
 

www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
1 

 

Škola Bedy Hallbergovej v obci Kungsbacka – nová škola alternatívneho 

formátu 

Frida Fogelmark a Pernilla Vilumsons (triedna učiteľka a učiteľka v škole Bedy 

Hallbergovej) 

 

 

Informácie o škole  

Stredná škola Bedy Hallbergovej – nová škola s flexibilnými formami 

organizácie založená na individuálnych študijných plánoch študentov. 

Myšlienkou bolo založiť školu na základe mnohých „faktorov úspešnej školy“, v 

ktorej sa pedagógovia usilujú naplniť individuálne potreby študentov:  

 Pozitívny prístup, aby sa študenti cítili pohodlne a vedeli čerpať prínosy 

zo svojho vzdelávania. Veríme v schopnosti študentov a správame sa k 

nim s rešpektom ako k jedinečným, rovnocenným osobnostiam.  

 Jasné ciele – dôraz na výsledky a neustála spätná väzba od učiteľov 

jednotlivých predmetov.  

 Prístup ku kvalifikovanému štúdiu a kariérové poradenstvo pomáhajú 

študentom nájsť tú správnu študijnú cestu.  

 Kvalita dosahovaná prostredníctvom spolupráce a účasti – 

pedagógovia sa učia jeden od druhého a zapájajú študentov do 

práce na vývoji.  

 Schopnosť identifikovať a napĺňať potreby študentov. Postupy zaručujú 

dôkladné nadväzovanie na výsledky študentov a zároveň sa v 

zdravotníckych službách pre študentov účinne využívajú zručnosti 

pedagógov.  

 

Cieľová skupina  

Škola sa zameriava na dve skupiny študentov – tých, ktorí hľadajú malú, 

štátnu alternatívu hneď po ukončení nižšieho stupňa strednej školy, a 

študentov vo veku 16 až 20 rokov, ktorí sa chcú opäť vrátiť k štúdiu.  

Inovačný prístup  

Škola Bedy Hallbergovej je škola bez domácich úloh, v ktorej sa snažíme 

dosiahnuť rovnováhu medzi štúdiom a voľným časom. Vyučovací deň je 

ucelený a vedie ho učiteľ, pričom začiatok a koniec sa uskutočňuje spoločne.  

Nesústredíme sa len na študenta, ale aj na celého človeka a jeho pohodu. 

Domnievame sa, že vzťahy so študentmi založené na dôvere majú významný 

vplyv na vzdelávacie výsledky študentov. Vzťah medzi učiteľom a študentom 

má nesmierny význam. V škole Bedy Hallbergovej sa snažíme aktívne 

pracovať na postojoch a prístupoch k študentom. Ide o podnecovanie ich k 

tomu, aby cítili, že pedagógovia školy chcú pre nich to najlepšie a snažia sa a 

vedia im pomôcť. Preukazovaním aktívneho odhodlania týkajúceho sa 

úspechu všetkých študentov, pokiaľ ide o dosahovanie ich cieľov, sa zvyšuje 

aj ich motivácia. (Z inšpekcií vyplýva, že študenti zdôrazňujú, že dobré vzťahy s 

dospelými majú významnú hodnotu, pokiaľ ide o ich motiváciu a školskú 

dochádzku. Pedagógovia, ktorí sú odhodlaní, majú vysoké očakávania, 
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vnímajú individuálne potreby a veria v schopnosti študentov, sú základom na 

to, aby škola dosiahla úspechy vo vzdelávaní.) Chceme pestovať prístup, v 

ktorom vnímame študentov ako kompetentné a aktívne osobnosti, a 

usilujeme sa pristupovať k rozličným situáciám študentov holistickým 

spôsobom.  

Základnou myšlienkou školy Bedy Hallbergovej je, že škola sa má prispôsobiť 

študentovi, a nie naopak. Len od školy závisí, ako dokáže napĺňať jednotlivé 

podmienky a potreby. Našou povinnosťou je vytvárať čo najlepšie podmienky 

pre študentov, aby dosiahli úspechy vo vzdelávaní. (Tradičný prístup je 

založený na skutočnosti, že vyšší stupeň stredných škôl je dobrovoľný a že 

závisí od študentov, či chcú vynaložiť na svoje vzdelávanie snahu.)  

Význam kompetentného mentorstva založenom na kompetentnom 

koučovaní. Ide o budovanie viery v študentov, zaujatie pozitívneho prístupu k 

výzvam a podporovanie študentov v tom, aby videli príležitosti namiesto 

prekážok.  

