Wyszłam po godzinie i tego nie żałuję, 
bo nie mogłabym dalej na to patrzeć”28. 
Oczywiście oprócz aspektów brutalności, 
występuje tu wiele innych szkodliwych 
dla prawidłowego rozwoju młodego czło-
wieka elementów. 

Ad. 2. Innym niż film wytworem kultu-
ry są książki. Mamy do nich pozytywne 
nastawienie, choćby z tej racji, że w erze 
cywilizacji obrazkowej chciałoby się, 
żeby czytanie lektur było kultywowane 
dla pozyskiwania bogactwa językowego 
czy też rozwijania wyobraźni. Cóż po-
wiedzieć, jeśli nauczyciel wprowadza do 
zestawu obowiązujących do przeczyta-
nia książek dla uczniów II klasy gimna-
zjalnej Thriller „Zielona mila”. Autor tego 
światowego bestsellera zarabia rocznie 
50 milionów dolarów, a jego pierwsza 
książka napisana w dzieciństwie nosiła 
tytuł „Byłem nastoletnim rabusiem gro-
bów”. Popyt dzisiejszego świata na tego 
typu wytwory psychiki takiego autora 
jest zjawiskiem szerszym. Nas interesuje 
w tym przypadku postawa nauczyciela, 
który nie chroni przed kształtowaniem 
tego typu zapotrzebowań młodych umy-
słów, a co więcej, na wzbraniających się 
rodziców i młodzież, wywiera presję le-
gitymując się dyplomem nauczyciela i 
znawcy przedmiotu. Tymczasem, każdy, 
kto sięgnie po tę lekturę zauważy, nie bę-
dąc nawet pedagogiem z wykształcenia, 
że zawiera ona elementy destrukcyjnie 

wpływające na młodego czytelnika, a 
nawet wprost demoralizujace. Autor bo-
wiem przedstawia model świata pełnego 
przemocy, patologii, bezsilności, repre-
sji, bezsensu i bezradności. Jest to mo-
del depresyjny, przerażający nastrojem 
przygnębienia, braku nadziei i autory-
tetów. Język utworu nasycony jest wul-
garyzmem nie tylko pojęć używanych w 
żargonie bohaterów książki, na przykład 
więźniów skazanych na karę śmierci, 
ale wulgarnego pojmowania świata i 
ludzi, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Mają miejsce drastyczne, rozbudowane 
i przedstawiane w detalach procedury 
przygotowań do egzekucji i samego mo-
mentu wykonywania wyroku29. Można 
oczywiście długo przeprowadzać analizę 
szkodliwości tego typu lektury dla czter-
nastoletnich wychowanków. Zadziwiają-
ce jest to, że tego typu lektura znalazła 
się w polu nauczania przedmiotu języka 
polskiego30. Optymistycznym akcentem 
jest fakt, iż dyrektor szkoły po zapozna-
niu się z informacją o tym fakcie, natych-
miast zareagował usuwając tę lekturę z 
nauczania przedmiotu31. Daje ten fakt 
jednak do myślenia, iż demoralizacja 
uczniów, może następować nawet tam, 
gdzie musi być zagwarantowana ochro-
na przed nią.

Przykładów różnych zjawisk sprzecz-
nych z wychowaniem człowieka w per-
spektywie zbawienia, we współczesnej 
dobie niestety jest wiele. Dla zasygna-
lizowania kolejnego przykładu można 
tu podać chociażby pojawienie się w 
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ofercie niektórych szkół przygotowania 
przez dzieci elementów do obchodzenia 
(na gruncie polskiej szkoły) tzw. święta 
Halloween. Przy jednoczesnym niedo-
maganiu w wypełnianiu zadania przez 
wychowawców w dostarczaniu w pełni 
dóbr, szczególnie duchowych, oraz po-
zytywnych wzorców jako świadectw dla 
wychowanków, spotęgowanie czy nasile-
nie wpływów złych, jest niezwykle nie-
bezpieczne dla prawidłowego wzrastania 
młodych osób.

Warto więc na nowo pochylić się nad 
przesłaniem zawartym w całym systemie 
prewencyjnym św. Jana Bosco, a w szcze-
gólności nad wezwaniem do czuwania, 
gdyż groźnych zjawisk pojawiających 
się współcześnie jest nazbyt wiele, aby 
ich nie dostrzegać, czy bagatelizować. 
Naprawiać człowieka jest bowiem o wie-
le trudniej niż formować od początku, a 
przecież i poprawne zwykłe kształtowa-
nie wychowanka jest wielką sztuką.

StreSzczenie
Przedmiotem zainteresowania ni-

niejszych rozważań jest czuwanie wy-
chowawcy, jeden z fundamentalnych 
elementów pedagogicznych systemu 
prewencyjnego Św. Jana Bosco. Przedsta-
wione jest ono w świetle Listu Jana Pawła 
II Juvenum Patris, fragmentów Ewange-
lii Św. Łukasza i Św. Marka, nauki Księcia 
Wychowawców, jakim uznany został Św. 
Jan Bosco. Czuwanie rozumiane tu jest 
jako: zapobieganie złu, gospodarowanie 
dobrem i czynienie go, odczytywanie 
znaków czasu w konkretnym kontekście 
historycznym, a przede wszystkim ja-
ko stała konieczność dla prawidłowego 
wzrostu wychowanka w perspektywie 
jego pełnego rozwoju. Przytoczone są 

także niektóre przykłady z aktualnych 
niebezpiecznych współczesnych zjawisk 
kulturowych oraz sposoby reagowania 
na nie współczesnych wychowawców. 
Cennym elementem artykułu jest przy-
toczenie niektórych wyników badań 
sondażowych przeprowadzonych przez 
studentów pedagogiki w ramach zajęć 
dotyczących wychowania przez sztukę. 

ASSiStAnce of A teAcher in the 
context of good And evil. SignS 
of contemporAry chAllengeS

The subject of these considerations is 
vigilance of a teacher; one of the funda-
mental elements of the preventive sys-
tem of education of St. Don Bosco (John 
Bosco). Such vigilance is considered in 
the light of the letter of John Paul II „Ju-
venum Patris”, excerpts of St. Luke and 
St. Mark, and teaching of the Prince of 
Teachers – St. Don Bosco. 

The vigilance is understood here as 
preventing evil, stewardship over good 
and doing good, and above all as a con-
stant necessity for correct growth of a 
pupil in the perspective of his full devel-
opment. Some examples of dangerous 
contemporary cultural phenomena are 
discussed along with methods that can 
be used by teachers to deal with such 
dangers. Important element is a sum-
mary of surveys performed by students 
during workshops on using art as an aid 
in upbringing. 
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