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Situație statistică învățământ minnorități an școlar 2o17-2018,
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În Județul Dâmbpvița sunt recunoscute și activează ca minorități naționale:minoritatea rromă, minoritatea bulgară și minoritatea greacă.Fiecare
din cele 3 minorități s-au afirmat prin limbă, tradiții, istorie.La nivelul minorității rrome se înregistrează an de an progrese în ceea ce privește studiul
limbii materne, a istoriei si tradițiilor rrome ,materii care sunt prinse în trunchiul comun. Limba rromani se studiază la Școlile gimnaziale din
localitățile: Fantanele,Românești, Telești, Gura Ocniței, Costești Vale. Avem calificati un număr de 9 cadre didactice rrome și nerome care predau
Limba rromani ,Istoria și tradițiile rrome. Activează un numă de 9 mediatori școlari în următoarele localități:Romănești, Gura Ocniței,
Fântânele,Șotânga, Caragiale Potlogi, Ludești, Vulcana Pandele, Cojasca. La Comuna Moroieni s-a propus și aprobat voluntariat pentru mediator
școlar.Abandonul școlar și rezultatele s-au observat acolo unde au existat mediatori școlari. Conducerea ISJDâmbovița s-a preocupat și a aprobat și
în Municipiul Targoviște la Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu și Școala Gimnazială Radu cel Mare. Din păcate nu s-a ținut concurs pentru
ocuparea posturilor. La școala gimnazială Pătroaia Vale, care a obținut rezultate foarte slabe la examenul național la clasa a VIII-a,la propunerea
Primăriei si sugestia inspectorului pentru minorități s-a aprobat de catre ISJ Dâmbovița un post de mediator care să vină în sprijinul părăsirii timpurii
a școlii și abandonului școlar. Din păcate Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Pătroaia a hotărât respingerea postului de mediator
școlar.Consider că s-a luat o măsură proastă care v-a adânci și înrăutăți mai mult starea de absenteism și abandon școlar, colectivul fiind vinovat
moral în fața comunității.
Minoritatea greacă s-a implicat prin olimpiade școlare la nivel juudețean si național,avînd o bumnnă colaborare cu ISJ DB,prin Asociația elenă.
Deasemeni am avut o bună colaborare cu minoritatea bulgară,în special la Liceul thnologic Băleni. La nivelul județului Dâmbovița
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s-a derulat concursul national ,,Diversitatea -o cale sigură spre viitor”,concurs la care judetul Dâmbovița prin reprezentantii minorităților de la Liceul
Băleni au ocupat locul I, atat la gimnaziu cât și la liceu.
Alte rezutate notabile s-au obținut la alternativele educaționale,, A doua șansă”, la un numă de 4 unități școlare:Școala gimnazială ,,Smaranda
Gheorghiu” o clasaă cu 17 elevi,laȘcoala Gimnazială ,,Radu cel Mare” Târgoviște,două clase cu 42 elevi,La Liceul Tehnologic Băleni 1 clasă
învățământ primar cu15 elevi, la Lic Tehnologic Moreni 3 clase cu 57 20elevi,a doua șansă învățământ secundar inferior.
Pentru învățământul liceal și professional pentru anul școlar 17-2018 s-au acordat
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-Neasumarea identității ntice,
-Opțiunea părinților,
-Cei din Fîntânele au migrat în
Germania.Cei rămași nu au luat
examenul
-Din anul școlar 2017-2018, la
Fântânele se înființează un liceu
și elevii din Cojasca și Fîntânele
se vor înscrie la acest liceu.
-Cei de la Cojasca,anul acesta nau depus nici-o cerere pentru
rromi

Listă unități unde se desfăsoară ,,School after school”
NR. CRT.

UNITATEA DE
ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

DATE DE CONTACT

NUMĂR DE GRUPE
NIVEL
PRIMAR

1.

2.

Școala
Gimnazială
„Vasile Cârlova”
Târgoviște

Str. Calea
Domnească ,
nr.128,
Targoviste

E-mail:
vcarlova@yahoo.com,
Telefon/fax 0245640238

Școala
Gimnazială
„Matei Basarab”
Târgoviște

Str. Maior
Spirescu, nr
1;cod 130116,
Târgoviste

E-mail:
scoalamateibasarab@yahoo.c
om Tel/Fax 0245/214550

3.
Școala
Gimnazială
„Mihai
Viteazul”
Târgoviște

Str.Prof. Al
. Vasilescu
Nr.1
Târgoviște

E-mail:
mihaiviteazultgv@yahoo.co
m, Telefon: 0245 211 762

Str. Radu

E-mail:
mihaiviteazultgv@yahoo.co
m, Telefon: 0245 211 762

4.
Școala
Gimnazială
„Radu cel
Mare”
Târgoviște

cel Mare,
nr.12

NIVEL
SECUNDAR

1

-

1

-

4

-

4

2

4

-

Târgovișt
e

5.
Str. George
Cair, Nr. 3,
3

E-mail:
cantacuzin@yahoo.com

Colegiul
Național
„Constantin
Cantacuzino”
Târgoviște

Târgoviște

Telefon: Telefon: 0245
218453

Școala
Gimnazială
„Șerban
Cioculescu”
Găești

Str. Cuza
Vodă, Nr.
4A, Găești

E-mail:
sc.serbancioculescu@yahoo.c
om Telefon: 0245 713477

Școala
Gimnazială
Gura
Bărbulețului

Loc.
Gura
Bărbulețu
lui

E-mail:
scoalagbarbuletului@yahoo.co
m, Telefon: 0245240725

Colegiul
Național
„Nicolae
Titulescu”
Pucioasa

B-dul
Trandafirilor
nr. 9,
Pucioasa

E-mail:
nicolaetitulescu2005@yahoo.co
m, Telefon: 0245/760489 si
0245/760277 Fax: 0245/760277

6.

7.

8.

1

-

1

-

-

1

__._,_.___

Inspector școlar general,
Prof. Sorin Ion

Inspector școlar minorități naționale,
Prof. Nicolae Iorga
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