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Beda Hallberg στην πόλη Kungsbacka– Νέο σχολείο εναλλακτικής μορφής 

Frida Fogelmark και Pernilla Vilumsons (διευθύντρια και εκπαιδευτικός στο 

σχολείο Beda Hallberg) 

 

 

Πληροφορίες σχετικά με το σχολείο  

Το Λύκειο Beda Hallberg είναι ένα νέο σχολείο με ευέλικτη λειτουργία βάσει της 

πορείας μελέτης κάθε μαθητή. Στηρίζεται στην ιδέα έναρξης λειτουργίας ενός 

σχολείου που να βασίζεται σε πολλούς «παράγοντες επιτυχίας στο σχολείο», 

όπου το προσωπικό εργάζεται για να καλύψει τις ανάγκες κάθε μαθητή:  

 Μια θετική προσέγγιση που θα κάνει τους μαθητές να αισθάνονται 

άνετα και να μπορούν να επωφεληθούν από την εκπαίδευσή τους. 

Πιστεύουμε στην ικανότητα του μαθητή και αντιμετωπίζουμε τους 

μαθητές με σεβασμό, ως μοναδικά, ίσα άτομα.  

 Σαφείς στόχοι – έμφαση στα αποτελέσματα και συνεχής 

ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό.  

 Η πρόσβαση σε πιστοποιημένη καθοδήγηση για τη μελέτη και την 

επαγγελματική καριέρα βοηθά τους μαθητές να βρουν τον κατάλληλο 

τρόπο μελέτης.  

 Ποιότητα με συνεργασία και συμμετοχή – το προσωπικό μαθαίνει ο ένας 

από τον άλλον και εμπλέκουν τους μαθητές σε εργασίες ανάπτυξης.  

 Η ικανότητα να εντοπίζονται και να καλύπτονται οι ανάγκες του μαθητή. 

Οι διαδικασίες εγγυώνται στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 

των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα αξιοποιούνται οι δεξιότητες του 

προσωπικού στην παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 

Ομάδα-στόχος  

Το σχολείο στοχεύει σε δύο ομάδες μαθητών, σε αυτούς που αναζητούν ένα 

διαφορετικό, μικρό σχολείο εντός του δήμου και έχουν τελειώσει το γυμνάσιο 

και σε αυτούς που επιθυμούν να ξαναρχίσουν το σχολείο και ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα 16-20.  

Καινοτόμος προσέγγιση  

Το Beda Hallberg είναι ένα σχολείο χωρίς διάβασμα στο σπίτι στο οποίο 

προσπαθούμε να επιτύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και τον 

ελεύθερο χρόνο. Η μέρα στο σχολείο έχει συνοχή και καθοδηγείται από τον 

εκπαιδευτικό, με κοινές ώρες έναρξης και λήξης.  

Εστιάζουμε όχι μόνο στο μαθητή, αλλά και στον άνθρωπο ως σύνολο και στην 

ευημερία του. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές έχουν 

σημαντικό αντίκτυπο στις σχολικές επιδόσεις των μαθητών. Η σχέση 

εκπαιδευτικού-μαθητή είναι πολύ σημαντική. Στο σχολείο μας προσπαθούμε να 

ασχολούμαστε ενεργά με τις προσεγγίσεις και τις συμπεριφορές προς τους 

μαθητές. Το θέμα είναι να τους ενθαρρύνουμε να αισθάνονται ότι το 

προσωπικό στο σχολείο επιθυμεί το καλύτερο γι’ αυτούς και ότι έχει και τη 

βούληση και τη γνώση να τους βοηθήσει. Επιδεικνύοντας ενεργό δέσμευση 

στην επιτυχία κάθε μαθητή στην υλοποίηση των στόχων τους αυξάνουμε τα 
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κίνητρά τους. (Σύμφωνα με επιθεωρήσεις, οι μαθητές τονίζουν ότι οι καλές 

επαφές με ενήλικες έχουν καίρια σημασία για τα κίνητρά τους και τη φοίτηση 

στο σχολείο. Το προσωπικό που είναι αφοσιωμένο, έχει υψηλές προσδοκίες, 

είναι δεκτικό απέναντι στις ατομικές ανάγκες και έχει πίστη στις ικανότητες των 

μαθητών του είναι η βάση της επιτυχίας των σχολείων στην εκπαίδευση. 

