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SALEZJAÑSKI SYSTEM WYCHOWANIA M£ODZIE¯Y
 MO¯LIWE WYPACZENIA
WPROWADZENIE
Salezjañski system wychowania m³odzie¿y, zwany systemem prewencyjnym
Jana Bosko, pomimo swej wieloletniej tradycji i pocz¹tków siêgaj¹cych po³owy
XIX wieku, w czasach nam wspó³czesnych pozostaje systemem nadzwyczaj aktualnym. W dobie zagubienia i relatywizmu aksjologicznego jest on tym bardziej
poszukiwany i doceniany na polu pracy z m³odzie¿¹1. Wspó³czesna myl pedagogiczna i praktyka wychowawcza cierpi na rozproszenie, na rozrzucenie w¹tków
i elementów wartoci, celów i prawdy w poszczególnych zwalczaj¹cych siê kierunkach czy szko³ach. System prewencyjny ma okrelone cele i zadania wychowania, bazuje na okrelonej aksjologii i metodologii wychowania, staraj¹c siê
podmiotowo traktowaæ wychowanka. Niemniej jednak, obserwuj¹c realia dzie³
salezjañskich nie tylko w Polsce, ale równie¿ w Europie (szko³y, oratoria, wietlice, grupy m³odzie¿owe, stowarzyszenia sportowe itp.), dostrzega siê pewne b³êdy
i wypaczenia w aplikowaniu systemu prewencyjnego. Warto wymieniæ i omówiæ
pokrótce niektóre z nich, tak by uwiadomiæ sobie pewne niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce z b³êdnego zastosowania systemu prewencyjnego w praktyce. Temu w³anie powiêcony jest ten artyku³.
1. PRZEROST WYMIARU LUDYCZNEGO W DZIA£ALNOCI WYCHOWAWCZEJ
Najczêstszym b³êdem pope³nianym przez wychowawców, którzy deklaruj¹,
i¿ oddzia³ywaj¹ za pomoc¹ systemu prewencyjnego, jest dostrzegalny przerost
zasady rekreacji w rodowisku oddzia³ywania pedagogicznego. Pewne procesy
1

Por. C. Nanni, Priorita Educative nelle ambivalenze della globalizzazione, w: Atti del Congresso internazionale, Sistema Preventivo e Diritti umani, Roma 26 gennaio 2009, s. 4752.
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zaistnia³e w Europie Zachodniej, jeli chodzi o postrzeganie roli sportu i rekreacji, przybra³y równie¿ w Polsce rozmiary niepokoj¹ce. W dzia³alnoci salezjañskiej Homo ludens znajduje odpowiednie rodowisko wychowawcze, ale jednak
na naszych oczach dokonuje siê pewne przeakcentowanie, tzn. tendencja k³adzenia wiêkszego nacisku na rozrywkê i zabawê w rodowisku szkolnym czy oratoryjnym szeroko pojêtym. Nagminne akcentowanie aspektu ludycznego w dzia³aniach wychowawczych przekrela szanse dowartociowania innych wymiarów
wchodz¹cych w sk³ad wychowania integralnego2.
Ksi¹dz Bosko stworzy³ rodowisko zabawy i rekreacji (giardino di ricreazione). Jednak ca³oæ tego rodowiska nazywa³ nie rekreatorium, lecz oratorium3.
Trudno siê nie zgodziæ z faktem, ¿e dzisiejsza m³odzie¿ wzrasta w kulturze o charakterze ludycznym, zabawowym. Sport i zabawa w strukturach salezjañskich
winny mieæ specyficzny klimat i w³aciwe cele. Inicjatywy te winny sprzyjaæ
wyzwalaniu ekspresji, aktywnoci, a tak¿e ducha twórczoci podopiecznych. Zabawa dobrze przeprowadzona rozwija kulturê, mo¿e staæ siê wa¿nym elementem
w procesie dojrzewania. Mo¿e te¿ ukazywaæ wartoci osoby, potrzebê sensu ¿ycia, odpowiedzialnoæ etyczn¹, solidarnoæ, mo¿e wreszcie rozwijaæ zdolnoæ
uczenia siê ¿ycia i przez to staæ siê po¿ytecznym czynnikiem wychowawczym4.
