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Planul modulului

Formare:  EESPIP - Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 
interacționează în contextul învățării cu femei și membrii ai minorităților etnice aflați 
în penitenciare
Modul: FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU DIRECTORII DE 
PENITENCIARE

Formator: 

Sesiunea nr.: Durata: 6 h Data: 

Obiective generale: Ayudar a los administradores penitenciarios a 
comprender lo importante que es el aprendizaje 
permanente para las mujeres y las minorías en el 
contexto penitenciario.

Rezultatele învățării: • Instructorii vor putea organiza sesiunile de formare 
pentru a-i învăța pe directorii de penitenciare cum 
să educe deținuții în conformitate cu programa 
prezentată;

• Instructorii vor putea înțelege structura educației 
teoretice, practice și productive propuse și vor putea 
transmite importanța acestui model personalului 
pentru ca aceștia să poată instrui corespunzător 
cursanții;

• Instructorii vor putea furniza rapoarte privind 
structurile de învățare ale tuturor eforturilor 
pedagogice.

Metode: Prezentarea, adresarea de întrebări și formarea 
interactivă alternând porțiuni teoretice și jocuri de lor.

Conținut: • Despre EESPIP

• Introducere 

• Organizarea și gestionarea propunerilor de 
formare 

• Instruirea teoretică

• Instruirea productivă

• Organizarea și gestionarea sprijinului acordat 
programelor de formare

• Recapitulare

• Organizarea și gestionarea structurii de raportare 
privind reușita eforturilor pedagogice. 
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Proiectul Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 

interacționează în contextul învățării în penitenciare cu femei și membrii 

ai minorităților etnice (EESPIP) este cofinanțat prin intermediul Proiectului 

Erasmus+ Project și al Agenției Naționale FR01. Proiectul este implementat 

sub coordinarea Institut Saumurois de la Communication, în cooperare cu 

parteneri din România (CPIP), Spania (DEFOIN), Polonia (ARID), și Portugalia 

(Aproximar). Scopul acestui demers este acela de a soluționa discrepanțele 

de învățare identificate în rândul personalului prin îmbunătățirea unui mediu 

care nu este legat de învățare: penitenciarul. EESPIP plănuiește să elaboreze 

și să prezinte materiale și exerciții pentru reprezentanții penitenciarelor care 

să sprijine pregătirea experților lor, astfel cum au fost identificați în funcție de 

subiectul expertizei lor. Speculația din spatele acestui demers poate fi legată 

de semnificația conexiunilor umane în formarea vocației cursanților. Elementul 

central al acestui proiect este înțelegerea impactului personalului nedidactic din 

penitenciare asupra sesiunilor de învățare ale deținuților. 

Pentru mai multe informații despre proiect și pentru versiunea integrală  

a raportului, consultați website-ul nostru: www.eespip.eu 

Pentru îndeplinirea acestui scop, modului va revizui câteva concepte de educație, 

sistemul penitenciar, nevoile educaționale ale deținuților din penitenciare 

și responsabilitățile celor care lucrează în penitenciare. Accentul va fi pus pe 

directorii de penitenciare și pe eforturile acestora legate de furnizare de educație 

deținuților. Prin urmare, acest proiect va răspunde nevoii importante a deținuților 

și mai ales va reflecta realitatea lucrului cu grupurile vulnerabile, în special femei 

și minorități etnice, în penitenciar. Modulul va prezenta o metodă de formare 

menită să pregătească personalul pentru procesul de formare. Această metodă 

va reflecta educația care urmează să fie acordată deținuților, astfel încât directorii 

să aprofundeze materialul pe care îl vor preda și să poată înțelege mai bine cum 

să îl predea.

1. Despre EESPIP

http://www.eespip.eu
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Această programă este menită să ofere directorilor de penitenciare uneltele necesare pentru a-i 

ajuta să răspundă nevoilor educaționale ale deținutelor și ale deținuților aparținând minorităților 

etnice. Prin instruirea directorilor de penitenciare cu privire la informațiile care sunt destinate 

a fi diseminate în rândul deținuților cursanți, directorii de penitenciare vor fi familiarizați cu 

materialele educaționale și vor fi pregătiți să își ajute cursanții. Noțiunea de educație este o 

noțiune despre care se discută foarte mult în întreaga societate și la nivel de guvern. Educația, 

prin multele sale forme, facilitează funcționarea unei societăți. În cadrul instituțiilor corecționale, 

aspectul legat de educație este unul care face parte în special din bunăstarea deținuților. (Justice 

Action, 2020). Pe lângă faptul că oferă deținuților cunoștințe și abilități, educația le oferă și 

posibilitatea de a-și construi un viitor mai bun. Angajații instituțiilor corecționale ar trebui să 

lucreze pentru a asigur deținutelor educația, teoretică, practică și productivă care este predată 

ca parte a procesului de „învățare pe toată durata vieții”.

În mediul penitenciar se întâmplă frecvent ca nivelul de educație al deținuților să fie scăzut, 

iar deținuții înșiși să nu fie dornici să învețe mai mult (Diseth et al, 2009).  Educația deținuților 

reprezintă o parte importantă din viețile acestora în timp ce își ispășesc pedeapsa deoarece 

potrivit statisticilor deținuții care beneficiază de orice tip de formare profesională sau de educație 

generală pe parcursul detenției ar o probabilitate mai redusă de a recidiva. (Davis et al., 2013). 

Mai mult, cu abilitățile dobândite, aceștia au o probabilitate chiar mai ridicată de a găsi un loc de 

muncă după ispășirea pedepsei și de a se reintegra în lumea din afara penitenciarului – un punct 

care contrazice critica potrivit căreia programele educaționale în penitenciare sunt o povară 

costisitoare pentru contribuabili (idem). 

