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Plan Modułu

Szkolenie: ESPIP - European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Learning: Kontekst z kobietami i mniejszościami

Moduł: Wsparcie na rzecz strukturalnego wzmocnienia 
systemu edukacji w zakładach karnych

 Trener:

Sesja nr: Czas trwania: 8 
godzin 

 Data:

Cele ogólne: Szkolenie kierowników zakładów karnych i 
funkcjonariuszy więziennych w zakresie zrozumienia 
znaczenia edukacji więziennej i wspierania, z punktu 
widzenia kierownika, jej wdrażania we własnej 
organizacji
Aby pomóc kierownikom zakładów karnych, 
pracownikom i interesariuszom w analizie głównych 
cech, które mogłyby wspierać strukturalne wzmocnienie 
systemu edukacyjnego w zakładach karnych. 

Efekty kształcenia: Po zakończeniu tego modułu szkoleniowego uczestnicy 
będą potrafili: 
• Zrozumienie znaczenia edukacji więziennej oraz 

znaczenia promowania edukacji na różnych 
poziomach resocjalizacji

• Określenie specyfiki systemu edukacyjnego w 
kontekście własnego zakładu karnego 

• zrozumienie ich roli w promowaniu uczenia się 
przez całe życie wśród więźniów, a konkretnie w 
promowaniu dostępu mniejszości do edukacji 

• Planowanie procesu nauczania-uczenia się w 
różnych etapach: określenie wyników nauczania, 
opracowanie alternatywnych programów nauczania 
zgodnie z potrzebami własnego kontekstu, 
określenie strategii zaangażowania organizacji 
społeczeństwa obywatelskiego w ten proces, 
wspólne określenie środków, które mogą wzmocnić 
system edukacyjny w kontekście więziennym

• Pozycjonowanie się w roli wspierającej strukturalne 
wzmocnienie systemu edukacji w zakładach karnych

Treść : • Zrozumienie znaczenia edukacji więziennej w 
promowaniu resocjalizacji 

• Trudności w promowaniu środowiska uczenia się 
przez całe życie w kontekście więziennym

• Reintegracja kobiet i mniejszości: przykłady
• Rola dyrektora zakładu karnego
• Rola dyrektora zakładu karnego we wdrażaniu 

edukacji w kontekście więziennym 
• Rola innych osób zaangażowanych w nauczanie 
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Szkolenie: ESPIP - European Educational Support for Prison Officers Interacting in 
Prisons Learning: Kontekst z kobietami i mniejszościami

Metody: • Ekspozycyjne, pytające i interakcyjne 

• Cyfrowy trening z naprzemiennym stosowaniem 
praktyki i teorii oraz odgrywaniem ról. Informacje 
zwrotne z doświadczenia 

Poziom:  Certyfikat szkoleniowy Poziom EQF: IV

Sesja szkoleniowa - Plan modułu

Harmonogram 
(propozycja)

Działania Zasoby i materiały

9.00 do 9.30 Prezentacja; Działania przełamujące lody PPT i Kahoot

9.30 do 11.00  Znaczenie edukacji więziennej w promowaniu 
resocjalizacji
Trudności w promowaniu środowiska uczenia się 
przez całe życie w kontekście więziennym 

Prezentacja PPT
Wymiana informacji z 
uczestnikami
(ćwiczenia grupowe)

11.00 Przerwa kawowa

11.15 do 12.00 Rola dyrektora zakładu karnego

Rola dyrektora zakładu karnego we wdrażaniu 
edukacji w kontekście więziennym 

Prezentacja PPT
Wymiana informacji z 
uczestnikami
(ćwiczenia grupowe)
Działalność praktyczna

12.00 do 13.00 Rola innych osób zaangażowanych w nauczanie  Prezentacja PPT
Wymiana informacji z 
uczestnikami
(ćwiczenia grupowe)

13.00 Lunch

14.00 do 15.30 Rola innych osób zaangażowanych w nauczanie  Prezentacja PPT
Wymiana informacji z 
uczestnikami
(ćwiczenia grupowe)

15.30 do 15.45 Przerwa kawowa
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od 15.45 do 16.00 Reintegracja kobiet i mniejszości: Potrzeba 
dostosowania szczególnej roli 

Prezentacja PPT
Wymiana informacji z 
uczestnikami
(ćwiczenia grupowe)

17.00 Instruktaż Jamboard/mentimetr

Ocena kursu Sprawdzić, czy kurs spełnia wymagania Formularz oceny
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Projekt European Educational Support for Prison Officers Interacting in Prisons 

Learning Context with Women and Minorities (EESPIP), jest współfinansowany 

przez Program Erasmus+ i Narodową Agencję FR01, koordynowany przez Institut 

Saumurois de la Communication wraz z partnerami z Rumunii (CPIP), Hiszpanii 

(DEFOIN), Polski (ARID) i Portugalii (APROXIMAR). 

Nasz projekt ma na celu stworzenie pracownikom możliwości uczenia się 

związanego z rozwojem zawodowym w środowisku, które nie kojarzy się z nauką: 

w więzieniu. 

W ramach projektu EESPIP tworzone są treści i działania, które mają być 

realizowane dla pracowników zakładów karnych w celu dalszego rozwoju ich 

szkolenia zawodowego, związanego z ich środowiskiem zawodowym. Myślą 

przewodnią tego projektu jest znaczenie relacji międzyludzkich w kształtowaniu 

kariery edukacyjnej. Skupiamy się na zrozumieniu wpływu nieedukacyjnego 

personelu więziennego na doświadczenia edukacyjne osób pozbawionych 

wolności. 

W celu uzyskania dalszych informacji o projekcie oraz pełnej wersji raportów i 

modułów szkoleniowych zapraszamy na naszą stronę internetową www.eespip.eu

Ostatni element projektu ma dwa cele: zaoferowanie modułu szkoleniowego na 

temat tego, jak kierownicy zakładów karnych i funkcjonariusze mogą wspierać 

strukturalne wzmocnienie systemu edukacyjnego w zakładach karnych. W 

ramach tego zadania zostanie również przeprowadzona analiza doświadczeń 

pilotażowych w trakcie realizacji projektu EESPIP, przedstawiająca punkt 

widzenia kierowników zakładów karnych na proces uczenia się oraz zalecenia 

strukturalne partnerów w celu wsparcia strukturalnego wzmocnienia systemu 

edukacyjnego w zakładach karnych. 

1. Prezentacja projektu EESPIP

http://www.eespip.eu
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2. Zrozumienie znaczenia edukacji 
      więziennej w promowaniu 
      resocjalizacji 

2.1. Cel edukacji

Rola edukacji dorosłych w rozwoju społeczeństwa jest od dawna licząca się. Od czasu Pierwszej 

Międzynarodowej Konferencji na temat Edukacji Dorosłych w 1949 roku, państwa członkowskie 

UNESCO podwoiły wysiłki, aby zapewnić dorosłym prawo do korzystania z podstawowego prawa, 

jakim jest prawo do edukacji. Kolejne konferencje w Montrealu (1960), Tokio (1972), Paryżu 

(1985) i Hamburgu (1997) potwierdziły to prawo i zaproponowały sposoby jego realizacji. W 1976 

roku Konferencja Generalna UNESCO zatwierdziła Rekomendację z Nairobi w sprawie rozwoju 

edukacji dorosłych (UNESCO, 1976), w której zapisano zobowiązanie rządów do promowania 

edukacji dorosłych jako integralnej części systemu edukacji w perspektywie uczenia się przez 

całe życie.

“Kształcenie i edukacja dorosłych są centralnymi elementami uczenia się przez całe życie. 

