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                  O şcoală între tradiţie şi modernitate  

 

Ideea deschiderii unei şcoli de ţesut la Cisnădie nu a fost 

întâmplătoare deoarece s-a dovedit în timp necesitatea instruirii  

tinerilor care manifestau interesul de a lucra în domeniul textil. 

Începuturile meşteşugului prelucrării lânii în Cisnădie datează încă din 

secolul al XVI lea când breasla postăvarilor  devenea cunoscută 

pentru calitatea produselor sale având  un statut propriu adoptat în anul 1540.  Meşteşugul era 

cunoscut doar de populaţia germană din localitate, breasla fiind asemănătoare unei ,,afaceri 

de familie” care  cultiva „secretele” meseriei transmiţându-le din tată în fiu ,,ucenicilor”  timp 

de patru ani. După perioada uceniciei tinerii plecau, pentru a afla şi alte lucruri de la alţi 

postăvari, într-o călătorie  timp de şase ani. De la ucenic la maistru trecerea  era condiţionată 

de o probă de lucru unde tânărul trebuia să dea dovada capacităţii fabricării unui postav de 

calitate. Prelucrarea lânii  a adus importante venituri localităţii. În 1880 se vor deschide 

porţile primei întreprinderi din oraş care  va folosi  forţa aburului pentru obţinerea 

postavurilor. Erau înlocuite uneltele rudimentare, proprii epocii medievale, cu care au fost  

prelucrate firele. Astăzi aceste unelte mai pot fi văzute în muzeul industriei textile  amenajat 

în centrul oraşului, unic în Europa. 

 În anul 1888 se înfiinţează „Şcoala de ţesut”, una dintre  

primele şcoli de stat cu acest profil din Europa. „Asociaţia Ţesătorilor 

de lână” din localitate cu sprijinul statului şi a Camerei de Comerţ din 

Braşov au făcut posibilă deschiderea porţilor şcolii. Misiunea  

acesteia era de a pregăti muncitori necalificaţi, tineri, majoritatea 

femei care locuiau în satele din împrejurimi şi care erau dispuse  să 

lucreze  în  întreprinderea textilă  din  oraş. 

De la o sală de clasă cu treizeci de elevi îndrumaţi de 

profesorul şi directorul Stosius Rudolf, şcoala va trece prin 

transformări  determinate de timpul istoric. În anul 1907 îşi schimbă numele în „Şcoala de 

specialitate pentru ţesătorii de lână”  având misiunea  de a contribui la dezvoltarea industriei 

textile în pas cu noile transformări. Şase membrii propuşi de cei care erau implicaţi în 

„întreţinerea şcolii” şi un director numit de Ministerul de Comerţ pregăteau tinerii într-o sală 

de clasă şi în ateliere de fabrică: filatură, ţesătorie, vopsitorie, apretură. Limba de predare era 
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germană şi maghiară. Pe lângă pregătirea în domeniul textil cei care frecventau şcoala 

dobândeau cunoştinţe în domeniul corespondenţei comerciale, al contabilităţii şi calculului.  

După anul 1918  funcţionau în Cisnădie „Fabrica şi Şcoala Textilă” condusă de 

Constantin Onescu, primul director,  cu rolul de a pregăti tinerii care erau „atraşi” de munca 

în domeniul textil. Au fost modernizate atelierele, iar limba de predare va fi limba română. 

Elevii erau admişi în şcoală prin concurs. Părinţii acestora suportau cheltuielile pentru 

pregătirea copiilor lor, în cazul în care aceştia se retrăgeau din şcoală înainte de absolvire. 

„Fabrica şi Şcoala Textilă”  instruiau tinerii pentru a avea o  cultură generală solidă  pe 

lângă pregătirea în domeniul textil. Disciplina era o condiţie fundamentală pentru cei care 

învăţau aici. 

În anul 1936 şcoala va deveni „ Liceul Industrial Textil”şi va fi condusă de inginerul 

Constantin Ştefănescu. Accesul elevilor era făcut în urma unui concurs după absolvirea 

gimnaziului. Timp de patru ani   era alternată pregătirea teoretică cu cea de specialitate. 