Θέλουμε να έχουμε μια στάση που να αντιμετωπίζει τους μαθητές ως ικανά και 

συμμετέχοντα άτομα και προσπαθούμε να υιοθετούμε μια ολιστική θεώρηση 

των καταστάσεων των μαθητών.  

Βασική άποψη στο σχολείο μας είναι ότι το σχολείο πρέπει να προσαρμόζεται 

στον μαθητή και όχι το ανάποδο. Είναι στο χέρι του σχολείου το πόσο καλά 

μπορεί να καλύψει ατομικές καταστάσεις και ανάγκες. Υποχρέωσή μας είναι 

να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να έχουν οι μαθητές 

μια επιτυχημένη πορεία στην εκπαίδευση. (Η παραδοσιακή προσέγγιση 

βασίζεται στο γεγονός ότι το Λύκειο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στους 

μαθητές αν θέλουν να προσπαθήσουν για την εκπαίδευσή τους.)  

Η σημασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής βασίζεται σε μια προσέγγιση 

καθοδήγησης. Έχει να κάνει με τη δημιουργία πίστης στους μαθητές, την 

υιοθέτηση θετικής προσέγγισης απέναντι στις προκλήσεις και την στήριξη των 

παιδιών στο να βλέπουν ευκαιρίες αντί για εμπόδια.  

 

Οι μαθητές στο Beda δεν είναι ποτέ ανώνυμοι. Ως μικρή και οικογενειακή 

σχολική μονάδα δεν επιτρέπουμε το αίσθημα της ανωνυμίας. Προσπαθούμε 

να επιτύχουμε μια ατμόσφαιρα οικειότητας στην οποία το προσωπικό και οι 

μαθητές γνωρίζονται μεταξύ τους και στην οποία το προσωπικό μπορεί να έχει 

ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης κάθε μαθητή. Στο Beda οι δάσκαλοι 

είναι σε θέση να οικοδομήσουν καλές σχέσεις με τους μαθητές και να τους 

κάνουν να αισθάνονται οικεία και ότι είναι σημαντικοί. Ένα απλό παράδειγμα 

είναι ότι κάθε μέρα τρώμε πρωινό και κανονίζουμε το μεσημεριανό μαζί.  

Οι αξίες της μεταχείρισης αναφέρονται τακτικά. Ασχολούμαστε ενεργά με 

ζητήματα σχετικά με τις αξίες και ενθαρρύνουμε τη σκέψη για το τι είναι καλή 

μεταχείριση. Μια σαφής αξιακή βάση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, 

αντίθετα, απαιτεί τακτικό διάλογο μεταξύ ενηλίκων και μεταξύ ενηλίκων και 

μαθητών. Πάντα προσπαθούμε να «εφαρμόζουμε όσα διακηρύττουμε » 

σχετικά με την ισότητα όλων και την αντιμετώπιση των μαθητών με σεβασμό 

και ενδιαφέρον, ως μοναδικών ατόμων. Στο Beda το προσωπικό προσπαθεί 

να διεξάγει δομημένο διάλογο με τους μαθητές σχετικά με το πώς θέλουν να 

τους συμπεριφέρονται και με το πώς οι ίδιοι πρέπει να συμπεριφέρονται στους 

άλλους. Οι μαθητές εκπαιδεύονται να υποστηρίζουν τις απόψεις τους, να 

ακούνε τους άλλους και να συνεργάζονται. Αυτή τη στιγμή ανυπομονούμε να 

δημιουργήσουμε το πρόγραμμα ίσης μεταχείρισης μαζί με τους μαθητές μας.  

Αντιπροσωπεύουμε ένα μείγμα ασφαλούς περιβάλλοντος πόλης (με 

υπηρεσίες για την υγεία των μαθητών, παιδαγωγική για ειδικές ανάγκες και 

συμβούλους καριέρας) και ελεύθερης παιδαγωγικής σκέψης αναφορικά με τη 

δομή, παιδαγωγικά θέματα και την οργάνωση.  