Obejmuje ono wszystkie formy nauczania i uczenia się, które mają na celu zapewnienie 

wszystkim dorosłym uczestnictwa w życiu społecznym i możliwości zatrudnienia. Edukacja 

dorosłych ma wiele definicji: jest substytutem wykształcenia podstawowego dla bardzo 

dużej części dorosłych na świecie; jest uzupełnieniem wykształcenia podstawowego lub 

zawodowego dla wielu osób, które otrzymały tylko bardzo niepełne wykształcenie; rozszerza 

wykształcenie tych, którym pomaga sprostać nowym wymaganiom ich środowiska; 

poprawia wykształcenie tych, którzy mają wysoki poziom wykształcenia; jest środkiem 

indywidualnego rozwoju dla wszystkich”. 

(Faure et al., 1972, p. 231-232)

Edukacja więzienna jako prawo

Edukacja jest podstawowym prawem człowieka, powszechnym, po raz pierwszy uznanym na 

arenie międzynarodowej za takie w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948), stwierdzającej 

w artykule 26 (1), że “Każdy człowiek ma prawo do nauki”. Deklaracja idzie dalej, stwierdzając, że 
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(2) “Edukacja powinna być skierowana na pełny rozwój osobowości ludzkiej oraz na umacnianie 

poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności.” (Organizacja Narodów Zjednoczonych, 

1948, s.7).

Od tego czasu prawo do edukacji zostało potwierdzone w kilku międzynarodowych traktatach 

i tekstach oraz potwierdzone zarówno przez prawnie wiążące,1  jak i niewiążące2 instrumenty 

(UNESCO, 2021). Jako przykład można podać niektóre z nich (Costelloe & Warner, 2014), takie jak:

• Karta praw podstawowych wprowadzona w życie traktatem lizbońskim - art. 14 “Każdy 

ma prawo do nauki i dostępu do kształcenia zawodowego i ustawicznego” (Agencja Praw 

Podstawowych Unii Europejskiej, 2021 r.)

• Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1966) - art. 13 

“Państwa-Strony niniejszego Paktu uznają prawo każdego człowieka do nauki” (ONZ, 

1966, s.4)

W najnowszej deklaracji politycznej Rady Unii Europejskiej w sprawie uczenia się przez całe życie 

stwierdzono, że:

“W okresie do 2020 roku podstawowym celem współpracy europejskiej powinno być 

wspieranie dalszego rozwoju systemów kształcenia i szkolenia w państwach członkowskich, 

które mają na celu zapewnienie: (a) osobistej, społecznej i zawodowej realizacji wszystkich 

obywateli; (b) trwałego dobrobytu gospodarczego i zdolności do zatrudnienia, przy 

jednoczesnym promowaniu wartości demokratycznych, spójności społecznej, aktywnego 

obywatelstwa i dialogu międzykulturowego” 

(Council of Europe, 2009, p.1)

Ostatnio UNESCO, jako wyspecjalizowanej agencji ONZ ds. edukacji, powierzono prowadzenie i 

koordynowanie Agendy Edukacji 2030. Zgodnie z tą agendą, edukacja ma na celu “zapewnienie 

inkluzywnej i sprawiedliwej jakości edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe 

życie dla wszystkich.” (UNESCO, 2021, s. 3).

2.2. Znaczenie edukacji więziennej w promowaniu 
resocjalizacji 

Kilka klasycznych teorii może wyjaśnić znaczenie promowania edukacji. Klasyczne pisma 

psychologiczne Piageta (1997) i Kohlberga (1963) pomagają w informowaniu o komponencie 

moralnym. Programy edukacyjne mogą wspierać komponent moralny poprzez dostarczanie 

1 Mają one moc prawnie wiążącą, co oznacza, że są przyjmowane i ratyfikowane przez państwa członkowskie (głównie 
konwencje i traktaty) (UNESCO, 2021). 

2 Nie mają one mocy prawnej, ale mogą działać jako autorytet polityczny i moralny (deklaracje i zalecenia). (idem).
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treści kursowych, które pomagają rozwijać rozumowanie moralne (Arbuthnot 1984; Arbuthnot i 

Gordon 1983), co z kolei osłabi impuls do angażowania się w zachowania przestępcze po wyjściu 

na wolność. 

Edukacja może również osłabiać przestępczość, ponieważ poprawia wykonawcze funkcje 

poznawcze przestępcy, takie jak zdolność do wykorzystywania i przetwarzania informacji 

(MacKenzie 2006). To z kolei zmniejsza impuls do popełniania przestępstw. Paradygmat 

dystansu może również wyjaśniać znaczenie edukacji dla więźniów, dając im szansę na 

lepsze życie (Maruna i LeBel 2010). Osiągając stopnie naukowe, przestępcy mogą zmienić 

swoją tożsamość i samoakceptację, co daje im motywację do lepszego życia i powstrzymania 

się od przestępstwa (idem). Poza tym, programy edukacyjne łączą więźniów z nauczycielami/

instruktorami w wspierającym i pielęgnującym środowisku, co jest kluczowe dla resocjalizacji 

więźniów, ponieważ zapewnia im wsparcie społeczne, które jest również kluczowym punktem 

teorii kryminologicznych (Cullen 1994). Edukacja pozwala więźniom rozwijać umiejętności, 

ważne dla świata zewnętrznego. Może to być bodźcem dla więźniów do podjęcia aktywności w 

lokalnej gospodarce i społeczności, z której kiedyś czuli się wykluczeni (Department for Business, 

Innovation and Skills, 2011).

Zakłady karne powinny promować środowisko sprzyjające uczeniu się. Czyniąc to, “zakłady 

karne mogą wspierać swoich więźniów w dobrym wykorzystaniu kary, w uzupełnianiu braków 

w nauce i umiejętnościach, w zwiększaniu szans na zatrudnienie oraz w zmianie ich osobistych 

postaw i postrzegania - w tym w rozwijaniu nowych sposobów postrzegania i postaw, które mogą 

pomóc im w zrozumieniu przyczyn i konsekwencji ich działań” (Hawley, Murphy & Souto-Otero, 

2013, s.7).

Edukacja więzienna a proces resocjalizacji więźniów

Badania empiryczne dotyczące cech społeczno-demograficznych więźniów podkreślają 

niski poziom edukacji i brak kwalifikacji w więzieniach (Morgan, Liebling, 2007; Combessie, 

2001). Z utylitarnego punktu widzenia, podczas gdy przestępczość jest negatywnym efektem 

zewnętrznym o ogromnych kosztach społecznych, edukacja może zmniejszyć aktywność 

przestępczą i wskaźniki przestępczości (Lochner, Moretti, 2001). W rzeczywistości, kilka badań 

wskazało, że więźniowie, którzy uczestniczyli w edukacji/szkoleniu zawodowym są mniej skłonni 

do ponownego popełnienia przestępstwa (Porporino i Robinson, 1992; Clark, 2001). Badanie 

Steurer et al. (1997) pokazuje, że “uczestnictwo w szkole podczas pobytu w więzieniu zmniejsza 

prawdopodobieństwo recydywy o 29%” (Initiative, Karpowitz & Kenner, 1995, s.3). 

Edukacja jest uważana za jeden z czynników ryzyka i potrzeb kryminogennych w modelu Risk, 

Need and Responsivity (RNR) (Andrews & Bonta, 2010). Model RNR opiera się na trzech zasadach 

mających na celu stworzenie skutecznych interwencji dla populacji przestępców, których 
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ostatecznym celem jest poprawa resocjalizacji przestępców i zmniejszenie recydywy. Badania 

prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat zwróciły uwagę na model ryzyka, potrzeb i zdolności 

reagowania (RNR) jako podstawę skutecznego programowania korekcyjnego. Model ten 

integruje psychologię zachowań przestępczych w celu zrozumienia procesu redukcji recydywy, 

w kontekście poznawczej teorii osobowości i społecznego uczenia się zachowań przestępczych 

(Andrews & Bonta, 2007; Bonta, Andrews & Wormith, 2006). 

Model ten opiera się na trzech zasadach: ryzyka, konieczności i zdolności reagowania.

