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Beda Hallberg в Кунгсбака — ново училище с алтернативен формат 

Frida Fogelmark и Pernilla Vilumsons (директор, учител, училище Beda 

Hallberg) 

 

 

Информация относно училището  

Среднообразователно училище Beda Hallberg — ново училище, 

предлагащо гъвкави условия въз основа на индивидуални курсове за 

обучение на учениците. Идеята е да се създаде училище, персоналът на 

което работи според индивидуалните потребности на учениците и което 

се основава на много от „факторите за успех в училище“:  

 Положителен подход към това учениците да се чувстват комфортно 

и да имат полза от своето образование. Вярваме в уменията на 

учениците и се отнасяме към тях с уважение като към уникални и 

равнопоставени личности.  

 Ясни цели — акцент върху резултатите и постоянна обратна връзка 

от учителя по съответния предмет.  

 Достъп до квалифицирано обучение и професионално 

ориентиране помага на учениците да намерят правилния път на 

обучение.  

 Качество чрез сътрудничество и участие — персоналът се учи 

взаимно и ангажира учениците в работата по развитието.  

 Способност за идентифициране и удовлетворяване на 

потребностите на ученика. Процедурите гарантират внимателно 

проследяване на резултатите на учениците, като същевременно 

ефективно се използват уменията на персонала в здравната 

служба.  

 

Целева група  

Училището е насочено към две групи ученици — такива, които търсят 

малка общинска алтернатива, завършвайки прогимназия, и такива на 

възраст 16—20 години, които желаят да се върнат към образованието си.  

Иновационен подход  

Beda Hallberg е училище без домашни работи, в което се стремим да 

постигаме баланс между ученето и свободното време. Учебният ден е 

протича сплотено и се ръководи от учителите с общ начален и краен час.  

Фокусираме се не само върху ученика, но и върху цялата му човешка 

същност и благополучие. Смятаме, че основаните на доверие отношения 

с учениците оказват силно влияние върху резултатите им в училище. 

Връзката между учителя и ученика е от ключово значение. В Beda се 

стремим да работим активно по подходите и нагласите към учениците. 

Необходимо е да ги насърчим да вярват, че персоналът в училището им 

желае най-доброто и има желание и познание да им помага. 

Проявяването на активна ангажираност към успеха на всеки ученик в 
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постигането на неговите цели подобрява мотивацията му. (Според 

проверките учениците подчертават, че добрите отношения с възрастните 

са от голямо значение за тяхната мотивация и посещения в училище. 

Персоналът, който е ангажиран, има високи очаквания, откликва на 

индивидуалните потребности и вярва в способностите на своите ученици, 

е в основата на успеха в образованието на училищата.) Ние искаме 

нагласата ни да е такава, че да възприемаме учениците като компетентни 

и ангажирани личности, и се стремим да приемем цялостно възприятие 

за положението на учениците.  

Един от основните възгледи в Beda е, че училището трябва да се адаптира 

към ученика, а не обратно. От училището зависи доколко добре може да 

откликва на индивидуалните условия и потребности. Нашето задължение е 

да създаваме възможно най-добрите условия, за да могат учениците да 

завършат успешно образованието си. (Традиционният подход се основава 

на факта, че среднообразователното училище е незадължително и че от 

учениците зависи дали искат да положат усилия за своето образование.)  

Значение на компетентното менторство, базирано на подход на 

наставничество. Става въпрос за създаване на доверие в учениците, за 

възприемане на положителен подход към предизвикателствата и 

подкрепа за виждането на възможности, а не на пречки.  

 

Като ученик в Beda никой не е анонимен. В близката и уютна училищна 

среда усещането за анонимност се предотвратява. Опитваме се да 

постигаме атмосфера на близост, при която персоналът и учениците 

взаимно се опознават, а персоналът има ясна представа за положението 

на всеки ученик. В Beda учителите са в състояние да изградят добри 

отношения с учениците и да ги накарат да усетят своята принадлежност и 

значимост. Елементарен пример за това е, че всеки ден закусваме и 

обядваме заедно.  

Ежедневно се обсъждат ценностите, свързани с отношението към 

другите. Работим активно по въпроси, свързани с ценностите, като 

отделяме нужното внимание на това, което представлява доброто 

отношение. Ясната ценностна система не може да се приеме за 

даденост, тя изисква редовен диалог между възрастните и между 

възрастните и учениците. Винаги се стараем да спазваме принципите си 

от гледна точка на това, че всеки е еднакво ценен, да уважаваме 

учениците си и да се интересуваме от тях като уникални личности. 

Персоналът в Beda се стреми да води конструктивен диалог с учениците 

за това как желаят да се отнасят с тях и как от тях самите се очаква да се 

отнасят към другите. Учениците се упражняват да защитават мнението 

си, да изслушват другите и да работят заедно. Точно сега с нетърпение 

очакваме заедно с нашите ученици да създадем план за 

равнопоставеността.  

Ние представляваме комбинация от сигурност, осигурена на общинско 

равнище (със здравеопазване за учениците, педагогика за специални 

нужди и професионални консултанти), и свободно педагогическо 
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мислене, що се отнася до структура, педагогически въпроси и 

организация.  

