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EESPIP
Szkolenie zawodowe dla dyrektorów zakładów karnych

Plan modułu

Szkolenie: EESPIP - Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji kobiet i 
mniejszości w warunkach więziennych – EESPIP

Moduł: SZKOLENIE ZAWODOWE DLA DYREKTORÓW 
ZAKŁADÓW KARNYCH

Szkoleniowiec: 

Nr sesji: Czas trwania:  
6 godzin

Data: 

Cele ogólne: Pomoc dyrektorom zakładów karnych w zrozumieniu, 
jakie znaczenie dla osadzonych kobiet i przedstawicieli 
grup mniejszościowych ma koncepcja uczenia się przez 
całe życie.

Efekty kształcenia: • Instruktorzy będą mogli organizować sesje 
szkoleniowe mające na celu nauczenie dyrektorów 
zakładów karnych, jak edukować więźniów zgodnie z 
ustalonym programem;

• Instruktorzy będą w stanie zrozumieć strukturę 
proponowanego kształcenia teoretycznego, 
praktycznego i technicznego oraz będą w stanie 
przekazać znaczenie tego modelu pracownikom, 
aby mogli oni odpowiednio uczyć swoich 
podopiecznych;

• Instruktorzy będą w stanie udzielać informacji na 
temat struktur edukacyjnych wszystkich działań 
pedagogicznych.

Metody: Podająca; szkolenie interaktywne z wykorzystaniem 
materiału teoretycznego i odgrywania ról.

Treść: • O EESPIP,

• Wstęp,

• Organizacja i zarządzanie propozycjami 
szkoleń, 

• Nauczanie teoretyczne,

• Nauczanie techniczne,

• Organizacja i zarządzanie wsparciem dla programów 
szkoleniowych,

• W retrospekcji,

• Organizacja i zarządzanie strukturą informacyjną na 
temat skuteczności działań pedagogicznych.
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EESPIP
Szkolenie zawodowe dla dyrektorów zakładów karnych

Projekt o nazwie „Wsparcie dla pracowników więzień w kontekście edukacji 
kobiet i mniejszości w warunkach więziennych (ang. European Educational 
Support for Prison Officers Interacting in Prisons Learning Context with Women 
and Minorities project – EESPIP) jest współfinansowany przez program Erasmus+ 
i Narodową Agencję FR01 oraz koordynowany przez Institut Saumurois de la 
Communication wraz z partnerami z Rumunii (CPIP), Hiszpanii (DEFOIN), Polski 
(ARID) i Portugalii (Aproximar). Celem przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu 
zidentyfikowanych braków edukacyjnych u pracowników zakładów karnych 
za pomocą wprowadzenia ulepszeń w środowisku niezwiązanym z edukacją, 
jakim jest więzienie. W ramach projektu EESPIP zostaną opracowane oraz 
przedstawione materiały i ćwiczenia dla funkcjonariuszy więziennych. Będą one 
dostosowane do specyfiki ich pracy i pomogą im w dalszych specjalistycznych 
przygotowaniach. W przedsięwzięciu tym dostrzeżono, jak szczególne znaczenie 
mają więzi międzyludzkie w kształtowaniu powołania ucznia. W centrum uwagi 
projektu jest zrozumienie wpływu pracowników niebędących wychowawcami na 
doświadczenia edukacyjne osadzonych. 

Więcej informacji na temat projektu oraz pełną wersję raportu można znaleźć na 
stronie internetowej  www.eespip.eu 

W niniejszym module omówione zostaną niektóre pojęcia z zakresu edukacji, 
systemu więziennictwa, potrzeb edukacyjnych więźniów oraz obowiązków osób 
pracujących w zakładach karnych. Nacisk zostanie położony na rolę dyrektorów 
zakładów karnych i ich działania na rzecz przygotowania personelu do kształcenia 
osób osadzonych. W ten sposób uwzględnione zostaną istotne potrzeby więźniów 
oraz realia pracy z grupami osób znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji, 
zwłaszcza z osadzonymi kobietami i przedstawicielami grup mniejszościowych. 
W module przedstawiona zostanie metoda szkoleniowa przygotowująca 
pracowników do procesu kształcenia. W ramach metody tej dyrektorzy zakładów 
karnych najpierw sami przyswajają materiał, którego następnie będą nauczać. 
Dzięki temu lepiej zrozumieją, w jaki sposób należy go nauczać.

1. O EESPIP

http://www.eespip.eu
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Program ten ma na celu dostarczenie dyrektorom zakładów karnych narzędzi, które 

pomogą im w zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych osadzonych kobiet i przedstawicieli grup 

mniejszościowych. Poprzez szkolenie dyrektorów zakładów karnych w zakresie informacji 

przeznaczonych do rozpowszechniania wśród osadzonych, możliwe będzie zapoznanie ich z 

materiałami edukacyjnymi i przygotowanie do wspierania swoich podopiecznych. Koncepcja 

edukacji jest przedmiotem wielu dyskusji zarówno na szczeblu społecznym, jak i rządowym. 

Edukacja, w wielu swoich formach, ułatwia funkcjonowanie społeczeństwa. W kontekście 

zakładów karnych edukacja jest szczególnie istotna dla dobrostanu więźniów (Justice Action, 

2020). Nie tylko zapewnia więźniom szansę nabycia wiedzy i umiejętności, ale także daje im 

możliwość zbudowania lepszej przyszłości. Pracownicy zakładów karnych powinni pracować 

nad zapewnieniem osadzonym kobietom możliwości kształcenia teoretycznego, praktycznego i 

technicznego, dzięki któremu mogłyby one uczestniczyć w procesie „uczenia się przez całe życie”.