• Zasada ryzyka: Pierwsza z nich potwierdza, że zachowanie przestępcze można przewidzieć 

i że intensywność interwencji powinna być dostosowana do poziomu ryzyka przestępcy 

(Andrews & Bonta, 2010). 

• Zasada potrzeby: Zasada potrzeb podkreśla znaczenie ukierunkowania na potrzeby 

kryminogenne w celu ograniczenia recydywy. Potrzeby kryminogenne to dynamiczne czynniki 

ryzyka, których zmiana wiąże się ze zmianą prawdopodobieństwa ponownego popełnienia 

przestępstwa (Andrews & Bonta, 2010). Czynniki ryzyka i potrzeby kryminogenne obejmują 

“wielką czwórkę” - historię zachowań antyspołecznych, antyspołeczny wzorzec osobowości, 

antyspołeczne przekonania i antyspołeczne powiązania; “umiarkowana czwórka” obejmuje 

okoliczności rodzinne/małżeńskie, szkołę/pracę, czas wolny/rekreację oraz nadużywanie 

substancji (idem). Interwencje ukierunkowane na potrzeby kryminogenne wykazały lepsze 

wyniki w zakresie recydywy niż te, które ich nie podejmowały. (Aos et al. 2006). 

Wielka 
Czwórka

Historia 
zachowań 
antyspołecznych 

Obejmuje to wczesne zaangażowanie w szereg i różnorodność 
działań antyspołecznych w różnych środowiskach (w domu i/
lub poza domem). Główne wskaźniki obejmują aresztowanie 
w młodym wieku, dużą liczbę wcześniejszych przestępstw i 
naruszanie zasad podczas zwolnienia warunkowego. 

Antyspołeczny 
wzorzec 
osobowości

Ten czynnik ryzyka/potrzeby obejmuje, na przykład 
impulsywne, poszukujące przygód poszukiwanie przyjemności, 
uogólnione kłopoty (z wieloma osobami, w wielu miejscach), 
niespokojną agresję, bezduszne lekceważenie innych. 

Poznanie 
antyspołeczne

Obejmuje to postawy, wartości, przekonania, racjonalizacje i 
tożsamość osobistą, która sprzyja przestępczości.

Antyspołeczni 
współpracownicy

Obejmuje on zarówno związek z osobami o nastawieniu pro-
kryminalnym, jak i względną izolację od osób o nastawieniu 
anty-kryminalnym. Ten czynnik ryzyka/potrzeby nazywany jest 
czasem “społecznym wsparciem dla przestępczości”. 

Umiarkowana 
Czwórka

Okoliczności 
rodzinne/
małżeńskie 

Kluczem do oceny zarówno pochodzenia rodziny w przypadku 
młodzieży, jak i sytuacji małżeńskiej w przypadku osób 
starszych jest jakość relacji interpersonalnych w obrębie 
tej jednostki (rodzic-dziecko lub małżonek-małżonek) oraz 
oczekiwania i zasady dotyczące zachowań antyspołecznych, w 
tym monitorowania, nadzoru i dyscypliny. 

Szkoła/Praca Ten czynnik ryzyka/potrzeby kładzie główny nacisk na jakość 
relacji interpersonalnych w środowisku szkoły i/lub pracy. 
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Jeśli chodzi o czynnik ryzyka/potrzeby związany ze szkołą/pracą, kładzie on główny nacisk na 

jakość relacji interpersonalnych w środowisku szkoły i/lub pracy. Szkoła może być czynnikiem 

ryzyka, jeśli dana osoba ma “niski poziom osiągnięć i zaangażowania oraz niski poziom nagród i 

satysfakcji” (Andrews & Bonta, 2010, s. 59) ze szkoły. 

• Zasada Responsywności: Wreszcie zasada responsywności sugeruje, że podejścia 

poznawczo-behawioralne i społecznego uczenia się są najskuteczniejsze w wywoływaniu 

zmian w zachowaniu. Zasada ta składa się z dwóch elementów - ogólnej zdolności reagowania 

i szczególnej zdolności reagowania. Reagowanie ogólne sugeruje, że osoby prowadzące 

terapię powinny brać pod uwagę styl uczenia się i możliwości jednostki przy określaniu 

stylu i sposobu realizacji programu terapeutycznego (Andrews & Bonta, 2010). Reaktywność 

specyficzna zakłada dostosowanie rodzaju interwencji do biologicznych, społecznych i 

psychologicznych cech jednostki (Andrews & Bonta, 2006). 

Wracając do naszego zainteresowania edukacją, Andrews i Bonta (2010) wyjaśniają, że może 

to być mocna strona, jeśli dana osoba prezentuje “silne przywiązanie do kolegów/koleżanek 

oraz autorytetów w połączeniu z wysokim poziomem osiągnięć i satysfakcji w szkole” 

(Andrews i Bonta, 2010, s.59). Jeśli chcemy zmienić tę kryminogenną potrzebę, musimy 

“zwiększyć wydajność, zaangażowanie oraz nagrody i satysfakcję” (idem, s.59) z aktywności 

szkolnej. Edukacja korekcyjna może przyczynić się do zmniejszenia recydywy, a w dalszej 

kolejności do zwiększenia szans na rynku pracy. Dlatego tak ważne jest promowanie edukacji 

w więzieniu z udziałem osadzonych. 

Podejście oparte na prawach człowieka podkreśla również potrzebę wdrożenia działań 

edukacyjnych w więzieniu, aby zapewnić możliwości “pomocy więźniom w reorganizacji ich 

uwięzienia w pozytywny sposób [...] poprzez zachęcanie więźnia do rozwoju jako osoby” 

(Coyle, 2009, s.94).

‘Chociaż przyczynianie się do zmniejszenia recydywy ma kluczowe znaczenie, edukacja w 

więzieniu to coś więcej. Ważne jest również zapewnienie edukacji w więzieniu, ponieważ jest 

to właściwe działanie”. (Braggins & Talbot, 2005, s.12)

“W najlepszym przypadku edukacja w więzieniu może otworzyć możliwości, oświecić ludzi, 

poszerzyć ich horyzonty i zbudować ich wiarę w siebie. Może zwiększyć ich świadomość 

opcji, dając im realny wybór życia z dala od przestępczości. Edukacja może otworzyć legalne 

środki do osiągnięcia sukcesu.” (Profesor Gus John, Przewodniczący Grupy Doradczej Czas 

na Naukę).

Wypoczynek/
Rekreacja 

Niski poziom zaangażowania i satysfakcji z antyprzestępczych 
form spędzania czasu wolnego. 

Nadużywanie 
substancji

Czynnikiem ryzyka/potrzeby są problemy z alkoholem i/lub 
innymi narkotykami (z wyłączeniem tytoniu). 

Tabela 1: Czynniki Ryzyka/Niezależności - Centralna Ósemka (Andrews & Bonta, 2010, S. 58-60)
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2.3 Rola edukacji w uczeniu się więźniów przez całe życie
Edukacja odgrywa kluczową rolę w integracji społecznej i może mieć transformujący wpływ 

na życie więźniów, pomagając im w zmianie zachowania i prowadzeniu życia zgodnego z 

prawem. “Edukacja pomaga zapobiegać zachowaniom przestępczym w pierwszej kolejności, a 

przynajmniej zachowaniom przestępczym najczęściej karanym wyrokiem pozbawienia wolności. 

Dzieje się tak, ponieważ pomaga w daniu ludziom zdolności do zarabiania na odpowiednie życie; 

a także dlatego, że, przynajmniej w pewnym stopniu, wzmacnia normy, które hamują zachowania 

przestępcze.” (Schuller, 2009; Torrijo & Maeyer, 2019).

Uczenie się przez całe życie można rozpatrywać w perspektywie dwustronnej, obejmującej 

zarówno wiedzę potrzebną do dalszego kształcenia i szkolenia, jak i umiejętności potrzebne 

do kontynuowania procesu uczenia się przez całe życie w społeczeństwie i w pracy (Schenck, 

2005). W warunkach więziennych, kształcenie i szkolenie musi charakteryzować się zarówno 

zapewnieniem możliwości rozwoju umiejętności osobistych, takich jak pewność siebie, 

rozwiązywanie problemów, kreatywność, jak i poprawą zdolności uczenia się i oceny informacji 

w perspektywie ciągłej. 