În cadrul sistemului penitenciar european, este vizibil faptul că prezența educației și a calificărilor 

de înalt nivel se află la un nivel redus. Acest lucru complică situația deținuților deoarece șansele 

acestora de a-și găsi locuri de muncă legale care să le permită să se întrețină după ispășirea 

pedepselor sunt reduse. Prin urmare, se poate presupune faptul că educația reduce recidivismul 

deoarece deținuții își pot completa lacunele din educația anterioară și pot dezvolta noi abilități și 

atitudini pozitive față de viață și de oportunitățile viitoare. (J. Hawley, I Murphy și M Souto-Otero, 

p. 7) Investiția în educația în penitenciare economisește bani în contextul mai amplu, deoarece 

deținuții care au beneficiat de educație au o probabilitate mai redusă de a recidiva și astfel este 

mai puțin probabil ca ei să fie condamnați din nou la pedepse cu închisoarea (idem). Acest lucru 

poate reduce povara suportată de contribuabili pe termen lung precum și tensiunea asupra 

2. Introducere 
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sistemului corecțional. Deținuții cărora li se oferă șansa de a-și continua educația în penitenciar 

își pot dezvolta potențialul și reduc astfel posibilitatea de a recidiva. (Idem) . Mai mult, persoanele 

care beneficiază de educație au perspective mai bune de a găsi locuri de muncă după părăsirea 

penitenciarului, ceea ce înseamnă o probabilitate mai redusă ca aceștia să necesită sprijin public 

pe termen lung sau să recidiveze (Idem). Persoanele fără educație să regăsesc în postura de a 

avea un dezavantaj evident față de cei care au educație, deoarece la nivelul anului 2010 doar 1 din 

fiecare 10 locuri de muncă era destinat persoanelor care părăsiseră școala înainte de absolvire. 

(Idem, 12). Prin intermediul educației generale și a formării profesionale, deținuții pot deveni 

independenți după părăsirea penitenciarului. Ei dețin cunoștințele și uneltele dobândite prin 

educație pentru a-și construi viitorul și a excela. (Davis et al.).

Deținuții au adesea un nivel de educație mai redus decât populația generală. În plus, ei au și 

mai puține abilități profesionale și nu au un istoric al angajării care să le dovedească fiabilitatea 

(idem). Aceste două aspecte, combinate cu istoricul lor de detenție ca infractori, construiește un 

viitor complicat plin de probleme legate de reinserția în societate. Găsirea unui loc de muncă, 

stabilitatea financiară, adicțiile și construirea de relații sunt aspecte ale vieții cu care deținuții s-ar 

putea să se lupte deoarece nu sunt pregătiți pentru „ceea ce urmează”.

Mulți deținuți nu au un nivel de educație de bază. Este posibil ca deținuții să nu își fi finalizat nivelul 

de educație primară din cauza complicațiilor de natură personală, familială sau situațională, și 

astfel să nu fi beneficiat de educație superioară sau de formare profesională. (Basic Education, 

1995) Apoi, mulți deținuți sunt nepregătiți pentru lumea și viața de după perioada petrecută în 

închisoare. Instituțiile corecționale au așadar o oportunitate unică  față de orice alte organizații 

– aceea de a ajuta persoanele ale căror vieți sunt puse pe pauză să se oprească, să își reevalueze 

viețile de până acum și să stabilească ce vor să facă în continuare. Educația corecțională le permite 

să dobândească abilitățile necesare pentru a ajunge unde vor.

Consiliul Europei a inclus în politica sa penală și în politica privind educația în penitenciare un 

concept important – acela de a vedea individul ca pe o persoană. Bărbatul sau femeia aflat/ă 

în penitenciar este un infractor/o infractoare,a făcut un lucru care este perceput ca fiind greșit 

și prin urmare a ajuns în detenție, și și-a pierdut anumite drepturi ca urmare a acțiunilor sale. 

Însă acesta/aceasta este în continuare o persoană. El/ea este în continuare un membru/o 

membră a societății. Și astfel are în continuare dreptul la demnitate umană. În recunoașterea 

umanității deținuților, este așadar extrem de important ca ei să poată primi educația necesară 

pentru a excela și a avea o viață bună după ieșirea din penitenciar. Consiliul Europei consideră că 

educația pentru adulți este „un factor fundamental al egalității oportunităților educațional și al 

democrației culturale”. (Consiliul Europei, 1990. P. 12) Prin urmare, promovarea educației pentru 

deținuți este văzută ca o promovare a „dezvoltării rolului activ și a atitudinilor critice ale femeilor 

și bărbaților, în calitate de părinți, producători, consumatori, utilizatori de mass media, cetățeni și 

membri ai comunităților lor.” (Idem, p. 12)
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O astfel de percepție privind educația pentru 

adulți a fost menținută de-a lungul anilor de 

existență a Consiliul Europei. Declarația de 

politică privind învățarea pe tot parcursul vieții 

a Consiliului Uniunii Europene a prevăzut faptul 

că cooperarea acestuia până în 2020 ar trebui 

să fie realizată pentru a sprijini „dezvoltarea 

mai profundă a sistemelor de educație 

și formare din statele membre care sunt 

destinate să asigure: (a) împlinirea personală, 

socială și profesională a tuturor cetățenilor; 

(b) prosperitatea economică și angajabilitatea 

durabilă, promovând totodată valorile 

democratice, coeziunea socială, cetățenia 

activă și dialogul intercultural.” (OIDEL, p. 2 ) 

Având acest lucru în minte, este interesant să ne 

uităm la politica susținută de Consiliul Europei, 

care crede că educația pentru adulți „văzută 

drept participare și experimentare mai degradă 

decât o absorbire pasivă a cunoștințelor și 

abilităților; este un mijloc prin care oamenii 

explorează și descoperă identitatea personală 

și de grup”. (Consiliul Europei 1990, p. 4).