Często zdarza się, że poziom wykształcenia więźniów w zakładzie karnym jest niski, a oni sami nie 

są skłonni do pogłębiania wiedzy (Diseth i in., 2009).  Edukacja osadzonych jest ważną częścią ich 

życia podczas odbywania kary. Statystyki wskazują, że więźniowie uczestniczący w szkoleniach 

zawodowych lub pobierający wykształcenie ogólne podczas pobytu w zakładzie karnym mają 

mniejsze szanse na ponowne popełnienie przestępstwa (Davis et al., 2013). Ponadto, dzięki 

zdobytym umiejętnościom, mają oni większe szanse na znalezienie zatrudnienia po odbyciu kary 

i ponownym wkroczeniu do świata zewnętrznego, co kłóci się z krytyką więziennych programów 

edukacyjnych postrzeganych jako kosztowne obciążenie dla podatników (idem). 

W europejskim systemie więziennictwa można zauważyć niską liczbę programów umożliwiających 

zdobycie wykształcenia i wysokich kwalifikacji. Komplikuje to sytuację osadzonych, ponieważ 

zmniejszają się ich szanse na znalezienie legalnego zatrudnienia, które pozwoli im utrzymać 

się po odbyciu kary. Dzięki temu, że edukacja skazanych pozwala na uzupełnienie braków w ich 

wcześniejszym wykształceniu oraz rozwijanie nowych umiejętności, pozytywnego nastawienia 

do życia i przyszłych możliwości, można zakładać, że ogranicza ona występowanie recydywy (J. 

Hawley, I Murphy i M Souto-Otero, s. 7).  Inwestycje w edukację skazanych przynoszą oszczędności 

w szerszym kontekście, ponieważ więźniowie, którzy zdobyli wykształcenie rzadziej dopuszczają 

się recydywy, a zatem rzadziej trafiają ponownie do więzienia (idem). Może to w dłuższej 

2. Wstęp 
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perspektywie zmniejszyć obciążenie podatników oraz systemu penitencjarnego. Osadzeni, którzy 

otrzymują szansę podjęcia nauki w zakładzie karnym, są w stanie wykorzystać swój potencjał i 

w ten sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przestępstwa (idem). 

Ponadto osoby, które otrzymały wykształcenie mają większe perspektywy zatrudnienia po 

wyjściu na wolność, co oznacza zmniejszenie prawdopodobieństwa, że będą potrzebowały 

długoterminowej pomocy państwa lub ponownie popełnią przestępstwo (idem). Osoby bez 

wykształcenia znajdują się w wyraźnie gorszej sytuacji niż osoby wykształcone, ponieważ tylko 

1 na 10 miejsc pracy w 2010 r. było dostępne dla osoby, która zakończyła naukę przedwcześnie 

(idem, 12). Dzięki kształceniu ogólnemu i zawodowemu więźniowie mogą usamodzielnić się po 

wyjściu na wolność. Posiadając wiedzę i narzędzia zdobyte w trakcie edukacji, mogą rozwijać się 

i budować swoją przyszłość (Davis et al., 2013).

Osoby pozbawione wolności często mają niższy poziom wykształcenia niż ogół społeczeństwa. 

Mają też mniejsze umiejętności zawodowe i brak im historii zatrudnienia, która świadczyłaby o ich 

rzetelności (idem). Z tego powodu, oraz z uwagi na więzienną przeszłość tych osób, ich przyszłość 

staje się skomplikowana i pełna problemów związanych z reintegracją społeczną. Zatrudnienie, 

stabilność finansowa, uzależnienia i budowanie relacji to aspekty życia, z którymi osadzeni mogą 

mieć trudności, ponieważ nie są oni przygotowani na „to, co będzie później”.

Wielu więźniów nie posiada podstawowego wykształcenia. Z powodu problemów osobistych, 

rodzinnych lub sytuacyjnych więźniowie mogli nie ukończyć szkoły podstawowej, a zatem nie 

uzyskać też wykształcenia średniego ani zawodowego (Basic Education, 1995). W związku z 

tym wielu więźniów nie jest odpowiednio przygotowana do życia w prawdziwym świecie po 

opuszczeniu zakładu karnego. Zakłady karne mają więc szczególną szansę, niespotykaną w 

innych organizacjach, by nieść pomoc osobom, których życie stanęło w miejscu, i umożliwić im 

zrobienie sobie przerwy, dokonanie ponownej oceny dotychczasowego życia i określenie, co 

chcą dalej robić. Edukacja w zakładzie karnym umożliwia zdobycie umiejętności, które pozwolą 

im osiągnąć ten cel.

Rada Europy zawarła ważną kwestię w swojej polityce karnej i polityce edukacji więziennej – 

ideę postrzegania jednostki jako osoby. Osadzeni w zakładzie karnym mężczyźni i kobiety to 

przestępcy, którzy zrobili coś postrzeganego jako niewłaściwe i dlatego zostali tam umieszczeni, 

a w wyniku swoich czynów utracili pewne prawa. Są oni jednak nadal ludźmi i nadal są 

członkami społeczeństwa. I dlatego nadal mają prawo do zachowania ludzkiej godności. Mając 

na uwadze człowieczeństwo więźniów, jest zatem szczególnie ważne, aby mogli oni otrzymać 

wykształcenie niezbędne do rozwoju i prosperowania po opuszczeniu więzienia. Rada Europy 

uważa, że kształcenie dorosłych jest „podstawowym czynnikiem zapewniającym równość szans 

edukacyjnych i demokrację kulturową” (Council of Europe, 1990. s. 12).  Dlatego promowanie 

edukacji więźniów jest postrzegane jako wspieranie „rozwoju aktywności i krytycznych postaw 

u kobiet i mężczyzn pełniących rolę rodziców, producentów, konsumentów, użytkowników 

środków masowego przekazu, obywateli i członków swoich społeczności” (idem, s. 12).
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Takie postrzeganie edukacji dorosłych 

utrzymuje się od początku istnienia Rady 

Europy. Polityka Rady Unii Europejskiej w 

sprawie uczenia się przez całe życie stanowi, 

że: „W okresie do roku 2020 podstawowym 

założeniem współpracy europejskiej 

powinna być pomoc w dalszym rozwijaniu 

systemów kształcenia i szkolenia w państwach 

członkowskich, tak by systemy te zapewniały 

osiągnięcie następujących celów: a) realizacji 

osobistej, społecznej i zawodowej wszystkich 

obywateli; b) trwałej koniunktury gospodarczej 

i szans na zatrudnienie, a jednocześnie by 

promowały wartości demokratyczne, spójność 

społeczną, aktywność obywatelską i dialog 

międzykulturowy.” (OIDEL, s. 2) Mając to 

na uwadze, interesujące jest przyjrzenie 

się polityce Rady Europy, według której 

edukacja dorosłych „polega na uczestnictwie i 

doświadczaniu, a nie na biernym przyswajaniu 

wiedzy i umiejętności; jest środkiem, dzięki 

któremu ludzie badają i odkrywają tożsamość 

indywidualną i grupową” (Council of Europe 

1990, s. 4).

