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Sprošceno do znanja

',.

»Helen~ Alenka Bizjak je ena tistih po- ,
mladnihJastovk, ki je zacela v šoli pogu-'
men poskus: obravnavati ucenca kot,
celovito Qsebo, se pravi.' kot telesno;

umsko i~,Justvend-duho
,

vno bitje. Iz last-

nih i~Jnj namrec ve~da clovek polno
biva le, c~ je ustvaIjalen na vseh ravneh,
in da je zgolj posredovanjeinformacij ter

zahteva po ~obrem pomnj~njuveliko pre-
, maloza kakovostenpouk.,S posl].išanjem

glasbe, meditacijo, telesnimi vajaIrii in
dialogom je mogoce vzpodbUditi sle-'
hemega ucenca.,ln vsak lahko pokaže, da

je dober na svoj nacin. Slabih ucencev pri

takem pouku namrec ni. Vtem storilnost-

no naravnanein šolskem sistemu, kjer se

redko sliši utrip srca in šep~t <!tIha.,:,so
ucenci tovr$tne obravnave najbolj potreb-

ni,« je zapisala dr. Manca Košir, profe-

,',
,.

prof. Helena ~Ienka Bizjak - Foto~N,Ž,

,sorica na Fakulteti za družbene vede v

"Ljubljani, ki si že dolgo prizadeva za bolj
. kakovostenpouk v slovenskih šolah. .

'Prof. Helena Alenka Bizjak, zdaj že
upokojenka, vodi tudi se~naIje masaže
shiatsu iIi sedaj pospešeno pI;ipravlja

. novo, posodobljenoizdajo svojeknjige
Telo govori. V tem svojem imenitnem
delu, ki ga bo tudi v dr4go, ce bo treba,
izdala v samozaložbi, na razumljiv nacin
razloži in prikaže, kako se lahko vsakdo
sam (ali svoje bližnje) na vzhodnjaški.
nacin zdravi ali pripomore k hitrejšemu
zdravljenju.

Na pot alternativnega zdravljenjaje sama
stopila zato, ker se je ~jen mlajši sin rodil
s srcno napako, ki je ni bilo mogoce
operirati. Ker so jo zdravniki opozorili, da
bodo v puberteti nastopile vecje težave,ga
je zacela še sama zdraviti zakupresuro,
masažo shiatsu in refleksno masažo

stopal. S temi metodami je sinu poma-
gala, saj ni bil vec odvisen od stalnega
jemanja antibiotikov.Obiski bolnišnice pa
so postajali vse redkejši.

Ob teh njenih poskusih in naporih, da bi
pomagala svojemu sinu, je tudi sama

postala bolj ustvarjalna.Ker je bila vec-
krat v osebni stiski, je zacela s sprostit-
venimi vajami in,meditacijo. Potem ji je
prišlo na misel; da bi to morda pomagalo
tudi drugim. Na primer njenim ucencem
in,ucenkamy šoli.Prof..HeleriaAlenka

Bižj@cje namrec po pokliCu profeso~ca
. sloV'enšcin~,kije.,ppuc~vala,mat~rinšcino

na,ŽeI~zni~arski srednjfšoli v Ljubljani,
kasnejši GimnaZijiŠiškd; In je zacela.
Ce so' bili dij:iki'utrujeni inzaspani, so

delali dihalhy 1n,.'yQk;llne;:vaje,ce so bili

neminil,in )J,e~prani, pa kratke spro-
stitY~nevcijtbb';glaspi. Na šolskdn kon-

trolne rialog~:j~.ucence pripravljala s po~
zitivirimi mišJimi."To je kmalu obrodilo
sadove. Ucenci so vzljubili materni jezik,

na zakljucnih izpitih ip.nil maturi so se
. posebej iZkazali.

plod njenih peqag6ških,izkuš~nj sta knji-
gi zglasbeni!11a:kasetffina SProstitev in
usiv3rjalhost V šoli' ter lJstv'aIja:Iriapeda-

gogjka~za '~tje tisocletje. }Jrva knjiga
vsebuje teorijo sprostitve in razne spro-

, stitvene vaje, primerne pred, ucenjem
, doma inv šoli. Druga pa prenaša teorijo v

praksoz novimi nacini motivacijemladih.
~ogim' uciteljem irt uciteljicam ni vse-

eno, kakorast~ naš mladi rod, zato s~
pogosto sprašujejo; kako upocasniti cas
vsaj' v šolskih klopeh,in najti pot do so-
cloveka, do ucenca. Predvsem pa se kar
naprej sprašujejo,kako prevrednotitivred-
note, ki zatemnjujejo mladostnikovo ob-
zorje, s cim napolniti nežna otroška srca,
da bodo v prihodnosti zdravo utripala.

»Mislim, daje zelo pomembno tudito, da
vsak pedagog, ki stoji za k;atedrom,zazna
vsak žarekv otroških oceh, da zna pohva-
liti vsak, še tako droben plamen njegove
radovednosti, spodbujati sl)1ehna njego-
vih ustnicah oo.Le tako bodo imeli otroci
radi šolo in se ne bodo skušali ubiti zara-

di slabih ocen ali šolskega in domacega
nerazumevanja,« je še dodala prof. Bi-
zjakova,ki jo je skupaj z desetimi sloven-
skimi doktorji znanosti prav dr. Manca
Košir prijavila za izjemno osebnost leta
2000 v akciji Ljudje odprtih rok, 'ki jo že
sedem let pripravljaNaša žena.

(Naša žena)
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