MISIUNEA PALATULUI COPIILOR BRAȘOV

Misiunea Palatului Copiilor Brașov poate fi sintetizată prin opțiunea pentru
modernitate, performanță și progres, realizate pe seama perseverenței și
competenței, să fie o instituție care să formeze personalități, să cizeleze mentalități,
care să formeze deprinderi și capacități, să ofere șanse egale tuturor copiilor.
Palatul Copiilor este o instituţie de învăţământ în care timpul liber, cultura şi
educaţia îşi dau mâna zi de zi, cu scopul nobil de a fructifica predispoziţiile native şi
interesele elevilor care îi frecventează cursurile.
Palatul Copiilor reprezintă un spaţiu propice formării şi dezvoltării unor
competenţe, cât şi socializării elevilor de diferite vârste, în care se încurajează
comunicarea, deschiderea spre nou şi creativitate, cultivarea bunului gust şi al ambiţiei,
toate acestea fiind atât de necesare integrării în societate a adultului de mai târziu.
Gama largă a activităţilor extraşcolare, marea lor diversitate oferă copiilor
posibilitatea să opteze pentru acea activitate care corespunde mai mult preferinţelor,
dorinţelor, capacităţilor, înclinaţiilor, contribuind la recreerea, destinderea şi
reconfortarea copiilor, la menţinerea capacităţii de efort.
Activităţile din Palatul Copiilor se desfăşoară pe cercuri menite să completeze,
prin mijloace şi forme specifice, activitatea instructiv-educativă din şcoală, să cultive
interesul şi pasiunea copiilor pentru ştiinţă, tehnică, artă, să dezvolte inventivitatea şi
creativitatea.
Fiecare cerc cultural-artistic, sportiv şi tehnico-aplicativ este un veritabil
“şantier” al artei, sub toate aspectele sale, activitatea finalizându-se prin concursuri,
spectacole, simpozioane, expoziţii şi campionate naţionale, conform Calendarului
Activităţilor Educative elaborat de MEN
Echipa managerială din cadrul Palatului Copiilor îşi propune să promoveze un
învăţământ deschis, flexibil care să asigure nu numai accesul nediscriminatoriu la toate
cercurile din instituţie în perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru
realizarea succesului personal şi profesional în contextul social actual, ci şi, să asigure
calitatea învăţământului astfel încât să se ajungă la standardele de performanţă ale ţărilor
din Uniunea Europeană.
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Ne propunem:
 asigurarea unui act educațional de performanță, care să contribuie la formarea
unei personalități autonome și creative, la formarea unor copii sănătoși, creativi,
eficienti, activi, cooperanți care să se adapteze usor la regimul muncii școlare și la
orice situație în viața.
 centrarea activității pe copil, cu nevoile, aspirațiile și înclinațiile sale, prin
programe individualizate, în acord cu nivelul de dezvoltare și cu dorințele de
afirmare;
 extinderea frontierelor cunoașterii și formarea continuă a cadrelor didactice;
 slujirea intereselor educaționale ale comunității locale;
 creșterea rolului formativ al pregătirii din cadrul cercurilor;
 recunoașterea și abordarea diversității culturale în funcție de tradiții, cultura și
obiceiuri;
Pentru îndeplinirea misiunii ce-i revine, unitatea noastră se bazează pe toate grupurile de
interes care pot fi implicate: cadre didactice, copii, parinți, administrația locală, agenți
economici, autorități, medici, etc.
Cadrele didactice au ințeles că locul lor este printre copii, printre intrebările,
frământările și preocupările lor, respectându-i și apreciindu-i, încurajându-i să-și susțină
ideile, să-și dezvolte aptitudinile și talentele.
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