W celu realizacji tej idei Rada Europy wydała 

w 1990 r. szereg zaleceń. Najważniejszym 

punktem było podkreślenie, że zapewnienie 

każdemu więźniowi możliwości zdobycia 

wykształcenia ma kluczowe znaczenie. Ważne 

jest, aby osadzony miał możliwość „rozwoju 

całej swojej osobowości, mając na uwadze 

kontekst społeczny, ekonomiczny i kulturowy” 

(idem, s. 8). Jest to rozszerzenie postrzegania 

przez Radę każdego więźnia jako osoby – osoby 

z własnym umysłem, duszą, marzeniami, 

talentami i zdolnościami. Pobyt w więzieniu 

jest czasem reformy, ale może być również 
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czasem na rozwijanie tych talentów i zdolności, które mogą pomóc skazanym w budowaniu 

owocnego i satysfakcjonującego życia po opuszczeniu systemu więziennego. Edukacja ma 

zatem głębsze znaczenie, a mianowicie ogranicza „szkody wyrządzone mężczyznom i kobietom 

przez pozbawienie ich wolności” i w ten sposób przeciwdziała skutkom psychologicznym, 

które są nieodłącznym elementem pobytu w więzieniu (idem, s. 10 ). Zgodnie z podejściem 

Rady „edukacja w zakładzie karnym powinna mieć status nie niższy niż praca w ramach reżimu 

więziennego, a więźniowie nie powinni być poszkodowani finansowo lub w inny sposób poprzez 

fakt, że biorą udział w zajęciach edukacyjnych” (idem, s. 4). Wskazuje to na znaczące miejsce, jakie 

Rada przyznaje edukacji w europejskim systemie więziennictwa. W tym względzie należy jednak 

pamiętać, że Europa jest wspólnotą państw i każdy kraj ma swoje własne podejście do systemu 

więziennictwa. Dlatego też niniejsze opracowanie ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę 

szkolenia dyrektorów zakładów karnych w zakresie edukacji osadzonych. Mając na uwadze 

podstawowy zarys działań podejmowanych w celu zapewnienia rzetelnej edukacji, można mieć 

nadzieję, że pracownicy zakładów karnych, niezależnie od kraju, w którym się znajdują, będą 

mogli wykorzystać te podstawy i zbudować na nich program dostosowany do funkcji danego 

zakładu karnego i możliwości danego kraju. 

Na koniec należy podkreślić, że edukacja dorosłych w więzieniu jest wyłącznie środkiem do 

realizacji celu. Celem tym jest prowadzenie nowego, praworządnego życia poza zakładem karnym. 

Istotą edukacji dla dorosłych uczniów w zakładach karnych jest to, że rozwój osobisty nie następuje 

tylko w jednym konkretnym wymiarze, ale raczej obejmuje „całą osobę, z uwzględnieniem jej 

kontekstu społecznego, ekonomicznego i kulturowego” (idem, s. 4). Proces kształcenia powinien 

być pouczający i powinien zachęcać każdego ucznia do krytycznego myślenia, dzięki któremu 

sam będzie tworzył metody rozwiązywania problemów. Rozwój procesu myślowego wpływa 

na postrzeganie i rozumienie oraz powoduje głębokie zmiany w świadomości, światopoglądzie 

i poczuciu ukierunkowania (Mezirow, 2000). W wyniku tych zmian zachowanie jednostki, jej 

przekonania i samoświadomość (oraz zrozumienie) mogą ulec pozytywnej zmianie (Clark, 1993). 

Pozornie edukacja więzienna może być postrzegana jako czas rutynowego czytania książek i 

zapisywania kartek. Jest to jednak okazja do zrobienia czegoś znacznie większego.

Zgodnie z duchem wyrażonym przez Radę Europy, w niniejszym opracowaniu proponuje się, aby 

zakłady karne realizowały trzyczęściowy program edukacyjny. Program ten zapewni więźniom 

holistyczne doświadczenie, które będzie dla nich wyzwaniem intelektualnym, psychicznym i 

aksjomatycznym. Program ten zostanie przedstawiony w niniejszym opracowaniu jako model. W 

oparciu o niego zostaną przeszkoleni dyrektorzy zakładów karnych, którzy następnie będą mogli 

wykorzystać go jako podstawę do stworzenia programu edukacyjnego. Program edukacyjny 

można dostosować do potrzeb osadzonych i kadry kierowniczej. Podział szkolenia na trzy 

części jest przydatny dla pracowników, ponieważ pozwala na kompleksową organizację działań 

edukacyjnych i logiczną metodę postępowania.
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Oferta edukacyjna dla osadzonych kobiet i przedstawicieli grup mniejszościowych (zwanych 

dalej „uczniami”) opiera się na trzech założeniach, z którymi powinni się zapoznać dyrektorzy 

zakładów karnych. Koncepcja holistycznego uczenia się powinna być dla nich zrozumiała, aby 

mogli ją wykorzystać w innych miejscach. W ramach przedstawianego modelu edukacji osadzeni 

korzystają z kształcenia teoretycznego, praktycznego i technicznego. Każda część w unikalny 

sposób przyczynia się do rozwoju ucznia. Szkolenie dla dyrektorów chcących wdrożyć ten 

system edukacji trwa trzy dni. Każdemu modułowi zostanie poświęcony jeden dzień. W świetle 

ograniczeń czasowych, z jakimi borykają się pracownicy zakładów karnych nie należy oczekiwać, 

że będą oni mogli poświęcić na szkolenie więcej czasu niż trzy dni. Po tym czasie nauka oparta 

będzie na praktyce, co pozwoli na stworzenie fundamentów programu.

