Descrierea școlii noastre
Școala Gimnazială Ghimbav este o scoală cu tradiție, cu începuturi în evul mediu,
legate de prezența sașilor în Țara Bârsei. În Ghimbav, școala a avut o evolutie permanentă,
determinată de mersul istoriei, precum și de dezvoltarea socio-economică a localitatii.
În prezent, în unitatea noastră școlară învață peste 300 de elevi, în clasele pregătitoare,
I – VIII, repartizați în 16 clase si îndrumati de cădre didactice și didactice auxiliare. Activitatea
se desfășoară într-un singur schimb, în cele 4 clădiri ( două dintre ele vechi și impunatoare,
„fosta cazarmă de husari și fosta școală germană – sec. XIX”). De asemenea, pe lângă sălile de
clasă dotate modern, școala baneficiază de un laborator de informatica, bibliotecă școlară și o
frumoasă bază sportivă.

Corpul A – clasele V-VIII

Corpul D – clasele pregătitoare

Corpul B – clasele III-IV
(Fosta cazarmă de husari)

Corpul C – clasele I-II
(Fosta școală germană – sec. XIX)

Cele 4 corpuri ale Școlii Gimnaziale Ghimbav

Istoricul școlii din Ghimbav este indisolubil legat de comunitatea sașilor transilvăneni,
care au adus cu ei această cultură din vestul Europei. În mod oficial, prima mențiune
documentară despre existența școlilor în Țara Bârsei o avem din anul 1429, dar, cu siguranță,
acestea au luat ființă imediat după ce în așezările coloniștilor germani s-au ridicat biserici,
acestea fiind cele care vor organiza primele școli. Se presupune că la început disciplinele
studiate de către elevi erau citire, scriere, aritmetică și religia.
Până în anul 2000 școala trece printr-o perioadă grea datorită condițiilor economice
dificile prin care trece țara. Se fac lucrări de degajare a ruinelor din curtea corpului A, de
amenajare a bazei sportive și planuri modificări ale spațiului școlar.
În anul 2001, se reușește includerea școlii din Ghimbav într-un proiect de finanțare
pentru reabilitarea corpului A al școlii cu fonduri nerambursabile de la Banca Mondială.
Trecerea prin lege, a clădirilor școlii în patrimonial primăriei, a permis o mai mare implicare a
autorităților locale în administrarea acestora. Avântul economic al localității a permis și
reabilitarea celorlaltor clăfiri și reabilitarea planurilor mai vechi.
În anul 2002 – 2006 se finalizează grupurile sanitare modern la ambele clădiri, se repară
atelierul școală și se realizează un teren de sport cu suprafață sintetică.
Din anul 2008, școala intră într-o nouă etapă de dezvoltare instituțională. Se introduce
uniforma școlară și emblem școlii. S-a amenajat un parc la corpul B și un teren de baschet la
corpul A, iar in 2009 s-a elaborate un proiect de extindere a spațiilor școlare de a „școala mare”,
proiect ce a câștigat finanțare europeană și a fost pus în practică în 2011.
În prezent, școala este implicată în programe europene (Comenius, Leonardo da Vinci,
eTwinning, Jobs, Erasmus +) cu mobilități de cadre didactice în Franța, Anglia, Austria,
Danemarca, Spania etc. Se observă o îmbunătățire a reultatelor la învățătură, concursuri și
olimpiade școlare și constanța la concursurile sportive (Revista Școlii Gimaziale Ghimbav –
„Cu și despre noi – un număr aniversar la cei 500 de ani ai școlii”, anul II, nr. 4, 2010).

Ghimbav - „Școala de altădată”

Ghimbav - „Școala astăzi”