Zachęcanie więźniów do uczenia się przez całe życie z zastosowaniem podejścia całościowego w 

kontekście, w którym tożsamości są często fragmentaryczne (Schuller, 2009), oprócz korzyści dla 

życia jednostki, może przyczynić się zarówno do społecznego, jak i ekonomicznego dobrobytu 

społeczeństwa; zachęcanie funkcjonariuszy więziennych do uczenia się przez całe życie może 

poprawić samopoczucie funkcjonariuszy więziennych w pracy oraz funkcjonowanie systemu 

pracy i środowiska. 

Zgadzając się, że trwała motywacja do nauki, jak również odpowiednie umiejętności uczenia się, 

wydają się być niezbędnymi wymogami do integracji w obecnym społeczeństwie, ważne jest, aby 

podjąć wysiłki w celu zapewnienia, że przestępcy w kontekście więziennym, tak jak każda inna 

osoba w świecie zewnętrznym, otrzymują wiedzę i umiejętności, których potrzebują, aby stawić 

czoła sytuacjom życiowym i zawodowym w społeczeństwie podlegającym ciągłej transformacji, 

poprzez danie poczucia większego udziału w społeczeństwie, większej samoskuteczności, 

silniejszej identyfikacji z normami społecznymi i poprzez zwiększenie potencjału zarobkowego, a 

tym samym możliwość przejścia do środowiska o mniejszej obecności zachowań przestępczych 

(Schuller, 2009).

Musi być jasne, że brak tych umiejętności i wiedzy w perspektywie uczenia się przez całe życie, 

będzie prawdopodobnie oznaczał wykluczenie lub marginalizację ze zwykłego systemu edukacji 

i rynku pracy. 



14

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

Ponieważ uznanie uczenia się przez całe życie za skuteczny instrument walki z przestępczością 

wymaga interwencji na wielu frontach, możemy powiedzieć, że funkcjonariusze więzienni 

stanowią jeden z warunków wstępnych zaspokojenia potrzeb edukacyjnych więźniów, budując 

przydatne sieci wsparcia. 

Funkcjonariusze więzienni są doskonałym przykładem potencjalnych “pośredników” w 

uczestnictwie więźniów w uczeniu się przez całe życie. Osoby osadzone w zakładach poprawczych 

są przede wszystkim uczniami i mają wiele z tych samych potrzeb i wyzwań, co uczniowie w 

każdej klasie (McKinney & Cotronea, 2011). Co więcej, edukacja nie jest ograniczona do klasy. 

Edukacja jest zawarta w nazwie instytucji i systemów określanych jako “korekty”. W tym sensie, 

funkcjonariusze więzienni mogą również pomagać więźniom w nauce. Dobrym początkiem 

skutecznego wspierania procesu uczenia się więźniów jest poświęcenie czasu na codzienną 

interakcję z więźniami oraz zwrócenie uwagi na ich potrzeby edukacyjne i bariery.

Promowanie uczenia się więźniów może być również zadaniem funkcjonariuszy więziennych, a 

jak sugerują Braggins i Talbot (2005), pracownicy ci mogą ułatwiać więźniom uczenie się, stosując 

takie praktyki jak:

• Wdrażanie polityki dynamicznego bezpieczeństwa

• Zapobieganie zaburzeniom

• Wykorzystanie dobrej komunikacji

• Zapewnienie odpowiednich działań

Należy jednak pamiętać, że potrzebne jest zintegrowane zarządzanie uczeniem się, w ramach 

którego służby więzienne wyjaśnią, co funkcjonariusze mogą i powinni zrobić, aby promować 

uczenie się, zapewniając szkolenia i formalizując szereg możliwości (takich jak mentoring, 

wsparcie, instruktarze umiejętności itp.)

2.4 Trudności w promowaniu środowiska uczenia się 
       przez całe życie w kontekście więziennym 

Chociaż promowanie edukacji w kontekście więziennym jest ważne, po pierwsze musimy zdać 

sobie sprawę, że istnieje wiele wyzwań, którym należy stawić czoła w skutecznym zapewnianiu 

możliwości uczenia się i angażowaniu przestępców. 

W rzeczywistości badania empiryczne dotyczące cech społeczno-demograficznych więźniów 

podkreślają niski poziom edukacji i brak kwalifikacji w więzieniach (Morgan, Liebling, 2007; 

Combessie, 2001). W meta-analizie 32 badań europejskich autorzy stwierdzili, że programy 

edukacyjne w więzieniach wykazały średnią wielkość efektu r= 0,08 w redukcji recydywy (Ilescas, 

Sánchez-Meca & Genovés, 2001).
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Kolejnym wyzwaniem jest przemieszczanie się przestępców, ponieważ mogą oni być przenoszeni 

z jednego zakładu karnego do drugiego z niewielkim wyprzedzeniem lub bez uprzedzenia; mogą 

oni zostać zwolnieni z sądu bez powrotu do zakładu karnego; mogą mieć potrzeby zdrowotne, a 

w konsekwencji mniejsze możliwości zaangażowania się w proces konsolidacji uczenia się przez 

całe życie. 

Długość wyroku skazującego przestępcę wpływa również na możliwość zaangażowania się 

w programy uczenia się przez całe życie, na przykład, jeśli przestępca został skazany na okres 

krótszy niż dwanaście miesięcy, istnieje mniej możliwości zaangażowania się w uczenie się w 

kontekście więziennym (O’Grady, 2013). Udowodniono, że przemieszczanie się przestępców 

pomiędzy zakładami karnymi, co zdarza się często i destrukcyjnie, wpływa na ich osiągnięcia 

edukacyjne (Schuller, 2009). 

Ponadto, w kontekście więziennym istnieje szereg związanych z tym problemów, takich jak 

wykroczenia, przemoc, samobójstwa, stres i frustracja, problemy ze zdrowiem psychicznym, 

izolacja od rodziny i rówieśników, używanie narkotyków i wynikające z tego ryzyko przeniesienia 

wirusa HIV (Goffman, 1961; Wortley, 2002; Andersen, 2004; Rhodes i in, 2005; March, Oviedo-

Joekes, & Romero, 2006; European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 2008; 

Cochran & Mears, 2013; Hayes, 2010; Durcan & Zwemstra, 2014). 

Bariery w uczestnictwie więźniów w programach edukacyjnych 

Ogólnie rzecz biorąc, bariery więźniów w kontekście więziennym zostały zbadane pod kątem 

programów orientacji zawodowej. Istnieje kilka barier (Brosens et al.,2018)

Bariery instytucjonalne: 

• Na przykład, kwestia list oczekujących, gdy budżet na programy korekcyjne pozostaje stały, 

podczas gdy liczba więźniów wzrasta. Oznacza to, że mniej więźniów ma dostęp do edukacji, 

a lista oczekujących rośnie (Giles i in.,2016);

• Przeludnienie więzień 

• Kolejną barierą jest brak materiałów do nauki

• Brak odpowiedzi ze strony organizatorów kształcenia na wnioski o zapisy na kursy

• Zbyt ograniczony program nauczania, co oznacza, że nie wszyscy więźniowie są w stanie 

uczestniczyć w kursie na odpowiednim poziomie; na przykład, większość zakładów karnych 

prowadzi kursy rozwijające podstawowe umiejętności, przez co więźniowie często nie mają 

możliwości przejścia na kursy wyższego stopnia

• I wreszcie, brak integracji między pracą a edukacją

Bariery informacyjne:

• Na przykład, czasami więźniowie nie zapisują się na kursy edukacyjne, ponieważ nie są 
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informowani o dostępnych możliwościach

• Brak kadry nauczycielskiej (Brosens et al.,2018)