Pentru a pune în practică această idee, Consiliul 

Europei a făcut o serie de recomandări în 

1990. Aspectul cel mai important este acela că 

oportunitățile educaționale ale fiecărui deținut 

ar trebui să fie semnificative. Motivul este acela 

că prin intermediul unei oferte largi, deținuții ar 

avea oportunitatea de „a-și dezvolta întreaga 

persoană ținând cont de contextul lor social, 

economic și cultural” (idem, 8). Aceasta este 

o extensie a opiniei Consiliului potrivit căreia 

fiecare deținut este o persoană – o persoană 

cu minte și suflet, cu visuri, talente și abilități. 

Detenția este o perioadă de reformare, dar 

poate fi utilizată și ca un timp pentru dezvoltarea 

acelor talente și abilități care pot ajuta deținuții 

să își construiască o viață rodnică și aducătoare 
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de împlinire după ce părăsesc sistemul penitenciar. Acest lucru indică ceva mai profund, și anume 

limitarea „daunelor cauzate bărbaților și femeilor  prin privarea de liberate”, și contracarează 

astfel efectele psihologie inerente care fac parte din experiența detenției. (Idem, p. 10 ) Abordarea 

Consiliului privind educația în închisori este aceea că „educația nu va avea un statut inferior 

muncii în regimul penitenciar, iar deținuții nu vor fi dezavantajați din punct de vedere financiar 

sau sub altă formă dacă participă la educație”. (Idem, p. 4) Acest lucru indică locul important 

pe care îl acordă Consiliul educației în ceea ce privește sistemul penitenciar european. Totuși, 

în această privință, trebuie reamintit faptul că Europa este o uniune de țări, și fiecare țară are 

propria sa abordare privind sistemul penitenciar. Prin urmare, lucrarea de față propune creșterea 

nivelului de conștientizare a nevoile directorilor de penitenciare privind modul de educare a 

deținuților. Prin prezentarea de bază a ceea ce fac aceștia pentru a oferi o educație sănătoasă, 

avem speranța că personalul din penitenciare poate pune bazele și construi un program adecvat 

diferitelor funcții specifice din penitenciare și capacităților țării, indiferent de țara în care se află. 

Ca o remarcă finală, trebuie subliniat faptul că educația pentru adulții din penitenciare 

reprezintă în mod absolut un mijloc pentru atingerea unui scop. Scopul respectiv este acela de 

a trăi o viață nouă, cu respectarea legilor în afara instituțiilor corecționale. În cazul cursanților 

din instituțiile corecționale care urmează programe de educație pentru adulți este esențial ca 

persoanele respective să nu se dezvolte doar într-o anumită privință, ci mai degrabă să aibă 

un impact „asupra întregii lor persoane ținând cont de contextul social, economic și cultural al 

acestora.” (Idem, p. 4) Procesul de educație ar trebui să fie instructiv, dar și să încurajeze fiecare 

cursant să își dezvolte propriul proces de gândire critică, în care formează metode de rezolvare 

a problemelor adaptate pentru ei înșiși. Dezvoltarea procesului de gândire are un impact asupra 

percepțiilor și înțelegerilor persoanei respective și în cele din urmă asupra schimbărilor profunde 

la nivelul conștiinței lor, al viziunii asupra lumii și al simțului direcției (Mezirow, 2000). Și pornind 

de la aceste schimbări, comportamentele, credințele și însăși conștiința de sine a individului (și 

înțelegerea) pot fi modificate în mod pozitiv (Clark, 1993). În mod evident, educația în penitenciar 

poate fi văzută drept o perioadă de rutină în care se citesc cărți și se fac mișcări stilou-hârtie. Cu 

toate acestea, este o oportunitate de a face mult mai multe lucruri.

Pentru a reflecta spiritul exprimat de Consiliul Europei, lucrarea de față propune ca instituțiile 

corecționale să implementeze un program educațional cu trei componente. Acest lucru va oferi 

o experiență holistică deținuților care îi va provoca din punct de vedere intelectual, mintal și 

axiomatic. Acest program va fi prezentat în lucrarea de față drept un model, pe baza căruia pot 

fi instruiți directorii de penitenciare pentru a-l utiliza ca bază pentru demararea unui program 

educațional. Ulterior, programul educațional poate fi adaptat în funcție de nevoile deținuților și 

ale personalului de conducere. Abordarea cu trei părți este utilă personalului deoarece acesta 

organizează eforturile educaționale într-un mod cuprinzător și permite o metodă logică de 

acțiune.
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Oferta educațională pentru deținute și deținuți aparținând minorităților etnice (denumiți în 

continuare „cursanți”) va acoperi trei baze. Directorii ar trebui să fie familiarizați cu fiecare dintre 

cele trei. Această experiență de învățare holistică pentru deținuți ar trebui să fie înțeleasă de 

directori pentru ca aceștia să poată replica modelul în altă parte. Acest model va oferi deținuților 

educația teoretică, practică și productivă. Fiecare parte va fi considerată ca o contribuție unică la 

dezvoltarea cursantului. Formarea pentru directorii care vor pune în practică această educație 

este stabilită sub forma unui eveniment cu durata de trei zile. Fiecărui modul îi fi dedicată câte 

o zi. Date fiind constrângerile legate de timp cu care se confruntă angajații, este de așteptat ca 

aceștia să nu mai multe de trei zile pentru a aloca acestei formări. Prin urmare, programul va fi de 

tipul „învățat din mers” dincolo de cele trei zile, care vor servi pentru a pune bazele mentalității 

adecvate pentru acest program.

