
Informații despre școala primară pentru anul școlar 2020/2021 

Materii: 

La DSBU se predă după programa land-ului Baden-Württemberg, Germania. Orele se desfășoară exclusiv în 
limba germană, cu excepția orelor de limba engleză, respectiv a orelor de limba română. Pentru a asigura 
calitatea orelor conform programei, materialele didactice, cărțile și caietele folosite sunt cele din land-ul Baden-
Württemberg. 
Germană: orele de germană notate cu (D) se fac împreună cu toți elevii clasei. Pe lângă aceste ore comune mai 
oferim ore de limba germană intensiv (DaF) pentru copiii care nu vorbesc nativ, respectiv la care niciunul din 
părinți nu vorbește germană. Începând cu clasa a 2-a oferim două ore de limba germană intensiv pe săptămână. 
Engleză: ora de engleză se desfășoară oral în primul an, iar începând cu clasa a doua, copiii învață și să scrie 
cuvinte de bază. Limba engleză se învață conform programei menționate, bilingv engleză-germană. 
Română: Începând cu clasa a 2-a, elevii vorbitori de limba română au 4 ore pe săptămână. Orele de limba 
română stau tot sub principiul învățării diferențiate, orientate către elev. Încurajăm munca în echipă, proiectele 
didactice și învățatul prin activitate. 
LER: Unul dintre scopurile orelor de etică este de a-i pregăti pe copii pentru viața de zi cu zi. Îi educăm spre a fi 
cetățeni responsabili în viitor. O bună parte din aceste ore se concentrează pe constituirea unui consiliu al 
clasei, care dezbate subiecte actuale și dezvoltă simțul comunității. Pe lângă acesta are  loc programul de 
prevenire a violenței, numit “Faustlos in der Schule” (Fără Pumni în Școală). Acesta sprijină dezvoltarea empatiei 
și le oferă elevilor alternative pașnice de soluționare a conflictelor. În cadrul orelor de religie nu se predă o 
confesiune anume, ci se învață despre diversele religii și obiceiurile acestora. 
Majoritatea materiilor sunt predate de către învățătoarea clasei, dar unele ore, precum cele de sport, muzica și/
sau limbi străine, sunt ținute de către cadre didactice specializate. 
Temele: Temele se scriu la școală, sub îndrumarea și supravegherea personalului didactic calificat. DSBU 
urmează recomandările germane pentru timpul maxim de teme zilnice, care variază între 20 și 45 de minute
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în funcție de clasă. Noi le oferim elevilor un cadru amplu de până la două ore pentru scrierea temelor, 
încurajând copiii să dezvolte simțulresponsabilității și al gestionării timpului.  
Digitalizare: DSBU este o școală modernă, care se află în continuă dezvoltare digitală. Tehnologii precum 
tablete și smartboard-uri sunt disponibile pentru școala primară și sunt folosite în scop didactic pentru 
îmbogățirea experienței de învățare a elevilor noștri. 
Mai multe informații, inclusiv calendarul vacanțelor, le puteți găsi pe site-ul școlii: www.dsbu.ro. 
Vă stăm cu plăcere la dispoziție dacă aveți întrebări sau nelămuriri. 
Directoare școală primară: Irina Țiței → grundschule@dsbu.ro / 0786 031 006 
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