3. Organizacja i zarządzanie 
     propozycjami szkoleń
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Część poświęcona nauczaniu teoretycznemu powinna koncentrować się na kwestii 
obywatelstwa w życiu każdego ucznia. Jest to rodzaj podstawowego kursu filozofii politycznej 
(edukacji obywatelskiej), który stworzy podstawy pozwalające zrozumieć jednostkę w 
strukturze społeczeństwa, kim ona jest, jakie są jej obowiązki wobec społeczeństwa i jak jej 
działania wpływają na społeczeństwo na poziomie bezpośrednich kontaktów między osobami 
oraz na poziomie interakcji społecznych. W części tej zostanie pokazane, jak jednostki budują 
społeczeństwo, a co za tym idzie, dlaczego działania pojedynczej osoby mogą mieć głębokie 
i długotrwałe konsekwencje – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Edukacja obywatelska 
pomaga zrozumieć ideę społeczeństwa i powody, dla których powinno się je cenić, dzięki czemu 
pojawia się wśród uczniów więź ze społeczeństwem oraz chęć jego utrzymania i wspierania. Kurs 
powinien uwzględniać filozofię i wartości danego regionu. Dlatego też zaleca się konsultacje z 
lokalnymi uczelniami w celu stworzenia spójnego programu nauczania, który byłby dostosowany 
do wymagań danego regionu i kraju. Doskonałymi tematami do omówienia są:

• Platon i jego dzieło „Państwo”, które traktuje o powstaniu państwa i obowiązkach, jakie 
wszyscy ludzie mają wobec niego;

• Konstytucja, która określa swobody, przywileje i obowiązki państwa oraz obywateli;

• Struktura rządu i jego obowiązki – każdy kraj funkcjonuje inaczej i warto wiedzieć, jakie są 
zadania poszczególnych gałęzi rządu i jak one ze sobą współdziałają;

• System prawny i ustawodawstwo – znajomość prawa miejscowego i krajowego umożliwia 
zrozumienie, w jaki sposób może zostać ono złamane, dlaczego powinno być przestrzegane i 
dlaczego w ogóle jest ono potrzebne.

Szkolenie w zakresie nauczania teoretycznego będzie polegało na dokonywanej wspólnie przez 
pracowników analizie i udzielaniu odpowiedzi na pytania z zakresu edukacji obywatelskiej. Ze 
względu na ograniczony czas, zostaną oni poinstruowani, aby przed rozpoczęciem zapoznać się 
z materiałem. Dyrektorzy powinni stworzyć podstawowy słownik terminów, wokół których będą 
się koncentrować lekcje (prawa, prawo, poprawki, odpowiedzialność, państwo, rząd, kontrola 
itp.). Dyrektorzy powinni mieć poczucie przydatności materiału, który będzie nauczany, dlatego 
też konieczne jest zachęcanie do dyskusji na temat prawa, jego celu oraz tego, w jaki sposób jego 
znajomość może pomóc w zapobieganiu recydywie.

Dyrekcja powinna zapoznać się z literaturą związaną z modułem teoretycznym. Ponadto, 
powinna rozumieć i być w stanie wyjaśnić znaczenie tego modułu. Chociaż filozofia może 
wydawać się przestarzała, jej przydatność polega na zapewnieniu struktury myślowej i podstaw 
do podejmowania dobrych decyzji. Posiadanie tych umiejętności jest tak samo ważne dla 
dyrektorów, jak i dla uczniów, i z tego powodu należy zachęcać ich do kontynuowania lektury 
poza szkoleniem.

4. Nauczanie teoretyczne
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Edukacja praktyczna pozwala na zdobycie wykształcenia i/lub kwalifikacji zawodowych. 
Rzeczywisty poziom wykształcenia uczniów, jak również ich umiejętności, będą musiały 
zostać poddane ocenie. W tym miejscu należy podkreślić, że to jednostka jest przedmiotem 
zainteresowania działań edukacyjnych. Nie klasa, nie grupa, nie całe środowisko edukacyjne. 
Ocenianie każdego ucznia z osobna będzie wymagało czasu. Niemniej jednak jest to rzecz oczywista 
i musi zostać zaakceptowana przez pracowników szkolonych przez dyrektorów do pełnienia roli 
wychowawców. Nie ma sensu zmuszać ucznia, który zdobył tylko wykształcenie podstawowe i nie 
wykazuje ani zdolności, ani zainteresowania studiami na poziomie uniwersyteckim do podjęcia 
takich studiów. Jeśli przejawia jednak taką chęć, należy wyposażyć go w odpowiednie narzędzia 
i udzielić mu wsparcia, by mógł osiągnąć sukces. W przypadku braku chęci do podjęcia studiów 
wyższych można zapoznać ucznia z innymi formami kształcenia, takimi jak zajęcia techniczne/
handlowe, i kontynuować szkolenie w celu uzyskania przez ucznia odpowiednich kwalifikacji. 
Kształcenie praktyczne ma na celu wyposażenie uczniów w kwalifikacje i praktyczne umiejętności, 
które będą im potrzebne do zdobycia pracy po zakończeniu kary. Dzięki niemu uczeń zostanie 
wyposażony w kapitał umożliwiający mu rozpoczęcie nowego życia.