 Μέτρα που να εστιάζουν σε κάθε μαθητή ατομικά (ατομικό πρόγραμμα 

σπουδών, πρόγραμμα μαθημάτων, εργασίες, στήριξη για διαφορετικά 

στυλ μάθησης, κ.λπ.). Ικανότητα αναγνώρισης και κάλυψης των 
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αναγκών του μαθητή. Στο Beda αναζητούμε πάντα ευέλικτες λύσεις που 

να δίνουν στον μαθητή τη δυνατότητα να αποδίδει στο μέγιστο των 

ικανοτήτων του. Ορισμένοι χρειάζονται αργούς ρυθμούς μελέτης, 

ορισμένοι να διαβάζουν στο σπίτι, ορισμένοι θέλουν δικό τους χώρο 

εργασίας, άλλοι θέλουν να διαβάζουν με μουσική στα αυτιά τους ή σε 

άνετο καναπέ. Προσπαθούμε να δείχνουμε ενδιαφέρον για το στυλ 

μάθησης κάθε μαθητή και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να 

προσαρμόζουμε την εκπαίδευση στις συνθήκες. Πειραματιζόμαστε 

επίσης με μέτρα όπως μετάδοση μαθημάτων, πρόσβαση σε περιλήψεις 

και σημειώσεις μαθημάτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, την 

«ανεστραμμένη τάξη», διάφορες εφαρμογές στο i-pad για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες κ.λπ.  

 

 Εστίαση στη μάθηση (όχι στο περιεχόμενο του προγράμματος 

σπουδών) – Εστίαση σε δεξιότητες και ικανότητες, ατομικούς στόχους, 

ολιστική θεώρηση των μαθητών, στήριξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται 

με βασικές ικανότητες που χρειάζονται στην καθημερινότητα και διά βίου 

μάθηση. Σαφείς στόχοι και έμφαση στα αποτελέσματα - Στο Beda 

προσπαθούμε να δημιουργούμε διαδικασίες και μεθόδους εργασίας 

που να βοηθούν τους μαθητές να καταλαβαίνουν σε τακτική βάση πού 

βρίσκονται σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος. Δίνεται στους 

μαθητές ο έλεγχος της λειτουργίας των προτεραιοτήτων τους και του 

τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν οι ίδιοι τα αποτελέσματά 

τους. Παρέχουμε επίσης τακτικά ανατροφοδότηση για το πού 

χρειάζονται βοήθεια για να τα καταφέρουν στο διάβασμά τους.  

 

 Μια διαδικασία μύησης με όλους εστιάζει σε «10 καλές συνήθειες» 

(διατροφή, φυσική αγωγή, θετικές σκέψεις, απομάκρυνση του άγχους, 

εκμάθηση νέων πραγμάτων, επανάληψη, εναλλαγή, λήψη αποφάσεων, 

φιλία και συχνό γέλιο) και στην εξάσκηση διαφορετικών δεξιοτήτων, της 

ανάλυσης, της επικοινωνίας, της ενσυναίσθησης, των τεχνικών μελέτης, 

της αυτογνωσίας, της κριτικής των πηγών, της δημιουργικότητας, της 

επίλυσης προβλημάτων και της συνεργασίας. Η διαδικασία μύησης 

χρησιμεύει στο να δημιουργήσει ένα ασφαλές, θετικό κλίμα εργασίας 

στο πλαίσιο του προγράμματος.  

 

 Το Beda είναι ένα μέρος όπου η υγεία των μαθητών και η καθοδήγηση 

για τον χώρο εργασίας αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία των 

δραστηριοτήτων μας (για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί και οι σύμβουλοι 

καριέρας συνεργάζονται για να υπάρχει διπλή αναφορά στα δύο 

επαγγέλματα). Θέλουμε ο μαθητής να είναι καλά, να αισθάνεται 

απαραίτητος και να ξέρει πού πηγαίνει. Βοηθάμε τους μαθητές να 

αναγνωρίζουν τα δικά τους δυνατά και αδύνατα σημεία, καθώς και τα 

σημεία στα οποία είναι ικανοί.  