Bariery sytuacyjne:

• Czasami więźniowie są zwalniani lub przenoszeni do innego zakładu karnego

• Czasami więźniowie odbywający krótkie kary pozbawienia wolności mogą znaleźć się w 

niekorzystnej sytuacji pod względem możliwości kształcenia

• Więźniowie często mają trudności ze zmianą swojego sposobu zachowania

Bariery dyspozycyjne (związane z wcześniejszym i obecnym doskonaleniem, które 
mogą ograniczać możliwości uczenia się):

• Na przykład, negatywne doświadczenia szkolne

• Różne formy stygmatyzacji

• Niskie poczucie własnej wartości 

• Nadużywanie alkoholu, narkotyków

• Problemy ze zdrowiem psychicznym

• Komunikacja i trudności w uczeniu się

• Samopoczucie, nie są w stanie się skoncentrować 

Autorzy zaobserwowali, że oprócz płci, wieku, poziomu wykształcenia, trudności w nauce i długości 

kary pozbawienia wolności, więźniowie, którzy chcą uczestniczyć w edukacji, bardziej niż inni 

dostrzegali ograniczenia wynikające z barier instytucjonalnych, bardziej niż z barier sytuacyjnych 

(Manger, Eikland & Asbjornsen, 2018). Funkcjonariusze więzienni mogą odgrywać ważną rolę w 

motywowaniu więźniów i wspierać ich również w zgłaszaniu i próbach pokonania niektórych 

barier instytucjonalnych. Złe nawyki pracy i brak motywacji charakteryzują profil więźnia (Desir 

& Whitehead, 2010), a to wpływa na ich poziom zaangażowania w programy edukacyjne. Z tego 

powodu, przestępcy potrzebują motywacji i zaangażowania. Model ARCS (Attention, Relevance, 

Confidence, and Satisfaction) jako strategia skoncentrowana na motywacji (Keller, 2000, w Desir & 

Whitehead, 2010), opiera się na następujących krokach: uwaga, znaczenie, zaufanie i satysfakcja. 

Poprzez zaadaptowanie tej teorii ze środowiska edukacyjnego do środowiska pozaszkolnego 

funkcjonariusze więzienni mogą:

• Zdobyć zainteresowanie więźnia/ucznia, włączenie znaczenia w ich obszar praktyki poza 

klasą.

• Zaproponować cele motywacyjne, które odpowiadają potrzebom uczniów.

• Budować pewność siebie, która daje poczucie własnej wartości.

• Promować satysfakcję więźniów. Funkcjonariusze więzienni powinni zaangażować się 

w zastępowanie strachu i gróźb w celu odebrania wolności, promowaniem osobistego 

spełnienia, na przykład, zwiększając zastosowanie nauki w rzeczywistych działaniach i 

zapewniając pozytywne informacje zwrotne (Keller, 2000, w: Desir & Whitehead, 2010).
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3. Przegląd systemu edukacji 
       więziennej w krajach Partnerstwa 
       Europejskiego

Na całym świecie można zidentyfikować szereg możliwości uczenia się w zakładach karnych 

(Braggins i Talbot, 2005)

Nauka w klasie

Kształcenie na odległość

Praca w celi, na przykład “zadanie domowe” lub inne

Uczenie się z własną motywacją

Szkolenie zawodowe

Edukacja i wsparcie rówieśnicze 

Zajęcia z podstaw i umiejętności kluczowych połączone z warsztatami

Nauka w sali gimnastycznej i kursy akredytowane

NVQ uzyskane dzięki pracy na terenie zakładu karnego, np. sprzątanie, praca w 

pralni i kuchni

Programy zachowań przestępczych

Rysunek 1 - Możliwości Uczenia Się W Więzieniu (Zaadaptowane Z Braggins & Talbot, 2005)

Poniżej (Tabela 2) czytelnik będzie mógł dowiedzieć się, jak zróżnicowany jest system edukacji w 

więziennictwie wśród krajów partnerskich.



Różne systemy edukacji więziennej w różnych krajach europejskich - przykład Konsorcjum EESPIP

Kraje Odpowiedzialny Zadania Typologie Model przydziału Współpraca między zakładem 
karnym a wychowawcami

Francja Ministry of 
Justice in 
cooperation 
with Ministry of 
Education

Istnieją trzy poziomy 
odpowiedzialności za edukację w 
zakładach karnych:
- na poziomie krajowym wdraża 
wytyczne polityki określone wspólnie 
przez Dyrekcję Generalną ds. 
Edukacji Szkolnej (Dgesco) i Dyrekcję 
Administracji Więziennej (DAP);
- poziom regionalny to poziom 
kierowania w stosunku do organów 
odpowiedzialnych za alokację środków 
(rektorów akademickich i dyrektorów 
międzyregionalnych służby więziennej);
- poziom lokalny jest odpowiedzialny 
za wdrażanie edukacji w zakładach 
karnych

- Powrót do edukacji 
szkolnej
- Walidacja 
doświadczenia i 
umiejętności (VAE)
- Kształcenie na odległość 
(CNED)
- Francuski jako drugi 
język
- Programy szkoleniowe 
w zakresie podstawowych 
umiejętności
- Kształcenie zawodowe 

Nauczyciele są 
przydzielani przez 
Ministerstwo 
Edukacji.
Nowo mianowani 
nauczyciele pracujący 
w pełnym lub 
niepełnym wymiarze 
godzin korzystają 
z obowiązkowego 
szkolenia 
wprowadzającego.

Kadra edukacji narodowej 
zapewnia spójność systemu 
i powiązanie edukacji 
narodowej z administracją 
więzienną: kadra zarządzająca 
na poziomie narodowym, 
dyrektorzy regionalnych 
jednostek edukacyjnych na 
poziomie regionalnym oraz 
lokalni oficerowie edukacyjni 
na poziomie lokalnym.

Rumunia Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
we współpracy 
z Ministerstwem 
Edukacji

Rumuńska Krajowa Administracja 
Więzienna jest odpowiedzialna za 
kształcenie dorosłych, we współpracy 
ze społeczeństwem obywatelskim, 
kształcenie w zakresie podstawowych 
umiejętności oraz część kształcenia 
wyrównawczego
Ministerstwo Edukacji jest 
odpowiedzialne za edukację drugiej 
szansy oraz kształcenie i szkolenie 
zawodowe, wstępne i ustawiczne. 

Edukacja dorosłych
Edukacja naprawcza
Kształcenie w zakresie 
podstawowych 
umiejętności
Kształcenie zawodowe

Nauczyciele, 
majstrowie są 
przydzielani przez 
Ministerstwo 
Edukacji.
Edukatorzy, 
trenerzy, doradcy, 
pracownicy wsparcia 
edukacyjnego 
wyznaczeni przez 
Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Formalne umowy o współpracy 
w zakresie uznawania. 
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Hiszpania Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 
we współpracy 
z Ministerstwem 
Edukacji

Sekretariat Generalny Instytucji 
Penitencjarnych (Dyrekcja Generalna 
ds. Wykonywania Kar i Resocjalizacji): 
- Promowanie możliwości 
edukacyjnych we współpracy z innymi 
organizacjami
- Zapewnienie odpowiednich 
pomieszczeń, sprzętu i materiałów 
dydaktycznych
- Koordynacja programów 
szkoleniowych i edukacyjnych
- Organizowanie działalności 
kulturalnej i sportowej 
Podmiot prawa publicznego Praca 
w więzieniu i szkolenie w zakresie 
zatrudnienia: 
- Koordynacja programów szkoleń na 
rzecz zatrudnienia
Ministerstwo Edukacji Narodowej:
- Szkolenie nauczycieli 
- Przydzielanie nauczycieli

- Edukacja przedszkolna
- Kształcenie i szkolenie 
dorosłych (EFA);
- Szkolenie w zakresie 
zatrudnienia 
- Program szkoleniowy w 
zakresie podstawowych 
umiejętności;

Nauczyciele są 
przydzielani przez 
Ministerstwo Edukacji

Sekretariat Generalny Instytucji 
Penitencjarnych (Dyrekcja 
Generalna ds. Wykonywania 
Kar i Resocjalizacji).