Organizacja Prisoners’ Education Trust (PET) umożliwia co roku ponad 200 kobietom 
przebywającym w brytyjskich zakładach karnych dostęp do kursów pozwalających im na dalsze 
kształcenie. Według PET  „Niektóre z dofinansowanych przez nas kobiet wykorzystują zdobytą 
wiedzę, by wspierać innych na podobnej drodze – od zakładania organizacji charytatywnych 
pomagających kobietom po wyjściu na wolność, po wspieranie młodych ludzi uwikłanych w 
przestępczość.”   (Cooney, 2018)

Dla uczniów przebywających w zakładzie karnym proces uzupełniania wykształcenia może być 
ogromnym źródłem pewności siebie, szczególnie dla osób, które być może nie sądziły, że możliwe 
są dla nich osiągnięcia edukacyjne. Ta wiara w siebie może otworzyć przed kobietami drzwi – dalsze 
kształcenie, szkolenia lub przyjęcie bardziej odpowiedzialnej roli w zakładzie karnym (Cooney, 
2018). Ludzki umysł jest motywowany przez poszukiwanie wiedzy. Kobiety, które znalazły się w 
zakładach karnych muszą mieć zapewnione możliwości edukacyjne niezbędne do tego, by po 
zakończeniu kary pójść naprzód i rozpocząć życie na nowo. Pomaga w tym posiadanie kwalifikacji 
umożliwiających znalezienie pracy lub kontynuowanie nauki po opuszczeniu zakładu karnego. 
W Stanach Zjednoczonych zauważono, że „Prawdopodobieństwo ponownego popełnienia 
przestępstwa przez więźniów uczestniczących w programach edukacji skazanych było o 43% 
niższe niż w przypadku więźniów, którzy nie uczestniczyli w tych programach. Przekłada się to 
na zmniejszenie prawdopodobieństwa powtórnego popełnienia przestępstwa po opuszczeniu 
zakładu karnego o 13%.”  (Davis et al, 2013)  

Powyższe wnioski podkreślają kluczowe znaczenie edukacji więziennej. Pracownicy zakładów 
karnych dają swoim uczniom klucz do nowego życia. Oczywiście to od ucznia zależy, czy będzie 
właściwie używał tego klucza. Liczy się jednak to, że został on przekazany wraz z wiedzą, jak go 
używać, by otwierać drzwi, kierować swoim życiem i blokować dostęp negatywnym wpływom.

5. Nauczanie praktyczne
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Ten rodzaj kształcenia ma na celu wypracowanie technicznych umiejętności potrzebnych w 

codziennym życiu. Do umiejętności tych mogą należeć (ale w żadnym wypadku lista ta nie jest 

ograniczona do tego zakresu):

• utrzymanie i konserwacja domu,

• robienie zakupów i przygotowywanie zdrowych posiłków,

• płacenie rachunków,

• prowadzenie dokumentacji na cele urzędowe,

• ręczne prace naprawcze (w tym umiejętności wymagające podstawowej wiedzy z zakresu 

elektryki lub stolarstwa).

Edukacji tej nie realizuje się z założenia, że uczniowie nie umieją gotować lub sprzątać, lecz 

po to, aby mieć pewność, że uczniowie mogą wykonywać te czynności w taki sposób, aby 

prowadzić zdrowy i produktywny styl życia. Na przykład prowadzenie dokumentacji, czyli tzw. 

praca papierkowa, jest stałym elementem naszego życia. Czynność ta wymaga jednak skupienia 

i dbałości o szczegóły. Jest to kwestia, którą zajmuje się nauczanie techniczne. Dzięki niemu 

uczniowie będą gotowi na pierwsze dni nowego życia po zakończeniu kary. 

Szkolenie w ramach tego modułu, tak jak i pozostałe, będzie trwało jeden dzień. Ze względu 

na fakt, że każda grupa uczniów różni się od pozostałych, za pomocą burzy mózgów i dzięki 

odpowiedniemu planowaniu można określić ich potrzeby. Zarówno młodsi, jak i starsi uczniowie 

będą dysponowali unikalnymi zasobami oraz będą posiadali różne luki w wiedzy. Ważne 

jest, aby zostały one zidentyfikowane w celu zagwarantowania właściwego ukierunkowania i 

wykorzystania nowych i już posiadanych informacji. Dyrektorzy powinni ustalić, kto z personelu 

zakładu karnego jest odpowiednio przygotowany i najlepiej nadaje się do nauczania aspektów 

technicznych.

Aby przygotować się do nauczania technicznego, dyrektorzy mogą wziąć pod uwagę kwestie 

omówione w poprzednich akapitach. Następnie powinni przedyskutować wszelkie zagadnienia, 

które należałoby uwzględnić, aby dostosować nauczanie do danego środowiska, w którym 

odbywać się będą działania edukacyjne. Ze względu na to, że nauczanie techniczne wymaga 

praktyki, każdy punkt powinien być zaplanowany w taki sposób, aby najpierw przekazać 

uczniowi wiedzę teoretyczną, następnie przeprowadzić demonstrację i zakończyć możliwością 

samodzielnego wykonania zadania. 

6. Nauczanie techniczne
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Model szkolenia w zakresie edukacji skazanych składa się z trzech komponentów, dlatego też 

szkolenie trwa trzy dni. Jak już wspomniano, zrozumiałe jest, że pracownicy zakładów karnych 

mogą nie być w stanie poświęcić na szkolenie dużej ilości czasu. Dlatego też każdemu modułowi 

zostanie poświęcony osobny dzień, a szkolenie każdego dnia będzie trwało sześć godzin. 

Pierwsze trzy godziny zostaną przeznaczone na wstęp i analizę modułu oraz jego treści. Kolejne 

trzy godziny powinny zostać poświęcone na burzę mózgów, planowanie i powtórzenie. Doskonały 

plan przedstawia się następująco (każdego dnia harmonogram jest taki sam, zmieniają się jedynie 

tematy modułu):

7. Organizacja i zarządzanie wsparciem  
    dla programów szkoleniowych

Harmonogram 
(propozycja)

Działania Pomoce i materiały

9:00-9:30 Prezentacja; Ćwiczenia na przełamanie lodów PowerPoint/ 

Ćwiczenia „face-to-
face”

9:30-11:00 Wstęp do Modułu. Informacje ogólne na temat 
tego, dlaczego moduł jest potrzebny i z czego się 
składa. Ustalenie poziomu wiedzy poszczególnych 
dyrektorów na tematy poruszane w module. 
Planowanie.

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

11:00 Przerwa kawowa

11:15-12:00 Prezentacja Modułu. Przegląd materiału 
lekcyjnego wraz z uczniami.

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

12:00-13:00 Dyskusja na temat realizacji działań. Główna idea 
– jakie są cele końcowe przewidziane dla tego 
materiału?