Na bazie poczynionych obserwacji dostrzega siê problem, i¿ w pracy z m³odzie¿¹ w pewien sposób odchodzi siê od g³ównych idei systemu prewencyjnego
ks. Bosko, który z jednej strony dba³ o obecnoæ wymiaru rekreacyjnego w swoich oddzia³ywaniach z wychowankami, ale z drugiej strony nie pozwala³, aby
zredukowano jego obecnoæ do roli zarz¹dcy obiektami sportowymi5.
2. NIEBEZPIECZEÑSTWO INSTRUMENTALIZACJI WYCHOWANKA
Od d³u¿szego czasu w naszym kraju trwaj¹ wysi³ki maj¹ce na celu przywrócenie szkole jej funkcji wychowawczej. Okres marksistowskiej ideologizacji szko³y
powodowa³ podporz¹dkowanie ca³ego systemu edukacji jednej s³usznej ideologii6. Przyczynia³o siê to do instrumentalizacji cz³owieka i traktowania go w ka2 Por. B. Stañkowski, System prewencyjny w praktyce salezjanów prowincji krakowskiej: wynik badañ na podstawie analizy miesiêcznika Wiadomoci Inspektorialne (20012005), Seminare
26(2009), s. 245. Autor zauwa¿a pewne przeakcentowanie w oddzia³ywaniu na m³odzie¿ za pomoc¹ form rekreacyjnosportowych kosztem sfery duchowej, co prowadzi do pewnego odejcia od idei
wychowania wed³ug systemu prewencyjnego, gdzie wychowanie integralne ma swoje fundamentalne znaczenie.
3 Por. J. Vecchi, LOratorio Salesiano tra memoria e profezia, w: Oratorio centro giovanile,
red. A.S. Romo, Roma 1988, s. 17.
4 Por. tam¿e, s. 28.
5 Por. T. Bosco, Oratorium Ksiêdza Bosko. Aktualny model salezjañskiego oratorium, t³um.
z j. w³. A. Walicki, Warszawa 1990, s. 10.
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tegoriach wartoci utylitarnej7. Równie¿ w murach szkolnych zaobserwowano
daleko id¹c¹ instrumentalizacjê wychowania i wychowanka. Manipulatorski charakter pedagogiki marksistowskiej ujawnia³ siê, zdaniem W. Kaczyñskiej, w odniesieniu do: a) uczniów, gdy¿ celem podejmowanych dzia³añ by³o wychowanie
ludzi pos³usznych orodkom decyzyjnym, dyspozycyjnym wobec dyrektyw politycznych; b) nauczycieli, wobec których stosowano ca³¹ gamê nacisków i perswazji. Równie¿ niskie zarobki nauczycieli odbiera³y motywacjê, powodowa³y
zmêczenie psychiczne, a przez to wymusza³y pos³uszeñstwo. Z kolei, wizytacje
i kontrole, które nie sprawdza³y rezultatów pracy pedagogicznej, ale sposób postêpowania, pozbawia³y nauczyciela poczucia podmiotowoci, wzmaga³y lêk i parali¿owa³y inicjatywê8.
Wspó³czesna personalistyczna pedagogika i dydaktyka wypracowa³y wizjê
wychowanka i relacji panuj¹cych miêdzy wychowankiem a wychowawc¹ w kategoriach podmiotowych9. Tak wiêc, zadaniem wychowawcy by³oby nie tyle kszta³towaæ, modelowaæ, co ukazywaæ wychowankowi cele i wartoci, sugerowaæ
drogi i metody ich poznawania i przyjêcia, kierowaæ ku wiêkszemu zrozumieniu
siebie samego i otaczaj¹cego wiata10. Tak¿e system prewencyjny wpisuje siê
w tê wizjê, w której proces wychowawczy polega³by na spotkaniu siê dwóch podmiotów: nauczyciela i ucznia, wychowawcy i wychowanka, gdzie jedna z osób
jest postawiona w tym celu, aby drugiej (wychowankowi) s³u¿yæ swoj¹ pomoc¹11. Niestety, tak¿e w praktyce wychowawczej inspirowanej systemem prewencyjnym Jana Bosko mo¿e istnieæ niebezpieczeñstwo, ¿e zamiast pedagogii spe³nienia osobowego, z tej racji, ¿e osoba jest autoteleologiczna (nigdy nie mo¿e byæ
rodkiem do celu), mo¿e nast¹piæ instrumentalizacja wychowania i wychowanka,
a wiêc istnia³oby niebezpieczeñstwo traktowania go jako narzêdzia do uzewnêtrznienia swej w³adzy pedagogicznej, czy te¿ jako sposób na potwierdzenie swojej wartoci (kompensowanie swoich braków).