Polska Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
we współpracy 
z Ministerstwem 
Edukacji

Ministerstwo Sprawiedliwości:
- Środowisko edukacji szkolnej w 
zakładach karnych
- Promowanie edukacji
- Określenie celów edukacji w 
zakładach karnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej:
- zapewnia programy, odpowiadające 
potrzebom więzienia;
- Organizowanie procesu szkolnego dla 
uczniów zakładów karnych; 
- szkolenie i przydzielanie nauczycieli

-szkolnictwo podstawowe
-szkolnictwo średnie
najważniejsze - 
Szkolnictwo zawodowe.

Nauczyciele 
są zatrudnieni 
wśród personelu 
więziennego, jak 
również część z 
nich to nauczyciele 
zewnętrzni, 
przybywający do 
szkoły z zewnątrz. Są 
to zwykli nauczyciele 
przystosowani 
do szkolenia 
w warunkach 
więziennych.

System edukacji zapewnia 
komplementarność 
systemu edukacji i 
potrzeb więziennictwa: 
Odpowiedzialność za edukację 
w zakładach karnych spoczywa 
na kadrze kierowniczej 
na poziomie krajowym, 
dyrektorach regionalnych 
jednostek edukacyjnych 
na poziomie regionalnym 
oraz lokalnych oficerach 
edukacyjnych na poziomie 
lokalnym.
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Portugalia Ministerstwo 
Sprawiedliwości 
we współpracy 
z Ministerstwem 
Edukacji

Ministerstwo Sprawiedliwości: 
- Ocena potrzeb edukacyjnych szkół; 
- Promowanie możliwości 
edukacyjnych; 
- Zapewnienie odpowiednich 
pomieszczeń, sprzętu i materiałów 
dydaktycznych
Ministerstwo Edukacji Narodowej: 
- organizować plany nauczania, zgodnie 
z więziennym projektem edukacyjnym;
- Organizowanie procesu szkolnego 
każdego ucznia; 
- Przydzielanie nauczycieli

- Edukacja przedszkolna
- Kształcenie i szkolenie 
dorosłych (EFA);
- Program szkoleniowy w 
zakresie podstawowych 
umiejętności;
- System Potwierdzania, 
Walidacji i Certyfikacji 
Kompetencji (RVCC);
- Portugalski, język 
gospodarza;
- Szkolenia modułowe

Nauczyciele są 
przydzielani przez 
Ministerstwo Edukacji

Koordynator pedagogiczny - 
odpowiedzialny za kontakty 
pomiędzy nauczycielami a 
zakładami karnymi

Tabela 2 - System Edukacji W Kontekście Więziennictwa W Krajach Partnerskich 

EESPIP
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Krótka historia edukacji więziennej w Portugalii; system edukacyjny został wprowadzony 
w kontekście więziennym w XIX wieku, regulowany przez Reformę Karną skierowaną do 

młodocianych przestępców. (Nova, s.d. ). W 1934 roku, Szkoła Więzienna w Leiria została 

stworzona specjalnie dla młodych przestępców w wieku od 16 do 21 lat, z większym naciskiem 

na edukację. W 1979 r. zawarto pierwsze porozumienie między Ministerstwem Sprawiedliwości a 

Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej w celu wdrożenia edukacji podstawowej w kontekście 

więziennym (Zarządzenie nr 211/79). Dekretem z mocą ustawy nr 74/91, stworzono nową wizję 

edukacji dorosłych, która obejmuje edukację szkolną i pozaszkolną. W tym sensie, więzienie 

podążyło za tym trendem i w 1992 roku, dekretem nr 303/92 zintegrowano komponenty dla 

kwalifikacji zawodowych. W 1997 roku edukacja w więzieniu została rozszerzona o edukację 

pozaszkolną (Zarządzenie 48/97). Obecnie dominuje zarządzenie z 1999 r. (zarządzenie nr 451/99), 

które wprowadziło pojęcie projektu edukacyjnego, obejmującego edukację szkolną, szkolenie 

zawodowe i rozwój osobisty. Kształcenie zawodowe jest zapewniane przez Centrum Protokołu 

Sprawiedliwości (CPJ), na mocy zarządzenia nr 538/88. 

Krótka historia edukacji więziennej w Hiszpanii. Konstytucja Hiszpanii (1978) i Ustawa 

Organiczna o Penitencjarystyce Ogólnej (1979) podkreślają, że celem pobytu w więzieniu musi być 

reedukacja i resocjalizacja przestępcy w celu jego prawidłowej reintegracji ze społeczeństwem, 

do którego należy (art. 25.2 CE). 

Pojęcie środowiska więziennego zaczęto formułować w kraju pod koniec lat 70. ubiegłego wieku. 

Odnosi się ono do “zespołu instytucji lub osób w społeczności, w której znajduje się więzienie, 

które pozostając w relacji bliskości, współpracują w sposób zorganizowany i systematyczny 

w procesach poprawy jakości życia, reedukacji lub reintegracji społecznej osadzonych lub 

zwolnionych więźniów” (Redondo, 1987).

W trakcie zmian politycznych - poprzez wspomniane artykuły 25.2 i 27: prawo człowieka “do 

edukacji” i “obowiązkowej edukacji podstawowej” - ustąpiły one miejsca nowej filozofii i pierwszej 

demokratycznej ustawie penitencjarnej, Generalnej Ustawie Organicznej o Więziennictwie 

(LOGP) z 1979 roku. W rozdziale X mówi ona o nauczaniu i wychowaniu:

• Art. 55. W Centrum funkcjonuje szkoła, nauczanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a instytucja sprzyja zainteresowaniu nauką.

• Art. 56. Instytucja organizuje działalność oświatową i kulturalną.

• Art. 57. W każdym z ośrodków powinna znajdować się biblioteka dla osadzonych.

• Art. 58. 58. Mają oni prawo do książek, gazet, czasopism....

Następnie, Regulamin Penitencjarny (RP) z 1981 r. (R.D. 1201/1981, z 8 maja) przyniósł zmianę 

w interwencji więziennej z zasadniczo “edukacyjnego” punktu widzenia w przeciwieństwie do 

poprzedniego “modelu terapeutycznego”.
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1 Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. Online. 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430

Wraz z nowym rozporządzeniem z 1996 r. (R.D. 190/1996, z 9 lutego 1996 r., BOE 40/96 z 15 lutego 

1996 r.) przeprowadzono całkowitą reformę. Zmiana koncepcji i podejścia spowodowała znaczące 

zmiany w codziennej dynamice ośrodków penitencjarnych. Wdrożenie nowych specjalistów 

do tej nowej formy resocjalizacji było ogromne: socjologów, kryminologów, psychologów, 

pracowników socjalnych, wychowawców, monitorów zawodowych i oczywiście nauczycieli.

W 1999 r. (R.D. 1203/1999, z 9 lipca), na mocy którego urzędnicy cywilni należący do Korpusu 

Nauczycieli Podstawowego Kształcenia Ogólnego Zakładów Karnych zostali włączeni do Korpusu 

Nauczycieli. Był to najbardziej decydujący krok w kierunku “normalizacji” edukacji w więzieniach. 

W późniejszym czasie miało nastąpić przekazanie kompetencji Wspólnotom Autonomicznym.

Krótka historia edukacji więziennej we Francji.  Początki edukacji więziennej sięgają daleko 

wstecz w historii Francji. Już w roku X, prefekt Seine Inférieure stwierdził: “Najpewniejszymi 

środkami czynienia jednostek lepszymi są praca i nauczanie, które polegają nie tylko na uczeniu 

się, czytaniu i liczeniu, ale także na pogodzeniu skazańców z ideami porządku, moralności, 

szacunku dla siebie i innych” (tamże, s. 236). 