Prezentacja PPT

Wymiana informacji z 
uczestnikami

Przerwa obiadowa
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14:00-15:15 Burza mózgów i sesja planowania mająca na 
celu opracowanie scenariuszy lekcji dla uczniów. 
Na tym etapie dyrektorzy powinni wykorzystać 
pomysły z poprzednich godzin szkolenia i wdrożyć 
je w życie, aby stworzyć spójny plan lekcji i 
nauczania.

Prezentacja PPT

Ćwiczenia oparte na 
burzy mózgów

15:15 Przerwa kawowa

15:15-17:00 Rozwiązywanie problemów. Omówienie 
potencjalnych trudności, które mogą pojawić się 
w procesie nauczania oraz tworzenie strategii 
ich pokonywania. Dyrektorom mogą zostać 
przedstawione studia przypadków zaczerpnięte 
z innych programów edukacyjnych w zakładach 
karnych zawierające przykłady scenariuszy zajęć. 
Dyskusja w grupie pomoże im opracować strategie 
praktycznego przezwyciężania trudności.

Prezentacja PPT

Ćwiczenia oparte na 
burzy mózgów

17:00 Podsumowanie – dyskusje końcowe, możliwość 
wyrażenia obaw i opinii przez członków grupy.

Ocena kursu Zweryfikowanie, czy kurs spełnia wymagania. Formularz oceny
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W trakcie przygotowywania się do sporządzenia niniejszego opracowania, zwrócono się do 

eksperta ds. edukacji skazanych z prośbą o wyrażenie opinii na temat tego, co jest potrzebne 

do stworzenia skutecznego i użytecznego programu edukacji więziennej przeznaczonego do 

szkolenia dyrektorów zakładów karnych. Konsultacja ta miała na celu zapewnienie, że niniejsza 

praca będzie merytorycznie uzasadniona, a zawarte w niej materiały użyteczne.1 W odpowiedzi 

podkreślono potrzebę dzielenia się z pracownikami pasją do edukacji. Z przeprowadzonej 

rozmowy wywnioskowano, że jeśli personel nie docenia potrzeby edukacji, nie będzie posiadał 

motywacji do zdobywania wiedzy potrzebnej do nauczania modułów. Ponadto będzie on 

mniej skłonny do rozwijania swoich umiejętności dydaktycznych. Dla skazanych, czyli uczniów, 

pracownicy zakładu karnego będą nauczycielami. Co ważniejsze, personel powinien postrzegać 

siebie jako wzór do naśladowania i przekazywać informacje, które pomogą osadzonym w procesie 

uczenia się przez całe życie, zarówno na terenie zakładu karnego, jak i poza nim. Proponowane 

szkolenie jest stosunkowo krótkie, dlatego powinno być zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów, 

pierwszym krokiem w ciągłym procesie poszanowania zasad edukacji przekazywanych uczniom 

oraz pogłębiania wiedzy na temat życia, prawa i wolności.

Samo szkolenie powinno odbywać się w tym samym miejscu, w którym w przyszłości będą 

odbywały się zajęcia. W takim otoczeniu dyrektorzy będą wspólnie omawiać, przyswajać i 

rozwijać umiejętności niezbędne do nauczania i mentoringu. Potrzebne im będzie praktyczne 

doświadczenie w nauczaniu, którego początkiem jest uczenie siebie nawzajem, słuchanie tego, 

co inni mają do powiedzenia i przyjmowanie wskazówek. Przyswajając materiały edukacyjne 

zyskują już mentalność ucznia. Poprzez wzajemne wyjaśnianie i omawianie materiałów 

rozpoczyna się proces nabywania doświadczenia dydaktycznego. W pewnym momencie 

dyskusji należy przewidzieć czas na to, aby członkowie zespołu mogli w praktyce przedstawić 

swoją wiedzę w formie prezentacji na tematy edukacyjne. Po każdej prezentacji powinna odbyć 

1 Pragniemy wyrazić wdzięczność panu Gary’emu Hillowi za jego wiedzę i spostrzeżenia. W 2008 roku został on wybrany 

do rady ekspertów w International Network to Promote the Rule of Law (INPROL) – projekcie amerykańskiego instytutu 

U.S. Institute of Peace, wspieranym przez Center of Excellence for Stability Police Units, Pearson Peacekeeping Centre 

oraz Public International Law & Policy Group. Gary prowadził zaawansowany kurs z zakresu międzynarodowego wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych na Uniwersytecie Nebraska i wykłada gościnnie w Europie i na Bliskim Wschodzie. 

Jest członkiem rady ekspertów w International Network to Promote the Rule of Law, doradcą rumuńskiego instytutu 

Romania Institute for Prison Studies oraz Thailand Institute of Justice, członkiem rady Lincoln Community Foundation 

oraz członkiem Salford University Center for Prison Studies Advisory Group (Wielka Brytania). Jego wkład w powstanie 

niniejszego opracowania był niezwykle pomocny.

8. W retrospekcji
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się krótka dyskusja, ponieważ dyrektorzy muszą czuć się na tyle swobodnie z materiałem, aby 

mogli go między sobą omawiać. Są to ćwiczenia praktyczne przygotowujące do późniejszego 

przekazywania materiału. 

Kolejną kwestią, którą należy rozważyć są umiejętności akademickie i praktyczne potrzebne 

do realizacji szkolenia. Umiejętności akademickie widoczne są w prezentacjach, dyskusjach i 

materiałach. Polegają na aktywnym uczeniu się materiałów, które będą realizowane z uczniami i 

zrozumieniu wybranych przez partnerów materiałów, które odzwierciedlają wartości narodowe i 

obywatelskie (szczególnie materiałów filozoficznych i dotyczących rządu), a następnie przejawiają 

się w trakcie wzajemnego nauczania informacji zawartych w tych materiałach. Jest to podobne 

do nauki wiązania sznurowadeł. Z teoretycznego punktu widzenia można uznać, że wiązania 

sznurowadeł uczy się poprzez ogólne poznanie części buta i podstawowych zasad jego wiązania. 

