Stimată Doamnă Directoare și dragi colege,
În cuvântul meu aș dori să mă refer succint la istoria și tradiția școlii pe care am absolvito noi, acum 60 de ani.
Încă din a doua jumătate a secolului XIX a existat preocuparea pentru înființarea unor
institute de învățământ pentru fete, respectiv institute cu programe de studiu similare cu cele
europene, astfel că, în 1897, la poalele Tâmpei a fost realizată o clădire impunătoare care avea
să-și deschidă porțile în anul 1898 – 1899 ca ”Școala Civilă de Fete”, de stat, în limba maghiară,
cu un număr de 227 eleve. Până în anul școlar 1903 – 1904 nu s-a specificat naționalitatea
elevelor, doar că vorbeau limbile maghiară, română și germană.
În perioada anilor 1914 – 1918 clădirea școlii a adăpostit un spital militar și apoi un lagăr
de prizonieri.
Din 6 octombrie 1919 Directoratul Școlar Regional Sibiu a înființat aici ”Școala
Superioară de Fete Brașov”, prevăzută cu programa scolară a cursului clasic modern din Vechiul
Regat, respectiv cu un curs inferior de 4 ani și un curs superior de 4 ani.
Fiind o școală de fete, programa cuprindea, pe lângă orele de studiu propriu-zise, ore de
lucru manual și de gospodărie, ore menite să susțină și să definească mai bine rolul femeii în
familie ca soție, mamă și fiică. Desigur că nici limbile străine nu au fost ignorate, franceza,
engleza, germana și latina completând educația elevelor școlii.
Din anul școlar 1922 – 1923 școala s-a numit ”Licelul de Fete Principesa Elena”,
denumire păstrată timp de 26 de ani, până în 1948, timp în care clădirea în sine s-a completat cu
încă un etaj pentru internat, iar, în această accepțiune, în perioada de vară a anilor 1935 – 1941 a
găzduit cursurile de vară de limba franceză pentru profesori, cursuri cunoscute sub denumirea de
”Universitatea Latină”.
Între anii 1941 – 1946 în localul liceului au funcționat spitale precum: spitalul armatei
române și spitalul militar sovietic, cursurile școlii fiind în acest timp transferate la Liceul Andrei
Șaguna, Școala Primară de pe Str. C-tin Brâncoveanu și cea de pe lângă Templul evreiesc.
Demersurile care s-au întreprins pentru recuperarea localului liceului, demersuri din
perioada anilor 1946 – 1948 au permis ca, începând cu anul școlar 1948 – 1949, liceul să-și reia
activitatea sub diverse denumiri precum:
- Liceul de Fete (1948 – 1952);
- Școala Medie Nr. 5 (1952 – 1959) - am prins-o și noi în 1957.
În anul 1959, la împlinirea Centenarului de la Unirea Principatelor, școala își modifică
titulatura și devine:
- Școala Medie Nr. 5 Unirea (1959 – 1965);
- Liceul Unirea (1965 – 1977).
Din anul 1977 Liceul își păstrează permanent orientarea umanistă și devine în anul 1990
Liceul Teoretic Unirea Brașov.
Este remarcabilă dezvoltarea în continuare și deschiderea tot mai largă către studiul
limbilor străine. De subliniat este și faptul că, pe lângă clasele de științe sociale, de matematică –
fizică și matematică – informatică s-au dezvoltat clasele cu regim de predare intensiv – engleză,
franceză și spaniolă.
Rezultatele remarcabile obținute de elevi și profesori au avut drept consecință
transformarea, din 24 ianuarie 2000, a LICEULUI TEORETIC UNIREA în COLEGIUL
NAȚIONAL UNIREA care, pe lângă filiera gimnazială avea și o orientare intensivă în studiul
limbilor străine.

Trebuiesc subliniate și evidențiate efoturile de afirmare ale școlii, în sensul că prin
programele de cooperare națională și internațională, activitatea Colegiului Național Unirea a
fost răsplătită primind titlul de ”Școală Europeană” în anul 2004, titlul reînoit și în 2007.
În concret, acest titlu permite din anul școlar 2007 – 2008, ca elevii claselor bilingve
franceză să susțină bacalaureatul francofon, deci iată o nouă deschidere către învățământul din
Uniunea Europeană.
În concluzie, să fim mândre a cunoaște faptul că școala pe care am absolvit-o noi acum
60 de ani s-a remarcat în timp printr-o frumoasă istorie și alături de Colegiul Andrei Șaguna
aduce cinste și împlinire deosebită nu numai învățământului brașovean dar și întregului
învățământ românesc.
Prin tot ceea ce s-a realizat, prin devenirea absovenților în lumea actuală și modernă,
școala noastră ”strălucește” și ne motivează pe deplin mândria de a fi studiat aici.
Asigurăm conducerea școlii de întreaga noastră gratitudine și apreciere!
SUCCESE ȘI ÎN CONTINUARE!
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