Reforma învăţământului din anul 1948 transformă 

liceul în „Şcoala Medie Tehnică” urmând ca în paralel să 

funcţioneze şi „Şcoala Profesională Textilă”. Împreună  ele 

vor pune bazele „Centrului Şcolar Textil”. Atragera şi 

pregătirea elevilor a fost prioritatea directorilor Ioan 

Moldovan, Ioan Brătilescu, Schemel Gunter, Dieter Graef, Ioan 

Martin. Durata şcolarizării era de patru ani după ce elevul 

promova un examen de admitere. Erau studiate materii pentru 

formarea unei culturi generale şi tehnice în paralel cu instruirea practică. De remarcat este 

faptul că absolvenţii şcolii aveau locul de muncă asigurat. Centrul Şcolar cuprindea Şcoala 

Profesională, Şcoala Tehnică de Maiştrii şi Liceul Industrial.  

 În anul 1968 centrul îşi schimbă denumirea în ,,Grup Şcolar MIU” care din anul 

1970   va avea un  sediu nou,  unde funcţionăm şi în prezent.  Din 1977  o nouă denumire: 

Liceul Industrial ,, Textila”. Acesta  va pregăti o mare parte din viitorii muncitori ai fabricilor 

din oraş. Covoarele realizate aici vor deveni emblema localităţii şi vor ajunge în multe locuri 

din ţară şi din străinătate. 

Revoluţia din 1989  va aduce alte modificări. Şcoala din anul 1990 funcţionează ca 

„Grupul Şcolar de Industrie Uşoară” şi îşi va reconsidera  oferta şcolară  în funcţie de noile 

cereri ale pieţei muncii. Desfiinţarea fabricilor textile din oraş a  contribuit la  necesitatea 

găsirii  unor noi  locaţii  pentru instruirea practică a elevilor. Astfel  au venit în sprijinul 
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acestei necesităţi agenţi economici din Cisnădie  şi din  Sibiu 

- S.C.Continental, S.C.Hartmann. S.C.Somarest, 

S.C.Geronimo.  

Începând cu anul 2012 şcoala se va transforma în  

Liceul Tehnologic Cisnădie, denumire pe care o are şi astăzi. 

El oferă pe lângă o pregătire  teoretică temeinică şi o 

pregătire de specialitate adecvată. Oferta şcolii a încercat să 

răspundă din nou nevoilor pieţii muncii dar mai ales să facă faţă scăderii numărului de elevi 

din oraş. A fost înclus în structura de învăţământ şi  învăţământul preşcolar, primar şi 

gimnazial unde numărul locurilor au fost suficiente cerererilor. 

 În ceea ce priveşte liceul au fost propuse specializări noi: OPERATOR TEHNICĂ 

DE CALCUL şi DESIGNER VESTIMENTAR.  

 Elevii noştri participă la concursuri pe meserii, concursuri artistice şi sportive, 

olimpiade şcolare, sesiuni de comunicări unde obţin rezultate cu care ne mândrim. Au fost 

realizate schimburi de experienţă cu specialişti străini în cadrul unui parteneriat semnat cu 

Senior Experten Service din oraşul german  Bonn. Timp de doi ani elevii au învăţat metode 

noi aplicate în specializările lor în fabricile din străinătate. După o sută treizeci de ani de la 

înfiinţare, şcoala noastră caută mereu soluţii pentru a instrui tinerii care se orientează spre 

învăţământul tehnic. Cabinetele, laboratoarele, sala de sport, biblioteca au fost modernizate în 

acest sens. Performanţa şcolară este principala preocupare deoarece numai astfel elevii noştri 

vor deveni specialişti a căror muncă să respecte condiţile calităţii lucrului bine făcut. 

Respectăm tradiţia şi munca celor care au pus temelia şcolii noastre şi ne orientăm 

spre modern pentru a fi mereu prezenţi în opţiunile tinerilor care 

vor să ne cunoască! 

                                                                                                          

/////////////Liceul Tehnologic Cisnădie 