3. Organizarea și gestionarea 
     propunerilor de formare
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Componenta privind educația teoretică ar trebui să se axeze pe aspectul legat de „cetățenie” al 
vieții fiecărui cursant. Acesta este un tip de curs de filozofie politică de bază (educație civică), care 
va pune bazele înțelegerii individului în schema societății. Cine sunt ei, care sunt responsabilitățile 
lor față de societate, și ce impact au asupra societății acțiunile efectuate la nivel de „persoană”, 
precum și la nivel de interacțiuni sociale. Această componentă va demonstra cum construiesc 
oamenii o societate și prin urmare cum acțiunile unei singure persoane pot avea consecințe 
profunde și de durată – atât pozitive cât și negative. Raționamentul din spatele furnizării unei 
educații civice este acela că dacă oameni își înțeleg societatea și de ce ar trebui să o prețuiască, 
ei vor forma o conexiune cu aceasta și vor fi mai înclinați să o susțină și să o promoveze. Cursul ar 
trebui să reflecte valorile filosofice și de stat ale localității. Prin urmare, se recomandă consultarea 
universităților locale pentru a crea o programă coerentă care să reflecte nivelurile locale și 
naționale ale statului. Domeniile care ar trebui acoperite în mod ideal sunt:

• Platon (Republica) – se referă la formarea statului și la datoriile pe care le au toți oamenii 
față de stat.

• Constituția națională – include libertățile, privilegiile și responsabilitățile statului și ale 
cetățenilor.

• Ramurile guvernului și responsabilitățile acestora – fiecare țară funcționează diferit, și este 
util de știut cum interacționează fiecare secțiune a unui guvern cu cealaltă și care este funcția 
fiecăreia dintre acestea.

• Sistemul de drept și legislația – înțelegerea dreptului local și național oferă o cunoaștere 
aprofundată a modului în care poate fi acesta încălcat, de ce trebuie sprijinit și de ce avem în 
primul rând nevoie de aceste legi.

Formarea pentru componenta teoretică va fi asigurată prin faptul că membrii personalului vor 
revizui și vor răspunde împreună la întrebări privind aspectul legat de educație civică al cursului. 
Dat fiind timpul limitat, aceștia vor fi instruiți să acorde timp înaintea lecțiilor efective cu cursanții 
pentru revizuirea materialului. O listă cu vocabularul de bază ar trebui să fie întocmită de manageri 
pentru a concentra lecțiile în jurul acestora (drepturi, drept, amendament, responsabilitate, stat, 
guvern, guvernanță, etc.). Discuțiile privind dreptul, scopul acestuia și despre cum cunoașterea 
dreptului poate ajuta la prevenirea recidivelor ar trebui să fie încurajate, deoarece managerii 
trebuie să simtă că materialul este relevant pentru a-l preda.

Managerii trebuie să fie familiarizași cu literatura de specialitate asociată modulului teoretic. 
Mai mult, ei ar trebui să înțeleagă și să poată discuta de ce contează să existe acest modul. Deși 
filosofia ar putea părea depășită, relevanța acesteia rezidă în faptul că oferă o structură a gândirii 
și o bază pentru luarea unor decizii bune. Este esențial ca atât managerii cât și cursanții să aibă 
aceste abilități, și din acest motiv ei ar trebui să fie încurajați să continue să citească și în afara 
formării.

4. Educația teoretică
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Componenta privind educația practică se referă la cadrele didactice. Cursanții vor trebui evaluați, 
pe baza experienței lor educaționale efective precum și a capacităților lor. Aici trebuie subliniat 
faptul că individul este punctul central de atenție al acestor eforturi educaționale. Nu clasa, nu 
grupul, nu întregul mediu educațional. Evaluarea fiecărui cursant în parte va necesita timp, dar 
acest lucru trebuie acceptat pur și simplu ca atare de către membrii personalului care vor fi instruiți 
de manageri pentru a îndeplini rolul de educatori. Nu are sens să forțezi un cursant care are doar 
o educație de bază și care nu are nici capacitatea nici interesul de a face studii universitare să 
urmeze astfel de studii. Dacă aceștia au voința să facă acest lucru, atunci este u totul altceva – ar 
trebui să li se ofere instrumentele și sprijinul pentru a reuși. Însă dacă cursantul nu dorește să 
urmeze aceasta direcție, îi pot fi prezentate alte forme de educație, cum ar fi cursurile despre 
comerț/tehnice, și poate urma o formare care să se încheie cu o certificare. Educația practică 
caută să ofere cursanților calificările și abilitățile practice de care vor avea nevoie pentru a obține 
locuri de muncă după ispășirea pedepsei în detenție. În acest fel, cursanții vor fi pregătiți să aibă 
potențial pentru o viață nouă.