 

Študenti na škole Bedy Hallbergovej nie sú nikdy anonymní. Tým, že sme 

malou a domáckou školou, zabraňujeme pocitu anonymity. Usilujeme sa 

vytvárať atmosféru familiárnosti, v ktorej sa pedagógovia a študenti navzájom 

poznajú a v ktorej pedagógovia majú úplný obraz o situácii každého 

študenta. V našej škole učitelia dokážu budovať dobré vzťahy so študentmi a 

dosiahnuť, aby získali pocit spolupatričnosti a dôležitosti. Príkladom tohto 

postupu je, že každý deň všetci spolu raňajkujeme aj obedujeme.  

Pravidelne sa rozprávame o hodnotách súvisiacich so správaním voči 

druhým. Aktívne pracujeme na otázkach týkajúcich sa hodnôt a uvažujeme o 

tom, čo predstavuje dobré správanie voči druhým. Jasná hodnotová 

základňa nie je samozrejmosťou, ale vyžaduje si pravidelný dialóg medzi 

dospelými, ako aj medzi dospelými a študentmi. Vždy sa snažíme riadiť sa tým, 

čo hlásame, pokiaľ ide o rovnakú hodnotu každého človeka, a preukazovať 

študentom rešpekt a záujem o nich ako jedinečné osobnosti. V našej škole sa 

pedagógovia snažia so študentmi viesť štruktúrovaný dialóg o tom, ako chcú, 

aby sme sa voči nim správali a čo sa očakáva od nich, pokiaľ ide o ich 

správanie voči druhým. Študenti sa učia obhajovať svoje názory, počúvať 

druhých a navzájom spolupracovať. V súčasnosti sa tešíme na vytvorenie 

plánu rovnakého zaobchádzania spolu s našimi študentmi.  

Naša škola predstavuje zmes štátneho zabezpečenia (so zdravotnou 

starostlivosťou pre študentov, pedagogikou pre študentov s osobitnými 

potrebami a kariérovými poradcami) a slobodného pedagogického 

myslenia, pokiaľ ide o štruktúru, pedagogické otázky a organizáciu.  

 Individuálne opatrenia a opatrenia týkajúce sa študentov (individuálne 

študijné plány, rozvrh, ročníkové práce, podpora rôznych štýlov učenia 

sa) Schopnosť identifikovať a uspokojiť potreby študenta. V našej škole 

sa vždy snažíme nájsť flexibilné riešenia, ktoré umožnia študentom 

naplno využívať svoje schopnosti pri dosahovaní výsledkov. Niektorí sa 

potrebujú učiť pomalým tempom, niektorí z domu, iní chcú svoje 

vlastné miesto na učenie sa, ďalší sa chcú učiť pri počúvaní hudby 

alebo na pohodlnom gauči. Snažíme sa zaujímať o štýl učenia sa 
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každého študenta a usilujeme sa prispôsobiť vzdelávanie príslušným 

okolnostiam. Testujeme aj opatrenia, ako sú online vysielanie hodín, 

prístup k zhrnutiam a poznámkam z hodín prostredníctvom digitálnej 

platformy, obrátená trieda, rôzne aplikácie na iPade pre študentov s 

osobitnými potrebami atď.  

 

 Zameranie na učenie sa (nie na obsah učebného plánu) – Zameranie 

na zručnosti a schopnosti, individuálne ciele, holistické vnímanie 

študentov, podpora zručností súvisiacich s kľúčovými kompetenciami 

potrebnými na každodenný život, celoživotné vzdelávanie Jasné ciele 

a dôraz na výsledky – V našej škole sa snažíme vytvárať postupy a 

pracovné metódy, prostredníctvom ktorých sa budú študentom 

pravidelne poskytovať informácie o tom, ako na tom sú, pokiaľ ide o 

vzdelávacie ciele v danom ročníku. Študenti majú sami kontrolu nad 

tým, ako fungujú ich priority a ako môžu sami ovplyvniť svoje výsledky. 

Takisto poskytujeme pravidelnú spätnú väzbu týkajúcu sa toho, s čím 

potrebujú pomoc, aby zvládali svoje štúdium.  