6 Por. Ministerstwo Edukacji Narodowej o wychowaniu w szkole, oprac. K. Korab, Biblioteczka reformy, zeszyt 13, MEN. Biuro AdministracyjnoGospodarcze, Warszawa 1999, s. 28.
7 Por. W. Kaczyñska, Przedza³o¿eniowoæ mylenia i postêpowania pedagogicznego, Warszawa 1992, s. 239240.
8 Por. tam¿e, s. 249.
9 Por. T. lipko, Podmiotowoæ cz³owieka  na czym polega i dok¹d prowadzi? Refleksje na
kanwie wypowiedzi pedagogów, w: Podmiotowoæ w wychowaniu, red. E. KubiakSzymborska,
Bydgoszcz 1999, s. 303.
10 Por. wychowanie w perspektywie agatologicznej J. Tischnera, gdzie wychowawca postrzegany jest jako mistrz, wiadek dobra zapraszaj¹cy wychowanka do naladowania wartoci wyznawanych przez siebie. Por. T. Gadacz, Chrzecijañskie korzenie Tischnerowskiej filozofii cz³owieka,
Znak 5(2004), s. 8687, 112.
11 Por. J. Marsza³ek, Personalizm i pedagogia prewencyjna Ks. Jana Bosko, Kraków 2010,
s. 643652.
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3. PATERNALIZM JAKO FORMA MI£OCI NADOPIEKUÑCZEJ
Paternalizm jest jedn¹ z form mi³oci nadopiekuñczej. Charakteryzuje siê on
postaw¹ wy¿szoci po³¹czonej z dobrodusznym, pob³a¿liwym odnoszeniem siê
do wychowanka. Paternalista, wed³ug w³asnego mniemania, wie lepiej od innych,
ma lepsze rozwi¹zania ni¿ wychowankowie, jest bardziej zaradny itp. Nie tyle
pomaga uczniom, co stara siê ich zastêpowaæ we wszystkim. Taka postawa wiadczy o tym, ¿e wychowanek jest traktowany jako osoba niezaradna, która wymaga
ci¹g³ej interwencji ze strony doros³ego. Tak wiêc, osoba z nastawieniem paternalistycznym, zamiast uczyæ wychowanka samodzielnoci, czêsto uzale¿nia go od
siebie, nierzadko bêd¹c nadopiekuñcza. Istot¹ zatem postawy paternalistycznej
jest podtrzymywanie przepaci miêdzy wielkim doros³ym wychowawc¹ a ma³ym wychowankiem.
W realiach polskich, wychowawcy pracuj¹cy w duchu sytemu prewencyjnego s¹ nara¿eni i mog¹ wykazywaæ postawy paternalistyczne, uznaj¹c siebie za
czynnik szczególnie wa¿ny w interakcji z wychowankiem, przeceniaj¹c jednoczenie w³asne walory i nie dostrzegaj¹c ich w wychowanku12. Reasumuj¹c, trzeba stwierdziæ, ¿e system prewencyjny mo¿e ulec wypaczeniu, jeli nast¹pi przerost mi³oci wychowawczej, co wiêcej, jeli wychowawca bêdzie wiadomie utrzymywa³ m³odzie¿ w heteronomii, uzale¿niaj¹c wychowanków od siebie samego,
co w efekcie mo¿e prowadziæ do przyjmowania przez m³odzie¿ postawy braku
odpowiedzialnoci za w³asn¹ przysz³oæ13. Tego typu postawa nie jest zgodna
z ide¹ systemu prewencyjnego, którego celem winno byæ przede wszystkim wspieranie ducha protagonizmu14 w m³odym cz³owieku15.
4. INSTYTUCJONALIZACJA I LEGALIZM
Kolejnym b³êdem, jaki mo¿e pojawiæ siê podczas wdra¿ania systemu prewencyjnego, jest niebezpieczeñstwo instytucjonalizacji procesu wychowania.