 Po raz pierwszy szkoły elementarne w więzieniach pojawiły się w 1815 roku. Nauczanie nie 

było jednak prowadzone przez nauczycieli, ale przez wolontariuszy, którzy zajmowali się 

przekształcaniem tych jednostek. (A. Loeb, Actes du colloque enseignement en prison, s. 6).

W 1872 r., w następstwie prac komisji parlamentarnej zajmującej się tym tematem, wicehrabia 

Gabriel-Paul-Othenin d’Haussonville napisał “w więzieniach departamentalnych nauczanie 

prawie nie istnieje” (J. C. Emaer, Assurer l’éducation morale et l’assistance scolaire, s. 12).

W 1911 r. więzienia zostały przyłączone do Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas gdy do tej pory 

podlegały Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 W 1912 roku, 29 lutego, “Dekret [ ] znosił pracę nauczycieli zewnętrznych w zakładach dla 

młodocianych więźniów”. (J.G. Petit, N. Castan, C. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, op. cit., s. 287).

W 1945 r. komisja ds. reformy francuskich instytucji penitencjarnych, zwana komisją Amora, od 

nazwiska jej przewodniczącego, opracowała czternaście zasad, które miały stanowić horyzont, 

ku któremu miały zmierzać działania administracji penitencjarnej. Z pewną złośliwością Michel 

Foucault w Surveiller et punir wskazywał na podobieństwa między zasadami z 1945 roku a tymi, 

które sformułowano dobre sto lat wcześniej, w połowie XIX wieku.

W 1951 r. nauczyciele, wprawdzie ochotnicy, weszli do więzienia centralnego w Caen, a w 

następnym roku inni poszli w ich ślady w czterech innych więzieniach centralnych. (J.C. Emaer, 

op. cit., s. 13).

 W 1959 r., 15 września, “utworzono stanowisko doradcy edukacyjnego administracji więziennej. 

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
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Początkowo odpowiedzialny za szkolenie i kontrolowanie wychowawców uczących w więzieniach, 

doradca edukacyjny współpracuje również z Ministerstwem Edukacji” (tamże s. 14). (ibid. s. 14).

W 1964 r. do dyspozycji administracji więziennej oddano trzynastu nauczycieli szkoły podstawowej.

W 1995 r. podpisano dokument umowny pomiędzy oboma ministerstwami. Była to konwencja z 

dnia 19 stycznia 1995 r.

29 marca 2002 r., podpisanie nadal obowiązującej konwencji.

Krótka historia edukacji więziennej w Polsce. Edukacja w więzieniach sięga XVI wieku, kiedy 

to św. Karol Borromeusz, arcybiskup Mediolanu, wydał pierwsze w Europie zarządzenie, że 

duchowni w jego diecezji muszą przynajmniej raz w tygodniu prowadzić kazania dla więźniów, 

zaopatrywać ich w książki i uczyć religii. W rzeczywistości jednak o potrzebie wprowadzenia 

nauki w więzieniach świat zachodni zaczął mówić dopiero w XIX wieku. 

W Polsce nauczanie więźniów nie było praktykowane jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XIX 

wieku. W “Instrukcji więziennej” z 1823 r., wydanej przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych 

i Policji, pominięto jakąkolwiek działalność kulturalno-oświatową w stosunku do więźniów.

Większą wagę przywiązywano do represji i dolegliwości karania niż do poprawy więźniów, 

choć w tym czasie w Królestwie Polskim koncepcje polskich reformatorów więziennictwa w 

pierwszej połowie XIX wieku: Juliana Ursyna Niemcewicza, Ksawerego Potockiego, Aleksandra 

Kożuchowskiego czy Fryderyka Skarbka (zwłaszcza ten ostatni) przyczyniły się do rozwoju 

edukacji więziennej). Wszyscy zgodnie głosili potrzebę humanizacji zasad odbywania kary 

pozbawienia wolności i konieczność podejmowania działań zmierzających do poprawy sprawcy 

poprzez edukację, pracę, wpajanie zasad religijnych i moralnych.

W Polsce po odzyskaniu niepodległości dla części więźniów obowiązkowe były podstawowe 

klasy więzienne. Według danych statystycznych w 1928 r. ogólna liczba więźniów podlegających 

obowiązkowi szkolnemu wynosiła 4.494. Do szkół więziennych uczęszczało 4404 więźniów. 

Krótka historia edukacji więziennej w Rumunii. Wspierając reintegrację społeczną 

więźniów, rumuńska administracja więzienna opracowała zintegrowany zestaw środków, 

które po wdrożeniu mogą przyczynić się do indywidualnego rozwoju więźniów, zwiększenia 

bezpieczeństwa społeczności, utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa narodowego. 

System więziennictwa nieustannie ocenia społeczne, edukacyjne i psychologiczne wymagania 

osób spędzających czas w więzieniu. Działania i programy edukacyjne są dostosowane do 

potrzeb edukacyjnych określonych przez więźniów w trakcie fazy oceny. Umiejętność czytania 

i pisania, adaptacja do zinstytucjonalizowanego życia, edukacja zdrowotna, edukacja dla życia 

rodzinnego, edukacja obywatelska i edukacja poprzez zajęcia sportowe to jedne z programów 

edukacyjnych realizowanych w rumuńskich więzieniach. Księża pracujący w więzieniach 
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realizują działania edukacyjne ukierunkowane na poznanie i poszanowanie wartości moralno-

religijnych i społecznych, samoświadomość i poszanowanie wartości moralno-religijnych i 

obywatelskich, umiejętności i motywację zawodową oraz rozwój relacji, jako dodatek do działań 

duszpasterskich. Kontekst rumuńskiej edukacji więziennej jest silnie związany z etapami historii 

kraju i historii edukacji ogólnej.

POCZĄTKI (1859-1948):

• 1859 Rumunia stała się narodem dzięki unii Mołdawii i Wołoszczyzny

• 1860 Założenie Uniwersytetu w Jassach, pierwszej instytucji szkolnictwa wyższego w języku 

rumuńskim

• 1864 Ustawa o szkolnictwie publicznym:  Rumunia stała się jednym z pierwszych krajów 

europejskich (wraz ze Szwecją, Norwegią, Prusami i Włochami), które wprowadziły 

obowiązkową i bezpłatną edukację na poziomie podstawowym

MODEL RADZIECKI (1948-1965): Po II wojnie światowej Związek Radziecki przejął kontrolę nad 

Rumunią; 1948 r. Ustawa o reformie oświaty: przekształciła strukturę rumuńskiego szkolnictwa, 

dostosowując ją do modelu radzieckiego.  Centralizacja i sekularyzacja edukacji; skoncentrowana 

wokół potrzeb gospodarki.

RUMUŃSKI KOMUNISTYCZNY MODEL (1965-1989): 1965 Nicolae Ceauşescu przejmuje kontrolę 

nad  Rumuńską Partią Komunistyczną i zaczyna wprowadzać dyktatorskie reguły; system 

edukacyjny zostaje drastycznie centralizowany.