Część praktyczna polega na próbach wiązania sznurówek. Nauczenie kogoś tej czynności polega 

jednak na jej podziale na wiele pomniejszych etapów. Konieczne jest zatem rozłożenie szkolenia 

na części, aby dyrektorzy wiedzieli, jak je następnie przeprowadzić dla swoich pracowników. 

Personel musi wiedzieć, że wszystkie działania podejmowane wśród więźniów mogą mieć 

charakter edukacyjny. Należy jednak rozważyć sposób realizacji tych działań. Sugerowany czas 

przeznaczony na szkolenie obejmuje etap przygotowania do prezentacji, nauki i dyskusji. Dzięki 

temu pracownicy uczą się etapów procesu kształcenia, zapoznają się z treściami szkoleniowymi i 

są w stanie później rozpowszechniać te treści wśród uczniów.

W ramach procesu szkoleniowego należy cyklicznie przypominać personelowi, w jakim celu 

odbywa się szkolenie, a mianowicie – aby zostali oni skutecznie poinstruowani, jak uczyć i rozwijać 

proces dydaktyczny. Szkolenie wykracza poza aktualną wiedzę pracownika i jego dotychczasowy 

tok myślenia. Co więcej, zachęca pracowników, aby poszerzali swój światopogląd i przekonali się, 

jak działa proces kształcenia ¬– zarówno w trakcie szkolenia, jak i w praktyce. W ten sposób mogą 

oni dostrzec pozytywny wpływ, jaki mogą wywrzeć na życie uczniów.

Istnieje nadzieja, że dzięki edukacji można pomóc uczniom uczynić ich życie lepszym. Jest 

jednak prawdopodobne, że w pewnym momencie uczeń może ponownie popełnić przestępstwo. 

Edukacja nie jest w pełni skutecznym sposobem zapobiegania recydywie. Może ona jednak 

wypełnić luki w nauce, które mogło spowodować trudne dzieciństwo. Rozwija inteligencję i 

świadomość. Pozwala również przetrwać w trudnych okolicznościach. Dyrektorzy w trakcie 

odbywania szkolenia powinni pamiętać, że ich uczniowie w pewnym momencie opuszczą 

więzienie. Po wyjściu na wolność kobieta, która zakończyła odbywanie kary może znaleźć się 

w świecie mówiącym jej, że „nie może tego dokonać”... Że nie może ponownie zintegrować 

się ze światem... Będzie ona jednak posiadała umiejętności zdobyte w więziennym programie 

edukacyjnym, a w jej pamięci będą słowa osób, które były jej wzorami do naśladowania, dzięki 

którym będzie mogła pójść naprzód i udowodnić światu, że się myli. Znaczenie mają wszystkie 

doświadczenia nabyte w dzieciństwie lub dorosłym życiu poprzedzającym pobyt w zakładzie. 
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Doświadczenia te kształtują teraźniejszość, w której żyją osoby skazane. Nie będą one jednak 

już definiowały kobiety, która wyszła z więzienia. Świat jest teraz jej przyszłością i stoją przed nią 

nieskończone możliwości – jeśli tylko spróbuje ona z nich skorzystać. Dzięki wiedzy i edukacji jest 

ona lepiej przygotowana na nieznane. Edukacja, którą otrzymała od personelu przeszkolonego w 

zakresie nauczania teoretycznego, praktycznego i technicznego pozostanie z nią przez całe życie, 

a ona sama będzie mogła powiedzieć: „W więzieniu zrobiłam to, o czym wszyscy inni mówili, 

że jest niemożliwe... Zdobyłam wykształcenie”. Dzięki edukacji osadzeni mogą zobaczyć większy 

obraz świata za murami więzienia, dostrzec stojące przed nimi możliwości i wyobrazić sobie życie 

o szerszych horyzontach.

Każdy z przyszłych nauczyciel powinien odbyć takie samo szkolenie, a po jego zakończeniu 

powinni być oni uznawani przez zakłady karne za osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 

Jest to kluczem do uzyskania szacunku ze strony przyszłych uczniów, ponieważ osadzeni będą 

uznawać wykwalifikowanych nauczycieli za osoby wiarygodne i godne zaufania. Dzięki takiemu 

autorytetowi nauczyciele będą cieszyć się szacunkiem i zostaną wysłuchani. Pracownicy służby 

więziennej powinni odbywać szkolenie w ramach swoich obowiązków służbowych. Patrząc z tej 

perspektywy, nauka metod kształcenia osadzonych powinna stanowić część „etyki więziennej”, 

która jest podstawą funkcjonowania placówki. Gdy program uzyska akceptację administracji 

i kierownictwa zakładu karnego, może stać się formalnie częścią szkolenia wewnętrznego. 

Dyrektorzy i pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie specyfiki edukacji w danym 

zakładzie karnym.

Po włączeniu programu do szkolenia pracowniczego ważne jest przeanalizowanie ograniczeń 

czasowych i ustalenie, jak i kiedy można go zrealizować. Wewnętrzne szkolenie funkcjonariuszy 

więziennych wymaga od pracowników poświęcenia części czasu przeznaczonego na pełnienie 

obowiązków służbowych na rzecz realizacji programu. Program ten przynosi korzyści 

pracownikom i więźniom, może być też atrakcyjnym czynnikiem, świadczącym o osobistej etyce 

pracy, przy rozpatrywaniu kandydatury do awansu. Trudną kwestią jest to, że pracownicy będą 

musieli uznać, że szkolenie jest na tyle ważne, by poprosić o czas wolny na jego odbycie. 

Wszystkie programy szkoleniowe muszą opierać się na planie lekcji dostosowanym do danego 

zakładu karnego i jego specyfiki z trzech następujących powodów:

• każdy z instruktorów odpowiedzialnych za kształcenie w danym zakresie realizuje ten sam 

program; 

• istnieje możliwość sprawdzenia, czy uczeń zrealizował ustalone cele. Nie przeprowadzając 

takiej weryfikacji, nie można stwierdzić, że nauczanie zostało zrealizowane. Zwłaszcza jeśli 

nauczyciel cechuje się dużą charyzmą;
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• instruktorzy, oraz wszystkie inne osoby, mają możliwość cyklicznego przeglądu planu lekcji i 

wprowadzania zmian. 