Polega on na tym, i¿ w postêpowaniu wychowawców nastêpuje zamiana dzia³añ
12 System prewencyjny zdecydowanie wyró¿nia czynnik heteronomiczny i autonomiczny i

cile
okrela ich wzajemn¹ zale¿noæ i interakcjê. Por. J. Marsza³ek, Personalizm, dz. cyt., s. 540548.
13 Por. Dokumenty Kapitu³y Generalnej XXVI Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Da
mihi animas caetera tolle, nr 80, Rok LXXXIX, Rzym 2008.
14 Przez protagonizm (gr. protagonistes  pierwszy aktor, wykonawca g³ównej roli w tragedii), rozumie siê tutaj tak¹ postawê wychowanka, która charakteryzuje siê przejêciem przez niego
pe³nej inicjatywy w wysi³kach na rzecz budowania swojej przysz³oci, braniem w swoje rêce odpowiedzialnoci za w³asne ¿ycie, za w³asne samowychowanie.
15 Por. Dokumenty Kapitu³y Generalnej XXVI Towarzystwa w. Franciszka Salezego, Da
mihi, dz. cyt.
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pedagogicznych: z tych opartych na bezporedniej relacji z wychowankiem na
typowo formalnostrukturalne, innymi s³owy, na dzia³ania o zabarwieniu instytucjonalnym, opieraj¹ce siê g³ównie na wymogach formalnych (np. przestrzeganie
regulaminu). W tej sytuacji nie jest mile widziana g³êbsza wiê pomiêdzy wychowawcami a m³odzie¿¹. Zostaje w ten sposób równie¿ nadszarpniêta zasada asystencji, w której ulega zmianie sam styl obecnoci i relacja pomiêdzy wychowawc¹ a wychowankiem, tzn. traci na wartoci sama obecnoæ prewencyjna wychowawcy na rzecz obecnoci autorytarnej, a tak¿e maj¹cej znamiona represyjnoci.
Wszystko to mo¿e mieæ miejsce w sytuacji czêstych zmian wychowawców w oparciu o fa³szywe przewiadczenie, ¿e to w³anie szko³aoratorium, instytucja wychowuje. Jednak¿e wiadome jest, i¿ tam, gdzie nie stawia siê nacisku na relacje miêdzyosobowe, tam, gdzie nie ma cis³ej, zdrowej, za¿y³ej intersubiektywnoci pomiêdzy wychowawc¹ a wychowankiem, nie mo¿e te¿ zaistnieæ prawdziwy
proces wychowania, tym bardziej wychowania profilaktycznego16.
Wspó³czesne wychowanie w duchu systemu prewencyjnego niesie te¿ ze sob¹
niebezpieczeñstwo, które mo¿na nazwaæ tendencj¹ do legalizmu. Czêsto mo¿e
ona uwidaczniaæ siê pod postaci¹ pewnej fascynacji regulaminem proponowanym wychowankom wg tradycji siêgaj¹cej jeszcze sugestii samego ks. Bosko.
Prawd¹ jest, i¿ stara³ siê on nadaæ swoim dzie³om takie formy organizacyjne, aby
nie niszczyæ atmosfery rodzinnej i przyjacielskiej. By³ oczywicie wiadom, ¿e
ka¿da struktura formalna niesie za sob¹ niebezpieczeñstwo odwo³ywania siê do
ustalonego i zakomunikowanego wczeniej regulaminu, co mo¿e diametralnie
pogorszyæ klimat rodzinny w tej¿e wspólnocie wychowawczej.
Regulaminy mia³y przede wszystkim okrelaæ ramy, miejsce i sposób wykonywania pracy. Ks. Bosko by³ zdania, ¿e wiadomoæ zadañ wynikaj¹cych z regulaminów podniesie poziom ¿ycia wspólnotowego17. Jednak¿e w praktyce wychowawczej istnieje pewne niebezpieczeñstwo zachowania heteronomizmu pedagogicznego obni¿aj¹cego poziom rozwoju wychowanka i jego osobowoci. I tak,
id¹c tym tokiem mylenia, konstatujemy, i¿ odniesienia do regulaminów, do czego, co jest zewnêtrzne w stosunku do wychowanka, mog¹ spowodowaæ, i¿
bêdzie on bardziej skoncentrowany na etyce obowi¹zku wynikaj¹cego z regulaminu (litera prawa), ni¿ na etyce sumienia, mi³oci i wewnêtrznej odpowiedzialnoci za swoj¹ przysz³oæ. Co wiêcej, bêdzie on bardziej poch³oniêty wype³nianiem nakazów, lêkiem przed kontrol¹, realizowaniem etyki obowi¹zku ni¿ samym faktem samowychowania i stawianiem sobie coraz to nowszych wymagañ
w pracy nad sob¹.