Organizația Prisoners’ Education Trust (PET) oferă pentru 200 de femei din sistemul penitenciar 
britanic posibilitatea de a accesa cursuri pentru continuarea educației timp de un an. Potrivit PET   
„Unele dintre femeile pe care le-am finanțat utilizează ceea ce au învățat pentru a sprijini alte 
persoane care au pornit în aceeași călătorie – de la fondarea unor organizații caritabile care 
ajută femeile după eliberarea din detenție până la sprijinirea tinerilor implicați în infracțiuni”.   
(Cooney, 2018)

Pentru cursanții aflați într-o instituție corecțională, procesul de finalizare a educației în detenție 
poate fi o sursă majoră de încredere în sine, în special pentru persoanele care poate nu s-au 
gândit că ar fi putut avea realizări în domeniul educației. Această convingere despre sine poate 
începe să deschidă uși pentru femei – studii mai aprofundate, formare sau asumarea unui rol 
care presupune o responsabilitate mai mare în penitenciar.” (Cooney. 2018) Mintea umană este 
motivată prin căutarea cunoștințelor. Femeile aflate în instituții corecționale trebuie să beneficieze 
de oportunitățile educaționale necesare pentru a merge mai departe după ispășirea pedepsei și 
să își reia viețile de la zero. Faptul de a avea recomandări educaționale pentru a obține un loc 
de muncă sau de a urma un nivel de educație superior după părăsirea detenției ajută în această 
privință. Chiar și în Statele Unite a fost remarcat faptul că  „Deținuții care participă la programe 
de educație corecțională  au o probabilitate cu 43% mai redusă de a recidiva decât cei care 
nu participă. Acest lucru se reflectă într-o reducere cu 13% a posibilității de recidivă în urma 
eliberării din instituțiile corecționale.”  (Davis et al, 2013)  

Aceste constatări subliniază importanța absolută a educației în penitenciar. Ce oferă angajații 
deținuților este cheia către o viață nouă. Desigur depinde de cursanți să utilizeze corespunzător 
această cheie. Dar ceea ce contează este că această cheie a fost oferită, împreună cu cunoștințele 
despre cum să fie utilizată pentru a deschide uși, pentru a-și construi propriile vieți, și pentru a 
închide ușa în calea influențelor negative.

5. Educația practică
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Componenta despre educația productivă se referă la abilitățile tehnice necesare pentru traiul 

zilnic. Aceasta poate include (însă nu este nicidecum limitată la):

• întreținere și gestionarea unei locuințe

• efectuarea cumpărăturilor și gătirea unor mâncăruri sănătoase

• plata facturilor

• întocmirea documentelor oficiale (guvernamentale)

• lucrări de reparații (cu aspecte cum ar fi cunoștințe electrice sau de tâmplărie de bază).

Acest lucru nu este realizat pornind de la ipoteza că cursanții nu știu cum să gătească sau să 

facă curățenie. Este realizat pentru a se asigura că cursanții pot îndeplini aceste sarcini astfel 

încât să aibă un stil de viață sănătos și productiv. Hârțogăria, de exemplu, face parte din viață. Cu 

toate acestea, completarea documentelor necesită concentrare și atenție la detalii. Acest aspect 

trebuie rezolvat cu ajutorul componentei productive. În acest fel, cursanții vor fi pregătiți pentru 

primele zile din noile lor vieți după ispășirea pedepsei. 

Formarea despre acest modul, la fel ca despre celelalte, se va realiza pe parcursul unei zile de 

formare. Activitatea de brainstorming și de planificare poate fi utilizată pentru a determina 

nevoile cursanților, deoarece fiecare grup va fi diferit. Cursanții mai tineri și cei mai în vârstă 

vor avea achiziții și lacune unice în ceea ce privește cunoștințele și este important ca acestea să 

fie identificate pentru a garanta vizarea și dobândirea corectă a informațiilor noi și disponibile. 

Managerii ar trebui să discute despre care dintre membrii personalului din penitenciare este 

pregătit și cel mai potrivit să predea aspectele legate de componenta „productivă”.

În vederea pregătirii pentru componenta „productivă”, managerii pot lua în considerare punctele 

specificate în paragrafele anterioare. Apoi ei ar trebui să discute orice puncte suplimentare care 

ar trebui adăugate pentru a reflecta mediul local în care se derulează demersurile educaționale. 

Dat fiind faptul că educația productivă va necesita practică „aplicată (hands-on)”, fiecare punct ar 

trebui planificat astfel încât să ofere cursanților cunoștințele teoretice, urmate de o demonstrație 

și să se încheie cu oportunitatea acestora de a încerca ei înșiși. 

6. Educația productivă
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Modelul de educație în penitenciar constă în trei componente, și prin urmare se va derula pe 

parcursul a trei zile. Astfel cum a fost menționat deja, s-a înțeles faptul că personalul din 

penitenciare s-ar putea să nu își poată aloca foarte mult timp pentru formare. Prin urmare, fiecare 

modul va beneficia de o zi dedicată, cu un curs de formare de șase ore pe zi. Primele trei ore de 

formare vor fi dedicate prezentării și analizării modulului și a conținutului acestuia. Următoarele 

trei ore ar trebui utilizate pentru activități de brainstorming, planificare și revizuire. În mod ideal, 

formarea se va desfășura astfel (același program în fiecare zi, schimbând doar temele modulelor):

7. Organizarea și gestionarea sprijinirii 
    programelor de formare

Program  
(propus)

Activități Resurse și materiale

9.00 am -9.30 Prezentare; Activități introductive; PowerPoint / 

Exerciții față în față

9.30 - 11.00 Introducere în modul. Prezentarea contextului 
pentru care este necesar modulul și a conținutului 
acestuia. Identificarea cunoștințelor individuale 
despre modul ale managerilor. Planificare

Prezentare PPT

Schimburi de 
experiență cu 
participanții

11.00 Pauza de cafea

11.15 - 12.00 Prezentarea modulului. Constă în revizuirea 
materialului pentru lecțiile cu cursanții.

Prezentare PPT 

Schimburi de 
experiență cu 
participanții

12.00 - 13.00 pm Discuții privind implementarea. Ideea principală 
- care sunt scopurile finale urmărite prin acest 
material?

