
Școala de ieri și de astăzi

Școala Gimnazială  Nr. 14 „Sfântul Bartolomeu” de astăzi are o istorie îndepărtată,
pentru că existența unei școli pe lânga biserica, Sfântul Bartolomeu este atestată încă din anul
1889. În anul 1900, la această școală erau înscriși 11 elevi de naționalitate română. În 1939 s-a
deschis o școala primară pentru copiii români din cartierul Bartolomeu. La început erau înscrisi
127 de elevi. Documentele atestă faptul că în data de 13 a lunii frecvența era destul de redusă,
pentru că elevilor le era teamă să nu fie ascultați sub semnul ghinionului.
Școala a avut numeroase denumiri de-a lungul timpului:
Școala Elementară nr. 10, Bartolomeu;
Școala Elementară Mixtă nr.10;
Școala de 7 ani Mixtă Nr. 25;
Școala de 7 ani nr. 14 Brasov;
Școala Generală de 8 ani nr. 14 Brasov.

Școala din Bartolomeu s-a extins mai ales prin contribuția părinților ș i prin acțiuni de
autogospodărire. Astfel din veniturile obținute din valorificarea viermilor de mătase și prin
voluntariat s-au construit și s-au amenajat noi spații de învăță mânt.

Începând cu anul 1949 populația școlară a crescut. Între anii 1948-1975 s-a desfășurat cu
succes alfabetizarea în cadrul proiectului „Scoala fără vârstă”. Între 1960-1963 a fost ridicat
corpul de clădire A al Școlii Generale Nr. 14.
Treptat efectivul scolii a crescut și s-a construit corpul de clădire B.

Anii ’60 se caracterizează printr-o explozie demografică. Școala a fost dotată cu
laboratoare și a devenit un punct de reper în formarea tinerilor din cartierul Bartolomeu al
orașului Brașov.

Respectul față de școală reiese și din munca temeinică depusă de prof. Târziman Elena,
cea care în perioada 1995-1999 a întocmit o monografie amplă a școlii.

Astăzi Școala Gimnazială Nr. 14  “Sfântul Bartolomeu” Brașov este o instituție care
asigură un climat prietenos în care se desfășoară o educație centrată pe formarea de competențe
necesare integrării într-o societate dinamică.

Școala promovează următoarele valori fundamentale: respectul, excelența, creativitatea,
responsabilitatea, integritatea și spiritul critic.



Viziunea școlii

Școala Gimnazială Nr.14 ”Sfântul Bartolomeu” Brașov este o instituție de învățământ
care promovează un sistem educațional de calitate, inovativ, flexibil și relevant pentru
dezvoltarea  fiecărui elev, centrând întregul demers pe formarea de competențe necesare tuturor
persoanelor care doresc să se integreze activ în societatea de astăzi și de mâine.

Misiunea școlii

Şcoala îşi propune ca, împreună cu comunitatea locală, să le asigure elevilor condiții
optime de învățare, să dezvolte competențe  cheie şi  să formeze atitudini necesare integrării şi
adaptării la schimbările unei societăți dinamice.

Prin intermediul cadrelor didactice profesioniste școala furnizează un proces de învățare
de calitate. Prin grija pentru perfecționarea continuă şi prin adaptarea rapidă la situații de criză,
cadrele didactice asigură în școală un climat favorabil pentru învățarea eficien tă, dovedind o
preocupare atât pentru educația formală, cât și  pentru cea nonformală, dezvoltând o perspectivă
pluri- și transdisciplinară.

Școala își asumă formarea unei comunități puternice din care fac parte elevii, părinții și
profesorii, fiind preocupați de realizarea unei culturi organizaționale în care fiecare persoană să
își regăsească interesele și să se dezvolte armonios, fiind mulțumită atât de propriul progres, cât
și de mediul în care performează și nu în ultimul rând de rezultatele organizație i.

Cultura școlii apreciază și dezvoltă respectul elevilor față de diversitate și promovează
dezvoltarea personală, autocunoașterea în vederea descoperirii potențialului individual. Scopul
școlii este să le ofere elevilor trasee educaționale viabile prin care tinerii să-și aleagă un viitor
profesional agreabil, pentru a deveni persoane împlinite pe plan personal și profesional.