 Насочени към ученика/индивидуално насочени мерки (индивидуална 

учебна програма, график, практическа работа, подкрепа на 

различните стилове на учене и др.). Способността да се 

идентифицират и удовлетворяват потребностите на учениците. В 

Beda винаги търсим гъвкави решения, за да дадем възможност на 

ученика да разкрие пълния си потенциал. Някои имат нужда да учат 

бавно, други — от дома, трети искат да имат собствено работно 

пространство, а четвърти — да учат, слушайки музика, или настанили 

се в удобно кресло. Стараем се да сме отворени към 

индивидуалния стил на учене на всеки ученик и полагаме 

максимални усилия, за да адаптираме образованието към 

обстоятелствата. Експериментираме и с мерки като пряко 

предаване на уроци по интернет, достъп до резюмета и бележки от 

уроци чрез дигитална платформа, „обърната“ класна стая, различни 

приложения за таблет за децата със специални нужди и др.  

 

 Насоченост към ученето (съдържание, което не е от учебната 

програма) — Насоченост към уменията и компетентностите, 

индивидуалните цели, цялостно възприятие за учениците, 

подпомагането на умения, свързани с ключовите компетентности, 

необходими в ежедневието, и ученето през целия живот. Ясни цели 

и съсредоточаване върху резултатите –— В Beda се стремим да 

създаваме процедури и методи на работа, с чиято помощ 

учениците редовно да се осведомяват за своето ниво по 

отношение на целите на курса. Учениците получават контрол над 

начина, по който определят приоритетите в работата си, и по който 

сами могат да влияят върху своите резултати. Предоставяме също 

редовна обратна връзка относно това, което е необходимо, за да 

управляват своето обучение.  

 

 Въвеждащ процес наред с другото с насоченост върху „10 добри 

навика“ (хранене, физическо възпитание, положителни мисли, 

предпазване от стрес, научаване на нови неща, повторение, 

разнообразяване, вземане на решения, доброжелателност и да се 

смеем често) и развиването на различни умения, анализ, 

комуникация, съпричастност, техники на учене, себепознание, 

критичен поглед върху източниците, креативност, разрешаване на 

проблеми и сътрудничество. Въвеждащият процес служи за 

създаване на сигурен и положителен климат на работа в рамките 

на програмата.  

 

 Beda е място, където здравето на учениците и професионалното 

ориентиране са неразделни елементи от нашите дейности 

(например учителите и професионален консултант работят 

заедно, за да направят съпоставка между две професии). Искаме 
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учениците да са добре, да се чувстват потребни и да знаят накъде 

са се запътили. Помагаме на учениците да разпознават своите 

силни и слаби страни, както и своите заложби.  

 

 Сътрудничеството с външния свят повишава статуса и увеличава 

мотивацията. В Beda имаме голямото желание в най-близко 

бъдеще да си сътрудничим с компании и организации. В момента 

участваме в научноизследователски проект, съсредоточен върху 

обучението по предприемачество и свързаните с това умения. 

Силно вярваме, че сътрудничеството с обществото и пазарът на 

труда допринасят за това учениците да се чувстват мотивирани да 

учат. Малкото нещо, с което започнахме, е „горещият стол“ — всеки 

петък каним интересни хора от пазара на труда. Тогава учениците 

получават възможността да задават въпроси да научат повече за 

„външния свят“.  

 

Силна ангажираност:  

Понеже започваме от нула, градим училището заедно с учениците и 

персонала. Имаме фантастичната възможност да изградим училището, 

което искаме да имаме и в което вярваме. Ангажирането на практика с 

всичко — от мебелировката и оборудването до образователните 

решения — поражда мотивация както сред персонала, така и у 

учениците. Всеки трябва да бъде гъвкав и да мисли творчески. 

Създаването на едно съвършено ново училище изисква участието на 

всички.  

Персоналът на Beda постига консенсус относно основните 

образователни ценности и лидерството. Сътрудничим си, за да 

подобряваме резултатите — помагаме си взаимно, за да разсъждаваме 

над предизвикателствата и дилемите, свързани с отделни случаи, както и с 

педагогическото лидерство като цяло. Главният учител работи отблизо с 

работната група и поддържа редовен контакт както с персонала, така и с 

учителите.  

Хората от персонала се учат един от друг и са чувствителни към 

влиянието от страна на учениците. Учителите работят в тясно 

сътрудничество и в училище са достъпни не само за учениците, но и един 

за друг. Това им дава възможност да опознаят способностите и 

компетентностите на всеки един, да споделят опит и да работят по-

ефективно, за да осигурят на учениците индивидуално адаптирано 

образование. Важна част от работата им са събиранията с цел 

предприемане на действия, преосмислянето и достигането до нови 

изводи.  

Контрол на качеството — Постоянно търсим начини за подобряване на 

работата и за включване на учениците в дискусиите.  

 

 В Beda е създаден алтернативен учебен контекст, който включва 

интервенции на много нива:  
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 Те са: насочени към ученика — консултиране, менторство, стил на 

учене, програма на обучение  

 

 На равнище училище (организация): Основано на уменията 

преподаване, а не просто учебна програма, графици, учебни 

програми, ред на курсовете и пр.  

 

Успехът на среднообразователното училище Beda Hallberg ще се 

определя от това, доколко добре се справяме с вдъхновяването на 

учениците да учат и с адаптирането на нашите курсове спрямо външния 

свят и индивидуалните потребности на учениците.  

 

Anna-Lena Näsström, заместник-директор  

anna-lena.nasstrom@kungsbacka.se  

Frida Fogelmark, директор — в отпуск по майчинство 

 

 

 