 

 



 

www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
4 

 Η συνεργασία με τον έξω κόσμο αυξάνει το κύρος και τα κίνητρα. Στο 

Beda επιθυμούμε πραγματικά τη συνεργασία με εταιρείες και 

οργανισμούς στο εγγύς μέλλον. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε σε ένα 

ερευνητικό έργο που εστιάζει στη μάθηση σχετικά με την 

επιχειρηματικότητα και στις σχετικές δεξιότητες. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι 

η συνεργασία με την κοινωνία και την αγορά εργασίας συμβάλλει στην 

κινητοποίηση των μαθητών για διάβασμα. Μια μικρή δράση που 

ξεκινήσαμε είναι η «καυτή καρέκλα»: κάθε Παρασκευή καλούμε 

ενδιαφέροντες ανθρώπους από την αγορά εργασίας. Δίνεται έτσι στους 

μαθητές η δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις και να μάθουν 

περισσότερα για «τον έξω κόσμο».  

 

Έντονη συμμετοχή:  

Επειδή ξεκινάμε από το μηδέν, χτίζουμε το σχολείο μαζί με τους μαθητές και το 

προσωπικό. Έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία να χτίσουμε το σχολείο που 

θέλουμε να έχουμε και στο οποίο πιστεύουμε. Η ενασχόληση ουσιαστικά με τα 

πάντα, από την επίπλωση και τον εξοπλισμό μέχρι τις εκπαιδευτικές λύσεις, 

δημιουργεί κίνητρα και στο προσωπικό και στους μαθητές. Όλοι χρειάζονται να 

είναι ευέλικτοι και να σκέφτονται δημιουργικά. Η δημιουργία ενός 

ολοκαίνουριου σχολείου απαιτεί τη συμμετοχή όλων.  

Το προσωπικό στο Beda συνδημιουργεί συναίνεση για εκπαιδευτικές αξίες και 

ηγεσία. Συνεργαζόμαστε για να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα – βοηθάμε ο 

ένας τον άλλο να σκεφτεί τις προκλήσεις και τα διλήμματα που περιλαμβάνουν 

μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά και η παιδαγωγική ηγεσία γενικά. Ο 

διευθυντής συνεργάζεται στενά με την ομάδα εργασίας και έχει τακτική επαφή 

και με το προσωπικό και με τους μαθητές.  

Σε επίπεδο προσωπικού, μαθαίνει ο ένας από τον άλλον και όλα τα μέλη 

δίνουν το παράδειγμα στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν στενή 

συνεργασία και είναι διαθέσιμοι στο σχολείο, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά 

και ο ένας για τον άλλον. Αυτό τους επιτρέπει να γνωρίζουν τις ικανότητες και 

τις δεξιότητες όλων, να ανταλλάζουν εμπειρίες και να εργάζονται πιο 

αποτελεσματικά για να παρέχουν στους μαθητές εκπαίδευση προσαρμοσμένη 

σε κάθε άτομο. Η συνάντηση για την ανάληψη δράσης, τη σκέψη και την 

εκμάθηση νέων πραγμάτων είναι σημαντικό μέρος της δουλειάς.  

Έλεγχος της ποιότητας - Σκεφτόμαστε συνεχώς πώς μπορεί να βελτιωθεί η 

δουλειά και να εμπλέξουμε τους μαθητές στις συζητήσεις.  

 

 Το Beda έχει δημιουργήσει ένα εναλλακτικό πλαίσιο μάθησης που 

περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε πολλά επίπεδα:  

 

 Περιλαμβάνουν τα εξής: συμβουλευτική, καθοδήγηση, στυλ μάθησης, 

πρόγραμμα σπουδών με εστίαση στο μαθητή  

 

 Επίπεδο σχολείου (οργάνωση): Διδασκαλία με βάση τις δεξιότητες, όχι 

απλά το πρόγραμμα σπουδών, χρονοδιαγράμματα, προγράμματα 

μελέτης, σειρά μαθημάτων, κ.λπ.  
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Η επιτυχία του Λυκείου Beda Hallberg θα καθοριστεί από το πόσο καλά θα 

καταφέρουμε να εμπνεύσουμε τους μαθητές να μάθουν και θα 

προσαρμόσουμε τα μαθήματά μας στον έξω κόσμο και στις ανάγκες κάθε 

μαθητή.  

 

Anna-Lena Näsström, Υποδιευθύντρια  

anna-lena.nasstrom@kungsbacka.se  

Frida Fogelmark, Διευθύντρια - αυτή τη στιγμή σε άδεια μητρότητας 

 