Prezentare PPT 

Schimburi de 
experiență cu 
participanții

Pauza de prânz

14.00 - 15.15 Sesiune de brainstorming și planificare pentru 
conceperea planurilor de lecție pentru cursanți. 
În acest punct, managerii ar trebui să preia ideile 
din orele anterioare și să le implementeze pentru a 
forma un plan de distribuție coerentă pentru lecții 
și pentru predare.

Prezentare PPT 

Activități de 
brainstorming 
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3.15 Pauza de cafea

15.15 - 17.00 Depanarea. Discuție despre problemele potențiale 
care pot apărea în legătură cu predarea și 
formarea strategiilor pentru depășirea acestora. 
Managerilor li se pot prezenta studii de caz din alte 
programe educaționale din penitenciare privind 
scenariile cu care s-ar putea confrunta în sala de 
curs. Discuția de grup îi va ajuta să stabilească 
strategiile pentru depășirea practică a acestor 
probleme.

Prezentare PPT 

Activități de 
brainstorming

17.00 Debriefing – Discuții finale, membrii grupului au 
ocazia de a-și exprima motivele de îngrijorare sau 
opiniile

Evaluarea 
cursului

Verifică dacă cursul îndeplinește cerințele Formular de evaluare
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Pe parcursul planificării acestei lucrări, am solicitat opinia unui expert în educația din sistemul 

penitenciar cu privire la ceea ce este necesar pentru realizarea unei programe de succes și utile 

pentru educația în penitenciare care să fie dedicată instruirii directorilor de penitenciare. Am 

realizat acest lucru pentru a ne asigura că lucrarea de față este un material utilizabil și relevant.  

Acesta s subliniat nevoi de a partaja pasiunea pentru educație cu personalul din penitenciare. Din 

această discuție, s-a presupus că dacă personalul nu apreciază nevoia de educație, acesta nu va 

fi motivat să dobândească cunoștințele necesare pentru predarea modulelor. Mai mult, aceștia 

vor fi mai puțin înclinați să își dezvolte abilitățile de predare. Membrii personalului vor fi profesori 

pentru cursanți. Însă cel mai important lucru, ei ar trebui să se perceapă pe ei înșiși drept modele 

care transmit informația care va ajuta la procesul de învățare pe toată durata vieții, între pereții 

instituțiilor corecționale și dincolo de aceștia. Această formare este prevăzută să fie un proces 

rapid, însă ar trebui să reprezinte primul nivel într-un proces continuu de respectare a principiilor 

educației care sunt împărtășite cu cursanții și a învățării mai multor lucruri despre viață, lege și 

libertate atât pentru profesori cât și pentru cursanți.

Formarea propriu-zisă ar trebui să aibă loc în aceeași zonă unde vor fi susținute cursurile ulterioare. 

În acest cadru, managerii vor discuta, învăța împreună, își vor dezvolta abilitățile necesare pentru 

predare și mentorat. Ei vor avea nevoie de experiența practică a predării, iar acest lucru începe cu 

predarea unul către celălalt, ascultarea a ce are de spus fiecare și primirea instrucțiunilor. Luând 

materialele didactice și învățându-le, ei își însușesc deja mentalitatea cursantului. Explicând și 

discutând materialele unul cu celălalt, este inițiată experiența de predare. La un moment dat, 

ar trebui făcut timp în discuțiile pentru membrii acestui grup de învățare pentru ca aceștia să își 

demonstreze practic cunoștințele prin realizarea de prezentări pe temele educaționale. Fiecare 

prezentare ar trebui să fie urmată de o scurtă discuție, deoarece managerii trebuie să se simtă în 

largul lor cu materialele pentru a le discuta unii cu ceilalți. Aceasta este partea practică pentru 

diseminarea ulterioară a materialului. 

1 Suntem recunoscători domnului Gary Hill pentru expertiza și informațiile furnizate. În 2008, dl. Hill a fost selectat ca 

reprezentat în Consiliul Experților Rețelei Internaționale pentru Promovarea Statului de Drept (INPROL) – un proiect al 

Institutului pentru Pace al SUA cu sprijin privind facilitarea din partea Centrului de Excelență pentru Unitățile de Politică 

de Stabilitate, Centrul Pearson Peacekeeping, și Grupul Public de Drept și Politica Internațională. Gary a predat un curs 

la nivel înalt despre justiția penală internațională în Europa și Orientul Mijlociu. Face parte din Consiliul de Experți ai 

Rețelei Internaționale pentru Promovarea Statului de Drept, consultant al Institutului pentru Studii privind Penitenciarele 

din România, Institutul pentru Justiție din Tailanda, membru al Consiliului de Administrație al Fundației Comunității 

Lincoln și membru al Grupului Consultativ al Centrului pentru Studii privind Penitenciarele al Universității Salford (UK). 

Contribuțiile sale la lucrarea de față au fost deosebit de utile.

8. În retrospectivă
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Următorul punct de avut în vedere este formarea, care constă în abilități academice și practice. 

