MISIUNEA ȘCOLII
Misiunea școlii, având în vedere că influențează în mod direct conturarea și dezvoltarea vieții unui tânăr, este una covârșitoare. Școala
trebuie să dezvolte comunicarea deschisă, asertivă, să promoveze inovația, creativitatea, inițiativa personală și participarea activă la viața
comunității. Capacitatea de a-ți pune ție mai întâi întrebări esențiale, pe care apoi să le adresezi și dascălilor tăi, capacitatea de a formula
răspunsuri clare și precise, capacitatea de a-ți formula civilizat, dar mai ales de a-ți susține opiniil. Iată doar câteva dintre lucrurile pe care le
așteptăm cu toții de la școală (indiferent că suntem elevi, profesori sau părinți). Școala trebuie să-i ajute pe elevi să gândească critic, ci nu să
reproducă ceea ce au gândit alții înaintea lor. Să îi ajute să aibă încredere în propriile forțe și să scoată din ei tot ceea ce este bun, nu să
evidențieze în permanență răul. Elevii așteaptă de la școală să promoveze voluntariatul și activitățile extrașcolare, pentru că, astfel, își pot
descoperi și dezvolta aptitudinile. Necunoscutul capătă câte un licăr de lumină în orice zi petrecută pe tărâmul școlii, iar misterele vieții se
descoperă rând pe rând.
Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă, este singura unitate şcolară din zona de nord a Mehedinţiului, care are în
componenţă ciclurile liceal și postliceal, motiv pentru care rolul nostru din acest punct de vedere poate fi socotit ca strategic.
Şcoala noastră asigură pregătirea liceală a unui număr mare de elevi, proveniţi din medii diferite, atât din judeţul Mehedinţi, dar şi din
Gorj, precum și pregătirea prin școala postliceală în două specialiări: Asistent medical generalist și tehnician tehnolog mecanic.
Pe termen mediu şi lung Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă îşi stabileşte ca obiective prioritare:
învăţământul, educaţia şi deschiderea tot mai largă către societate. De asemenea, Colegiul Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” Baia de Aramă
îşi propune implementarea măsurilor de reformă proiectate de Ministerul Educaţiei Naţionale pe plan naţional şi a obiectivelor de dezvoltare a
învăţământului proiectate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi la nivel local.
Paleta de profiluri şi specializări răspunde cu promptitudine şi competenţă provocărilor mediului economic, dinamicii pieţei muncii,
şcoala noastră venind în întâmpinarea nevoilor comunităţii, a dorinţelor elevilor şi familiilor acestora prin asumarea misiunii de a realiza cele trei
funcţii educaţionale principale si anume: funcţia cognitivă, instructiv-educativă si culturală, care-l formează pe om ca „homo cogitans" (omul
care gândeşte), funcţia praxiologică, de muncă şi aplicare a cunoştinţelor în practică, care-l formează pe om ca „homo faber" (omul care
munceşte si creează) şi functia etico-axiologică, de valorificare, de evaluare corectă, care-l formează pe om ca „homo estimans" omul care
apreciază, valorizează corect si se comportă demn, civilizat.
Aşadar, misiunea colegiului nostru este aceea de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim, punând accentul pe
însuşirea valorilor promovate prin filozofia educaţională a şcolii, în vederea dobândirii abilităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor care să
îi ajute în tranziţia de la liceu la învăţământul terţiar şi să se integreze pe piaţa muncii şi în societate.

