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Metodologia de sprijin educațional intensiv 
Capitolul I Dispoziții generale 

 Metodologia SEI stabilește cadrul de organizare și 
desfășurare a serviciilor de sprijin educațional 
intensiv pentru elevii de etnie romă selectați în 
cadrul proiectului ”Oportunități egale în educație 
pentru o societate incluzivă” 



                       

  

Principiile profesionale care guvernează 
programul SEI sunt următoarele:  

a) principiul echităţii – din perspectiva dreptului la 
educaţie în baza căruia accesul la învăţare se 
realizează fără discriminare;  

b) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia 
răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi cele 
social- economice;  
 



                       

  

c) principiul eficienţei – în baza căruia se 
urmăreşte obţinerea rezultatelor educaţionale 
stabilite, prin gestionarea resurselor existente;  

d) principiul asigurării egalităţii de şanse – în 
scopul facilitării accesului la orice formă de 
educaţie şi al asigurării şanselor egale oricărui 
beneficiar, indiferent de etnie, limbă, religie, 
apartenenţă la o categorie defavorizată;  
 

 



                       

  

e) principiul incluziunii sociale; 
f) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii 

acesteia; 
g) principiul participării şi responsabilizării 

părinţilor. 



                       

  

Capitolul II Organizarea și desfășurarea 
activităților de sprijin educațional intensiv 

 
Atribuțiile profesorului SEI 
Atribuțiile mentorului 



                       

  

Capitolul III Procedura de implementare a 
programului de sprijin educațional intensiv 

 
Secțiunea I Pregătirea programului de sprijin 

educațional intensiv 



                       

  

Capitolul III Procedura de implementare a 
programului de sprijin educațional intensiv 

 
Secțiunea II Implentarea programului de sprijin 

educațional intensiv 



                       

  

Capitolul III Procedura de implementare a 
programului de sprijin educațional intensiv 

 
Secțiunea III Evaluarea programului de sprijin 

educațional intensiv 



                       

  

Capitolul IV Dispoziții finale 
 

 Organizaţia furnizoare de educaţie asigură 
toate condiţiile de respectare a principiilor 
referitoare la accesul egal şi echitatea pentru 
toţi elevii, la respectul pentru diversitate, 
incluziune şi non-discriminare. 