Perspectiva academică este prezentă în prezentări, discuții și în material. Aceasta constă în 

învățarea activă a materialelor care vor fi utilizate cu cursanții, înțelegerea materialelor selectate 

de parteneri care reflectă valorile naționale și civice (în special materialele cu conținut filosofic 

și legat de guverne), urmate de predarea materialelor unul către celălalt. Acest exercițiu este 

asemănător legării șireturilor. S-ar putea considera că din punct de vedere academic, o persoană 

învață să își lege șireturile învățând în general părțile unui pantof și componentele fundamentale 

ale legării șireturilor. Partea practică este practic realizarea acestei acțiuni. Dar a învăța pe cineva 

cum să își lege șireturile implică multe etape mai mici. Este necesară defalcarea formării în părțile 

sale componente astfel încât managerii să știe cum să o demonstreze subalternilor lor. Membrii 

personalului trebuie să știe că tot ceea ce fac cu deținuții poate fi educațional. Însă modul în care 

fac lucrurile este ceva ce trebuie avut de asemenea în vedere. Calendarul de formare sugerat 

alocă perioade de învățare pentru prezentări, formare și discutare astfel încât personalul să 

învețe părțile procesului educațional, să se familiarizeze cu conținutul și să poată disemina aceste 

componente către cursanți.

În cadrul procesului de formare, personalul ar trebui să fie reorientat periodic pentru a-și aduce 

aminte de ce face formare. Formarea reprezintă instruirea efectivă a personalului cu privire la 

modul de predare și de dezvoltare a unui proces de predare. Aceasta trece dincolo de cunoștințele 

și tiparele de gândire actuale ale unui angajat. Mai mult, încurajează personalul să caute să își 

extindă propria lume și să examineze modul în care funcționează procesul – atât în formare cât 

și în practică. În acest fel, ei pot anticipa efectul pozitiv pe care doresc să îl producă în viețile 

cursanților. 

Speranța promovată prin educație este aceea de a ajuta cursanții să își îmbunătățească viețile. 

Este probabil ca la un moment dat un cursant să recidiveze. Educația nu este o modalitate sută 

la sută sigură de prevenire a recidivei. Realitatea este aceea că educația completează golurile de 

învățare care ar fi putut fi cauzate de o copilărie dificilă. Ea lucrează la dezvoltarea intelectului și 

a conștiinței.  Și ajută oamenii să supraviețuiască propriilor lor circumstanțe dificile. Pe măsură 

ce sunt instruiți, managerii ar trebui să țină minte faptul că cursanți cărora le vor preda vor părăsi 

penitenciarul la un moment dat. Femeile care ies din penitenciar ar putea fi înconjurate de  o 

lume care le spune că „nu o pot face”…că nu se pot reintegra. Însă, în mintea ei, o astfel de femeie 

va avea abilitățile obținute din programul de educație în penitenciar și cuvintele persoanei care îi 

servește drept model și care o împing înainte cu experiența necesară pentru a demonstra că lumea 

se înșeală. Ceea ce s-a întâmplat în copilărie sau în viața anterioară ca adult contează. Aceste 

experiențe sunt cele care contează prezentul în care trăiește fiecare persoană. Însă acestea nu vor 

mai fi de acum încolo un punct definitoriul pentru femeia respectivă. Acum lumea este viitorul 

eu, iar posibilitățile sunt nelimitate dacă le dă curs. Având cunoștințe și educație, ea este mai 
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pregătită să înfrunte necunoscutul. Experiența ei educațională, primită de la personalul instruit 

în ceea ce privește educația teoretică, practică și productivă va rămâne alături de ea întreaga 

viață, și ea poate spune „În penitenciar, am făcut ceea ce toți spuneau că este imposibil….am 

dobândit o educație.” Ei pot să vadă lumea dinaintea lor în termeni mai largi, văd posibilitățile de 

dincolo de ziduri și își imaginează o viață cu orizonturi mai largi.

Viitorii profesori ar trebui să primească cu toții aceeași formare, și după finalizarea formării ei 

ar trebui să fie considerați „instruiți” de către instituția corecțională. Aceste perspective sunt 

esențiale pentru asigurarea respectului din partea viitorilor cursanți, deoarece deținuții vor 

vedea persoane certificate care lucrează pe bază de recomandări. În lumina acestei autorități de 

a preda, instructorii merită astfel respectul și ar trebui să fie ascultați.  Personalul din instituțiile 

corecționale urmează o formare privind corecțiile ca parte a activității sale. Învățare modului 

de educare a deținuților poate fi percepută, din acest punct de vedere, ca parte a unei „etici 

corecționale” care este esențială pentru viața instituției corecționale. Odată ce un program 

primește autorizația din partea administrației și a conducerii instituției corecționale, acesta poate 

forma parte în mod formal din formarea la fata locului. Iar directorii și personalul vor fi instruiți cu 

privire la abordarea specifică privind educația adoptată de instituția corecțională.

Odată ce un program este acceptat în cadru formării personalului din cadrul unei instituții 

corecționale, acesta devine esențial pentru analizarea constrângerilor legate de timp și 

determinarea modului și a momentului în care poate avea lor formarea. Formarea „internă” în 

cadrul instituției corecționale, necesită acordarea de timp liber personalului de la activitățile 

obișnuite pentru participarea la program. Acest lucru este benefic pentru angajați și pentru 

deținuți, și poate fi totodată un element atractiv al eticii privind munca personalului atunci când 

un individ este avut în vedere pentru promovare. Problema dificilă este aceea că personalul va 

trebui să privească formarea ca fiind suficient de importantă pentru a solicita timp libera ca să 

participe la formare. 

Toate programele de formare vor trebui să fie orientate pe baza unui plan de lecție, adaptat 

la instituția corecțională și la nuanțele specifice ale acesteia. În acest scop pot fi implicate trei 

motive:

• orice persoană care predă subiectul respectiv acoperă același lucru, 

• aveți capacitatea de a dezvolta și de a reveni la cursant pentru a vedea dacă îndeplinește 

obiectivele a ceea ce încercați să îl învățați. Dacă aveți subiectul și nu îl testați, atunci nu l-am 

predat. În special dacă profesorul este carismatic. 