16

Por. U. Fontana, Relacja sekretem wszelkiego wychowania, t³um. z j. w³. J. Krykowski,
Warszawa 2002, s. 3840.
17 Por. G.B. Lemoyne, Vita breve del beato Giovanni Bosco, Torino 1929, s. 419.
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5. DEPERSONALIZACJA WYCHOWANKA
Wypaczeniem par excellence deprecjonuj¹cym system prewencyjny s¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do depersonalizacji wychowanka. I tak oto, zamiast pe³nego
rozwoju osoby jako celu g³ównego wychowania, przedk³adane s¹ inne cele bardziej zwi¹zane z doranym osi¹gniêciem sukcesu, popularnoci czy dzia³ania
polegaj¹ce na ukierunkowaniu wychowanka i wejciu w w¹sk¹ specjalizacjê (muzyka, informatyka, postrzeganie sportu bardziej jako profesji ni¿ okazji do dzia³añ formacyjnych i rekreacyjnych)18.
Podstaw¹ wychowania jest osoba wychowanka i osoba wychowuj¹ca. Wychowywaæ mo¿na tylko osobê. Wychowanie to twórczoæ o przedmiocie najbardziej osobowym  wychowuje siê bowiem zawsze i tylko osobê, zwierzê jedynie
mo¿na tresowaæ  a równoczenie twórczoæ w tworzywie ca³kowicie ludzkim:
wszystko, co z natury zawiera siê w wychowywanym cz³owieku, stanowi tworzywo dla wychowawców, tworzywo, po które winna siêgaæ ich mi³oæ. Do ca³okszta³tu tego tworzywa nale¿y tak¿e to, co daje Bóg w porz¹dku nadnatury, czyli
³aski. Nie pozostawia On dzie³a wychowania, które jest poniek¹d ci¹g³ym stwarzaniem osobowoci, ca³kowicie i wy³¹cznie rodzicom, ale sam osobicie równie¿ bierze w nim udzia³19. A zatem, z istoty osoby ludzkiej wynika to, ¿e chce
zawsze byæ pe³niej osob¹, formowaæ siê, doskonaliæ, st¹d te¿ wynika potrzeba,
aby równie¿ w systemie prewencyjnym podejmowaæ dzia³alnoæ wychowawcz¹
uwzglêdniaj¹c¹ wychowanka w sposób integralny (jego bycie cz³owiekiem, zaanga¿owanie w ¿ycie spo³eczne i polityczne)20.
6. PRZEAKCENTOWANIE WYMIARU RELIGIJNEGO
Edukacja, realizowana na ka¿dym poziomie i w ka¿dej formie, winna mieæ
wymiar duchowy, bo duchowy jest tak¿e cz³owiek. Duchowoæ cz³owieka to cecha, która go wyró¿nia sporód innych stworzeñ na ziemi. B³êdem by³oby zatem,
uczynienie z edukacji jednej z bran¿ wiata ekonomicznogospodarczego, gdzie
najwa¿niejsze s¹ rachunki ekonomiczne, gdzie wa¿ny jest kult sukcesu, wyniku,

18 Warto w tym miejscu zasygnalizowaæ tak¿e problem dydaktyzmu, z jakim boryka siê system prewencyjny. Ów dydaktyzm wynika z faktu posiadania niew³aciwej koncepcji wychowania,
która w tym przypadku redukowana jest jedynie do procesu kszta³cenia. Tak wiêc, wychowanie jest
widziane g³ównie jako zbiór wszelkiego rodzaju inicjatyw maj¹cych na celu rozwój intelektualny
m³odego cz³owieka. Dostrzega siê zatem, pewien przerost prewencyjnej zasady rozumu w ca³ym
procesie wychowawczym.
19 K. Wojty³a, Mi³oæ i odpowiedzialnoæ, Lublin 1986, s. 54.
20 Por. P.Ch. Villanueva, Presentazione, w: Atti del Congresso, dz. cyt., s. 2.
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gdzie cel czêsto uwiêca rodki. Edukacji nie mo¿na postrzegaæ jako kszta³towania sprawnoci ekonomicznej21.