 

 Indukčný postup medzi študentmi sa zameriava na tzv. 10 dobrých 

zvykov (výživa, telesná výchova, pozitívne myslenie, vyhýbanie sa 

stresu, učenie sa nových vecí, opakovanie, obmena, rozhodovanie, 

priatelia a častý smiech) a precvičovanie rôznych zručností, analýza, 

komunikácia, empatia, techniky učenia sa, poznanie samého seba, 

kritika voči zdrojom, kreativita, riešenie problémov a spolupráca. 

Indukčný postup slúži na vytvorenie bezpečného a pozitívneho 

pracovného prostredia počas výučby.  

 

 Naša škola je miestom, kde sú zdravie študentov a kariérové 

poradenstvo integrálnymi prvkami nášho fungovania (napríklad učitelia 

a kariéroví poradcovia spolupracujú, a tak si medzi týmito dvomi 

povolaniami poskytujú krížové referencie). Chceme, aby sa študenti 

mali dobre, cítili sa byť potrební a vedeli, kam smerujú. Pomáhame 

študentom spoznať ich silné a slabé stránky a zistiť, na čo majú talent.  

 

 Spolupráca s vonkajším svetom zlepšuje postavenie a zvyšuje 

motiváciu. Naša škola chce v blízkej dobe spolupracovať so 

spoločnosťami a organizáciami. V súčasnosti sme súčasťou výskumného 

projektu zameraného na vzdelávanie v podnikaní a zručnosti, ktoré sú s 

tým spojené. Sme presvedčení, že spolupráca so spoločnosťou a 

s trhom práce prispieva k tomu, aby študenti cítili pri štúdiu motiváciu. 

Jedna z menších vecí, ktoré sme začali, je tzv. horúca stolička, kde si 

každý piatok pozývame zaujímavých ľudí z trhu práce. Študenti majú 

možnosť klásť im otázky a dozvedieť sa viac o „vonkajšom svete“.  
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Silné zapojenie:  

Keďže začíname od úplného začiatku, školu budujeme spoločne so 

študentmi a s pedagógmi. Máme vynikajúcu príležitosť vybudovať školu, akú 

chceme mať a v akú veríme. Zapájanie sa do prakticky všetkého od nábytku 

a zariadenia po riešenia vzdelávania vytvára motiváciu medzi pedagógmi aj 

študentmi. Všetci musíme byť flexibilní a myslieť tvorivo. Vytvorenie úplne 

novej školy si vyžaduje zapojenie všetkých.  

Pedagógovia v našej škole spoločne vytvárajú konsenzus týkajúci sa 

hodnotovej základne vzdelávania a vedenia. Spolupracujeme na zlepšovaní 

výsledkov – navzájom si pomáhame pri riešení výziev a dilem týkajúcich sa 

jednotlivých prípadov, ako aj všeobecne pedagogického vedenia. Riaditeľka 

školy úzko spolupracuje s pracovnou skupinou a pravidelne sa stretáva s 

pedagógmi a so študentmi.  

Pedagógovia sa učia od seba navzájom a ovplyvňujú študentov. Učitelia 

úzko spolupracujú a sú na škole k dispozícii, a to nielen pre študentov, ale aj 

jeden pre druhého. To im umožňuje spoznať schopnosti a kompetencie 

druhých, vymieňať si skúsenosti a účinnejšie pracovať na poskytovaní 

individuálne prispôsobeného vzdelávania študentom. Významnou súčasťou 

ich práce je spoločne robiť kroky, bilancovať a čerpať skúsenosti.  

Kontrola kvality – Neustále uvažujeme o tom, ako možno našu prácu zlepšiť, a 

do diskusií zapájame aj študentov.  

 

 V našej škole sme vytvorili alternatívny kontext vzdelávania, ktorý zahŕňa 

intervencie na viacerých úrovniach.  

 

 Patria medzi ne intervencie: zamerané na študentov – poradenstvo, 

mentorstvo, štýl učenia sa, študijný plán.  

 

 Na úrovni školy (organizácie): výučba na základe zručností a nielen 

podľa učebného plánu, rozvrhu, študijného plánu, poradia ročníkov 

atď.  

 

Úspech strednej školy Bedy Hallbergovej bude závisieť od toho, ako uspejeme 

pri motivovaní študentov, aby sa učili, a ako prispôsobíme svoje učebné plány 

vonkajšiemu svetu a individuálnym potrebám študentov.  

 

Anna-Lena Näsström, zástupkyňa riaditeľky  

anna-lena.nasstrom@kungsbacka.se  

Frida Fogelmark, riaditeľka – v súčasnosti na rodičovskej dovolenke 

 