• Instructorii și alții au o ocazie de a reveni periodic înapoi pentru a verifica planul de lecție și 

a-l modifica. 

Totul se schimbă în viață. În special în ceea ce privește penitenciarele și educația în penitenciare. 

Mulți instructori alcătuiesc un plan și nu îl modifică niciodată. Având un plan de lecție, instructorii 
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vor avea ceva tangibil pe care îl pot modifica și actualiza la nevoie și pe măsură ce descoperă 

ce funcționează și ce nu. Toți managerii ar trebui să aibă ocazia de a contribui la planurile de 

lecție și de a prezenta modificările pe care le recomandă în cursul revizuirilor anuale și semi-

anuale. Trebuie să existe o modalitate de a reține managerii instituțiilor corecționale. În acest fel, 

managerii vor fi o parte indirectă a procesului educațional pentru deținuți. Acesta este continuu, 

indiferent dacă este formal sau informal. Odată ce învățați deținuții cum să fie utili, trebuie să îi 

reinstruiți atât pe ei cât și personalul pentru a-și putea împrospăta și actualiza abilitățile, în caz 

contrar ei pot reveni la obiceiurile greșite. Personalul este instruit și predă. Ei au o experiență bună 

și una proastă. În cazul în care nu beneficiază de o reținere formală ei își pot utiliza experiența atât 

în mod pozitiv cât și negativ. 
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Evaluarea formării trebuie efectuată pentru a se asigura că toți managerii au aceleași scopuri 

și astfel opinii similare despre informațiile învățate. Evaluarea ar trebui să aibă loc după fiecare 

sesiune de formare și apoi să fie continuată o dată pe lună pentru monitorizarea progresului și a 

eficacității. În cadrul secțiunii de evaluare, toți managerii ar trebui să fie evaluați și să primească 

feedback pentru a stabili ce s-a învățat, în ce măsură a fost bine diseminat materialul și să se 

asigure de capacitatea cursanților de a partaja aceste informații pe viitor. Perioada de evaluare 

de la sfârșitul fiecărui modul d formare va permite membrilor personalului să reflecteze la ceea ce 

au învățat, la cum pot utiliza pe viitor ceea ce au învățat și la impactul pe care îl vor avea pe viitor 

cele învățate. (Education.vic.gov.au. 2020) De asemenea, va da managerilor ocazia să își exprime 

opiniile despre program, preocupările legate de problemele existente și să sugereze modalități 

de realizare a îmbunătățirilor.

Feedback-ul ar trebui să fie transmis în două cadre – individual și de grup. La nivel individual, 

fiecare angajat ar trebui să beneficieze de oportunitatea de a discuta cu managerul de program 

despre experiențele sale de predare, despre opinia sa privind modul de îmbunătățire a formării 

pentru a reflecta experiențele ulterioare și să discute despre orice schimbări care cred că ar 

trebui făcute în procesul de formare sau în programul de predare. Acest timp individual este 

de asemenea un moment bun pentru ca managerul de program să comunice instructorului 

preocupările pe care le-ar putea avea, precum și feedback-ul din partea cursanților, și comentariile 

pozitive față de eforturile instructorului. Cadrul de grup ar trebui implementat cu atenție pentru 

a rămâne un mediu constructiv – acesta nu este un forum pentru laude sau critici, ca atare nu ar 

trebui să scoată în evidență nici un angajat. Astfel de acțiuni riscă să afecteze dinamica grupului 

deoarece plantează semințele tensiunilor în cadrul grupului. Feedback-ul de grup ar trebui să 

fie o oportunitate pentru grupul de instructori de a discuta despre experiențele lor de predare, 

despre preocupările lor, sugestiile de îmbunătățire și pentru a fi conectați într-un fel la scopul 

programului de a educa individul și de al-l pregăti pentru viitor. Acest lucru va asigura faptul că 

feedback-ul rămâne relevant și util. 

9. Organizarea și gestionarea 
    structurii de raportare privind 
    reușita eforturilor pedagogice
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Angajații din instituțiile corecționale ar trebui să lucreze pentru a asigura deținutelor și deținuților 

membrii ai minorităților educația teoretică, practică și productivă care este predată ca parte a unui 

proces de „învățare pe toată durata vieții”. Pentru a sprijini personalul la furnizarea unei astfel de 

educații, acest modul a prezentat o programă care poate fi utilizată pentru instruirea managerilor 

cu privire la această metodă educațională specifică. Prin învățarea acelorași informații pe care 

ulteriori le vor preda, managerii vor avea o înțelegere mai profundă asupra a ceea ce predau și a 

motivului pentru care predau informațiile respective. Componenta teoretică este vizualizată ca 

parte  unei formări civice, ajutând managerii să învețe despre lege, despre necesitatea acesteia 

și despre filosofia din jurul acesteia astfel încât ei să poată explica deținuților aceste concepte. 

Educația practică caută să umple golurile din educația de bază pe care le-ar putea avea cursanții 

astfel încât aceștia să poată da curs oportunităților de educație superioară, dacă doresc acest 

lucru, după ispășirea pedepsei. Componenta productivă este un element necesar pentru a se 

asigura că toți cursanții au o bază solidă pentru a trăi în afara instituției corecționale atunci când 

sunt în măsură să treacă mai departe. Cu componentele teoretice, practice și productive, cursanții 

dintr-o instituție corecțională vor avea resursele mentale necesare pentru a lua decizii bune și 

pentru a-și construi vieți noi după ispășirea perioadei de detenție în instituțiile corecționale și să 

își construiască viețile în afara instituției corecționale.

10. Concluzie
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