
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSBU – Sozialpädagogik und Psychologie 

Die DSBU ist mehr als eine gewöhnliche Schule, sie ist Lebenswelt. Die DSBU 
unterstützt Kinder und Jugendliche bei der Entwickung ihrer emotionalen und 
sozialen Kompetenzen. 

Dafür steht ein Team aus Sozialpädagogin und Psychologin bereit, welches eng mit 
dem Lehrerkollegium zusammen arbeitet. Dieses Team unterstützt durch diverse 
Trainings wie etwa Sozialtraining, Gewaltpräventions- und Suchtpräventionstraining. 
Trainings werden aber auch individuell etwa aufgrund bestimmter Beobachtungen 
ins Leben gerufen und genau auf die Bedürfnisse der betreffenden Klassen 
abgestimmt. 

Unser Team im Bereich Sozialpädagogik und Psychologie, ist Ansprechpartner für 
Schüler*innen und Eltern/Erziehungsberechtigte. Es vermittelt außerdem zwischen 
Eltern/Erziehungsberechtigten, Schüler*innen und Lehrkräften. Da unser Team stets 
Vorort an der Schule ist, können unsere Schüler*innen bei Bedarf sehr einfach 
Kontakt aufnehmen. Unsere Schüler*innen erhalten so Hilfe bei individuellen Fragen 
und Problemen sowohl im Lebensraum Schule als auch in anderen Lebenslagen. 
Regelmäßige Einzelgespräche aber auch Familiengespräche sind möglich. 

Weitere Tätigkeitsfelder sind die Förderung eines auf Respekt basierenden 
Schulklimas, einem wertschätzenden Umgang aller. Dies geschieht beispielsweise 
durch Gruppenarbeit, bestimmte Themen Tage (Respekttag, Thementage zu den 
Schulleitlinien) und anderen Aktionen. 

Außerdem unterstützt unser Sozialpädagogik-Psychologie Team die Schüler*innen 
bei der Wahrnehmung ihrer Teilhabe Rechte etwa im Gremium des Schülerrates. 

Durch die enge Zusammenarbeit aller Akteure der DSBU, ist es uns möglich ihre 
Kinder bestmöglichst auf ihrem Weg des Aufwachsens hin zu einem selbständigen 
Leben zu unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

DSBU – pedagogie socială și psihologie 

DSBU este mai mult decât o școală. Ea reprezintă o comunitate și un mediu de 
conviețuire. DSBU susține și sprijină copiii și tinerii în procesul de dezvoltare și 
exprimare a competențelor lor sociale și emoționale.  

În acest sens școala noastră dispune de o echipă formată dintr-un pedagog social și 
un psiholog care colaborează în strânsă legătură cu personalul didactic. Această 
echipă susține și încurajează elevii prin organizarea de training-uri precum training 
social, training pentru prevenirea violenței sau pentru prevenirea anumitor 
dependențe. Training-urile pot avea loc și spontan și individual pe baza unor 
observări și dedicate unei anumite clase, abordând nevoile acesteia și insistând 
exact pe acestea.  

Echipa noastră din domeniul pedagogiei sociale și al psihologiei trebuie văzută ca un 
partener deschis de discuții atât pentru elevii școlii cât și pentru părinții acestora sau 
reprezentanții lor legali. Ea reprezintă și un organism de mediere între părinți, cadre 
didactice și elevi. Datorită faptului că echipa noastră este în permanență prezentă în 
incinta școlii, elevii pot cu ușurință intra în contact cu aceasta. Elevii primesc astfel 
sprijin și ajutor la întrebări și probleme individuale care țin atât de școală cât și din 
diverse altele medii și situații. Sunt posibile atât discuții regulate individuale cât și 
discuții cu întreaga familie.  

Alte direcții în care se îndreaptă activitatea echipei sunt promovarea unui climat 
școlar bazat pe respect reciproc și un comportament prietenos și călduros între toți 
cei implicați. Aceste obiective pot fi atinse prin organizarea unor grupe de lucru, a 
anumitor zile tematice (ziua respectului, zile tematice privind principiile școlii noastre) 
și prin intermediul altor acțiuni.  

Deasemenea, echipa susține și sprijină elevii în procesul de identificare și asumare a 
drepturilor lor în cadrul consiliului elevilor.  

O strânsă colaborare a tuturor celor implicați din cadrul școlii noastre ne permite să 
vă sprijinim și să vă ghidăm copiii în cel mai bun mod în drumul lor către viața unui 
adult responsabil și independent.   

 

 