W systemie prewencyjnym to zasada religii ka¿e pamiêtaæ i respektowaæ fakt,
¿e w procesie wychowania najwa¿niejszy jest cz³owiek. Wa¿ne jest jednak, by
nie popaæ w drug¹ skrajnoæ, która objawi siê zredukowaniem wychowania do
dzia³añ maj¹cych wszelkie znamiona dewotyzmu. Takie niebezpieczeñstwo stoi
tak¿e przed wychowawcami przyjmuj¹cymi prewencyjny system wychowania.
Zbytni nacisk na prawdê, ¿e cz³owiek jest homo religiosus mo¿e zdominowaæ
wychowanie, pozbawiaj¹c je jego wymiaru integralnego. Nadmierne akcentowanie zajêæ o charakterze religijnym mo¿e w sposób determinuj¹cy zredukowaæ proces wychowania tylko do dzia³añ cile zwi¹zanych z wymiarem wertykalnym
naszej egzystencji.
ZAKOÑCZENIE
Dokonuj¹c pewnej syntezy wy¿ej wymienionych wypaczeñ i b³êdów, które
mo¿na zaobserwowaæ podczas praktycznego wdra¿ania systemu prewencyjnego,
trzeba stwierdziæ, i¿ wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich mankamentów jest doæ prozaiczny b³¹d polegaj¹cy na aplikowaniu regu³y pars pro toto.
Taka postawa sprowadza wychowanie do ujêcia aspektowego, zamiast postrzegaæ je jako dzia³ania wychowawcze w pe³ni zintegrowane i przyczyniaj¹ce siê do
integralnego wychowania m³odego cz³owieka. Jeszcze gorzej jest, gdy takie wychowanie przyjmie znamiona wychowania antypersonalistycznego, wyja³owionego równie¿ z pewnej przestrzeni o natê¿eniu aksjologicznym.
Wychowanie bêdzie zgodne z duchem systemu prewencyjnego, jeli, proponuj¹c konkretn¹ wizjê antropologiczn¹ cz³owieka, bêdzie pomagaæ wychowankowi w odkrywaniu jego w³asnych mo¿liwoci, pomagaæ w zrozumieniu, kim
powinien staæ siê ten m³ody cz³owiek, kim byæ, aby móc realizowaæ siebie
w ¿yciu, realizowaæ swój potencja³ stawania siê w pe³ni osob¹ woln¹ i rozumn¹22.
Wychowanie bêdzie sz³o w parze z za³o¿eniami sytemu prewencyjnego, jeli pomiêdzy wychowawc¹ i wychowankiem wytworzy siê pewna przestrzeñ wychowawcza23. Najpierw wychowawca sam odkrywa siebie, prawdê o sobie, o tym,
21 Por. L. Wojciechowska, System wychowawczy ks. Bosko jako podstawa wewn¹trzszkolnego
oceniania osi¹gniêæ uczniów, <http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/022005/
04.htm>, (data dostêpu: 15.03.2010).
22 Por. A. Colombo, LAttualita del Sistema preventivo nelle situazioni di disagio giovanile,
w: Larte di educare nello stile del Sistema preventivo. Approfondimenti e prospettive, red. P. Ruffinatto, M. Seide, Roma 2008, s. 425426.
23 Por. J. Majka, Wychowanie chrzecijañskie  wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 3435.
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kim jest, wg jakich wartoci ma postêpowaæ, a dopiero potem dopomaga wychowankowi w jego procesie stawania siê prawdziwym cz³owiekiem w duchu pedagogii spe³nienia osobowego.
SALESIAN EDUCATIONAL SYSTEM  POSSIBLE DISTORTIONS
Summary
The content of this article is related to the issues concerning Salesian educational system. The
author has outlined some possible distortions of Don Boscos Salesian preventive system to which
an educator is exposed. First of all, the educational errors which appear while working with young
people concern the dimension of entertainment. Secondly, the author mentioned the instrumental
treatment of the pupils. Next, the article touches the problem of paternalism as an effect of over
protective love. There is a quite frequent problem of putting to much emphasis on actions according
to the formal and structural requirements at schools which results in sticking to regulations. The
author finishes indicating the last two distortions: leading to negligence of individuals full development and overstressing the religious dimension at the expense of pupils integral education.
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