Wszystko w życiu się zmienia. Szczególnie w kontekście życia więziennego i edukacji więziennej. 

Natomiast wielu nauczycieli pisze plan i nigdy go nie zmienia. Dzięki planowi lekcji instruktorzy 

mają coś konkretnego, co mogą zmieniać i aktualizować w miarę potrzeb i gdy odkrywają, co 

przynosi efekty, a co nie. Wszyscy dyrektorzy powinni mieć możliwość wniesienia swojego 

wkładu i zalecanych przez siebie zmian do planów lekcji podczas corocznych lub półrocznych 

przeglądów. Jest to sposób na przekwalifikowanie dyrektorów zakładów karnych, którzy od teraz 

będą pośrednio uczestniczyć w procesie kształcenia osadzonych. Jest to proces ciągły, niezależnie 

od tego, czy został sformalizowany czy też nie. Osadzonych należy nauczyć, jak być pomocnym, 

następnie należy kontynuować szkolenia zarówno wśród więźniów, jak i pracowników zakładu, 

aby stale doskonalić i aktualizować ich umiejętności i aby nie nabierali złych nawyków. Pracownicy 

zakładów karnych są przeszkoleni i prowadzą działalność dydaktyczną. Mają oni zarówno 

dobre, jak i złe doświadczenia. Jeśli nie odbędą formalnego szkolenia, ich doświadczenia mogą 

wywoływać dobre, ale również i złe skutki. 
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Oceny szkolenia należy dokonać, aby mieć pewność, że wszyscy dyrektorzy biorący w nim 

udział zrealizowali te same cele i mają podobny poziom przyswojonej wiedzy. Ocena powinna 

być dokonywana po każdej sesji szkoleniowej, a następnie powtarzana co miesiąc w celu 

monitorowania postępów i skuteczności. Wszyscy dyrektorzy powinni zostać poddani ocenie i 

otrzymać informację zwrotną, dzięki czemu będzie można określić, czego się nauczyli i w jakim 

stopniu materiał został rozpowszechniony oraz sprawdzić, czy będą w stanie przekazać te 

informacje w przyszłości. Etap oceny na zakończenie każdego modułu szkoleniowego pozwoli 

pracownikom zastanowić się nad tym, czego się nauczyli, jak mogą wykorzystać to w przyszłości 

oraz jakie skutki to przyniesie (Education.vic.gov.au. 2020). Na tym etapie dyrektorzy będą mogli 

wyrazić swoje opinie na temat programu, wątpliwości dotyczące bieżących problemów oraz 

zasugerować sposoby wprowadzenia ulepszeń.

Informacje zwrotne powinny być przekazywane w dwóch konfiguracjach – indywidualnie i 

grupowo. Każdy pracownik powinien mieć możliwość indywidualnego przedyskutowania z 

kierownikiem programu swoich doświadczeń dydaktycznych, opinii na temat tego, jak można 

udoskonalić szkolenie pod kątem swojej późniejszej pracy oraz wszelkich zmian, jakie jego 

zdaniem należy wprowadzić w procesie szkolenia lub programie nauczania. Czas indywidualnych 

konsultacji jest również dobrym momentem dla kierownika programu, aby podzielić się z 

instruktorem wszelkimi obawami, informacjami zwrotnymi od uczniów oraz pozytywnymi 

komentarzami na temat wysiłków instruktora. Natomiast grupa powinna starannie przestrzegać 

zasady konstruktywności – nie jest to forum dla pochwał i krytyki. Nie powinna też wyróżniać 

żadnego pracownika. Takie działania mogą zaszkodzić dynamice grupy, ponieważ stwarzają 

okazję do powstawania napięć w grupie. Udzielanie informacji zwrotnych w grupie powinno być 

dla instruktorów okazją do omówienia ich doświadczeń w nauczaniu, ich obaw, sugestii na temat 

tego, co można poprawić, a także powinno nawiązywać do celu programu, jakim jest kształcenie 

jednostki i przygotowanie jej na przyszłość. Spełniając te warunki, informacje zwrotne będą 

trafne i przydatne. 

9. Organizacja i zarządzanie strukturą 
     informacyjną na temat skuteczności 
     działań pedagogicznych
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Pracownicy zakładów karnych powinni pracować nad zapewnieniem osadzonym kobietom i 

przedstawicielom grup mniejszościowych możliwości otrzymania teoretycznej, praktycznej 

i technicznej edukacji, dzięki której skazani mogliby uczestniczyć w procesie „uczenia się 

przez całe życie”. Aby pomóc pracownikom w realizacji takiej edukacji, w niniejszym module 

przedstawiono program nauczania, który można wykorzystać do szkolenia dyrektorów zakładów 

karnych w zakresie tej szczególnej metody edukacyjnej. Ucząc się tych samych informacji, które 

będą następnie przekazywać, dyrektorzy lepiej zrozumieją materiał, którego będą nauczać i jego 

znaczenie. Edukacja teoretyczna ma na celu kształtowanie postawy obywatelskiej, pozwala 

dyrektorom poznać przepisy prawa, zrozumieć potrzebę ich stosowania oraz związaną z nimi 

filozofię w taki sposób, aby mogli oni wyjaśnić te zagadnienia osadzonym. Edukacja praktyczna 

ma na celu wypełnienie możliwych braków w podstawowym wykształceniu uczniów, tak aby 

mogli oni po zakończeniu kary kontynuować edukację na poziomie średnim i wyższym, jeśli 

sobie tego życzą. Nauczanie techniczne ma na celu zapewnienie wszystkim uczniom solidnych 

podstaw do życia poza zakładem karnym po zakończeniu odbywania kary. Dzięki nauczaniu 

teoretycznemu, praktycznemu i technicznemu uczniowie w zakładzie karnym będą dysponowali 

zasobami umysłowymi potrzebnymi do podejmowania dobrych decyzji i budowania nowego 

życia w momencie opuszczenia zakładu i rozpoczęcia samodzielnego życia poza nim.

10. Podsumowanie
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