REFORMA POSTKOMUNISTYCZNA (1989-OBECNIE)

• 1989 Obalenie reżimu komunistycznego Ceauşescu; początek przejścia do demokracji 

wolnorynkowej

• 1990 Nowo wybrany prezydent Ion Iliescu powierza odpowiedzialność za politykę edukacyjną 

Ministerstwu Edukacji i Badań Naukowych

• 1991 Nowa Konstytucja Rumunii ustanawia bezpłatną, publiczną edukację jako prawo 

wszystkich obywateli; mniejszości mają prawo do edukacji w języku ojczystym

• Ustawa o edukacji z 1995 r:  Kompleksowa reforma systemu edukacji, w tym programów 

nauczania, podręczników, oceniania i szkolenia nauczycieli

• 1997 Zastąpienie podręczników z czasów komunistycznych nowymi podręcznikami 

współfinansowane przez Bank Światowy

• 2003 Wydłużenie obowiązku szkolnego do dziesięciu lat

• 2007 Przystąpienie do UE

• 2011 Nowa ustawa o edukacji narodowej:  Większy nacisk na uczenie się przez całe życie i 

kształcenie zawodowe
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Działalność w zakresie edukacji i wsparcia psychospołecznego, oparta na uznaniu zasady godności 

ludzkiej, równych i niezbywalnych praw osób pozbawionych wolności, realizowana jest zgodnie 

z ustawą nr 275/2006 o wykonywaniu kar i środków orzeczonych przez sąd w trakcie procesu 

oraz z decyzją rządu nr 1897/2006 o zatwierdzeniu regulaminu stosowania ustawy nr 275/2006, 

innymi przepisami prawnymi w tym zakresie, a także zasadami określonymi w Minimalnych 

Regułach Penitencjarnych ONZ (1955), Rekomendacji nr. R(89)12 - Edukacja w więzieniu (1989) 

oraz Europejskich Reguł Więziennych (2006). 

Edukacja więzienna, tak jak rozumiemy ją teraz jako koncepcję europejską, nabrała kształtu 

w rumuńskim systemie więziennictwa od 2010 r. i ustalonej strategii: Zgodnie ze strategią 

więziennictwa. 

W systemie administracji w Rumunii, w latach 2010-2013, ważnym celem strategicznym jest 

“Edukacja i wsparcie psychospołeczne dostosowane do potrzeb więźniów” na rzecz reintegracji 

społecznej osób skazanych na karę pozbawienia wolności. W kontekście tego celu zasadniczą 

rolą służby więziennej jest przygotowanie osadzonych do okresu po zakończeniu odbywania 

kary pozbawienia wolności. Aby jednak osiągnąć ten cel, konieczne jest skorelowanie potrzeb 

osób pozbawionych wolności przebywających w areszcie z ofertą reintegracyjną i podejściem do 

integracji społecznej, wypracowanym we współpracy z innymi zaangażowanymi instytucjami. 

Dla skutecznej reintegracji konieczne jest również zaangażowanie społeczności lokalnych w 

prowadzenie działań edukacyjnych w ich podwójnym charakterze: partnerów służby więziennej i 

beneficjentów całego procesu reintegracji społecznej. 

3.1. Dostęp kobiet i mniejszości do edukacji i szkoleń: 
         istniejące programy 

W ostatnich latach, w więzieniach nastąpił zdecydowany wzrost programów terapeutycznych 

mających na celu reedukację i reintegrację społeczną więźniów. Problem polega na tym, że są 

one skierowane do wszystkich więźniów, a nie uwzględniają specjalnych potrzeb przestępców, 

takich jak kobiety i mniejszości. 

Prawo kobiet i mniejszości do edukacji  

Prawo kobiet i mniejszości do edukacji jest podkreślane w różnych instrumentach, takich jak: 

• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (1979): Artykuł 10 

“Państwa - Strony podejmą wszelkie stosowne środki w celu wyeliminowania dyskryminacji 

kobiet, aby zapewnić im równe prawa z mężczyznami w dziedzinie edukacji” 

• Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej (1966): Art. 5, 7 

“Państwa - Strony zobowiązują się do przyjęcia natychmiastowych i skutecznych środków, 

szczególnie w dziedzinie nauczania, edukacji.... ”
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• Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników migrujących i członków ich rodzin 

(1990): Artykuły 12.4, 30, 43, 45 “Każde dziecko pracownika migrującego będzie miało 

podstawowe prawo dostępu do edukacji na zasadzie równości traktowania z obywatelami 

danego państwa”.

• Deklaracja Praw Osób Należących do Mniejszości Narodowych lub Etnicznych, Religijnych i 

Językowych, 1992: Art. 4 “Państwa powinny, tam gdzie to właściwe, podejmować środki w 

dziedzinie edukacji...”

• Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych (1992): Artykuł 8 “W 

odniesieniu do edukacji Strony zobowiązują się...”

• Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych: Art. 12, 13, 14 “Strony, tam gdzie 

to stosowne, podejmą środki w dziedzinie edukacji i badań naukowych w celu wspierania 

wiedzy o kulturze, historii, języku i religii swoich mniejszości narodowych oraz większości” 

(Rada Europy, 1995, str.5)

• Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Pracowników Migrujących (1977): Art. 14 

“Pracownicy migrujący i członkowie ich rodzin oficjalnie przyjęci na terytorium Umawiającej 

się Strony będą uprawnieni, na tej samej podstawie i na tych samych warunkach co pracownicy 

krajowi, do kształcenia ogólnego i szkolenia zawodowego...”. 



Kraje Więźniarki Więźniowie zagraniczni LGBTQIA+ Mniejszości etniczne

Francja Parcours de femme (pomoc w 
ponownym wprowadzeniu)
Kit Elisa (MIPROF : mission 
Interministérielle pour la 
protection des femmes contre les 
violences et la lutte contre la traite 
des êtres humains)
REP (Relais Enfant Parent ) : 
pomoc w utrzymaniu kontaktu 
między dzieckiem a jego 
uwięzioną matką)

Specjalne kursy są organizowane 
dla tych, którzy nie mówią lub nie 
piszą po francusku, a którzy sobie 
tego życzą.
Specjalne kursy pomagające 
obcokrajowcom lepiej zrozumieć 
kulturę i administrację Francji.
La Cimade : interweniuje w 
więzieniach, aby umożliwić 
obcokrajowcom dostęp do prawa

Stowarzyszenie ACMINOP (Pomoc 
terapeutyczna i przygotowanie 
do zwolnienia dla osób 
transpłciowych)

APF France handicap and 
Ban public (pomoc osobom 
niepełnosprawnym w godnym 
życiu w więzieniu)

Rumunia Społeczność terapeutyczna dla 
kobiet z problemami psychicznymi
Międzyzakładowe zajęcia “Naucz 
się pielęgnować rodzinę” mające 
na celu wzmocnienie systemów 
wsparcia rodzin

Program nauki języka 
rumuńskiego i kultury rumuńskiej, 
którego celem jest pomoc 
osadzonym cudzoziemcom w 
dostosowaniu się do systemu 
więziennego i umożliwienie im 
poczucia przynależności do niego

Brak informacji Brak informacji

Hiszpania Program Być Kobietą
Program przeciwdziałania 
przemocy ze względu na płeć dla 
kobiet
Przemoc ze względu na płeć 
(PRIA) lub Kontrola napaści na 
tle seksualnym (PCAS) Programy 
skierowane do więźniów, którzy 
popełnili przestępstwa seksualne 
wobec kobiet lub nieletnich

Plan interwencji edukacyjnej
z zagranicznymi więźniami MSW:
- Program Językowy i Edukacji 
Podstawowej
- Program szkoleń 
wielokulturowych
- Edukacja w zakresie wartości i 
umiejętności poznawczych

Brak konkretnego programu, 
ale przeniesienie więźniów do 
zakładów karnych, w których 
by czuli, że ich tożsamość jest 
wyrażana
Katalonia zatwierdziła 
Regional Catalunian 11/2014, 
z 10 października, w sprawie 
zagwarantowania praw osób 
LGBTQIA w celu wykorzenienia 
homofobii, bifobii i transfobii.

Przemoc ze względu na płeć 
(PRIA) lub Kontrola napaści na 
tle seksualnym (PCAS) Programy 
skierowane do więźniów, którzy 
popełnili przestępstwa seksualne 
wobec kobiet lub nieletnich
Program obejmujący trzy główne 
obszary interwencji: edukacyjny, 
wielokulturowy oraz edukację w 
zakresie umiejętności i wartości 
poznawczych

 W Tabeli 3 można znaleźć przegląd istniejących programów więziennych dla kobiet i mniejszości w Konsorcjum:

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons

http://prison.eu.org/


Polska Programy koncentrowały się na 
umiejętnościach edukacyjnych i 
certyfikatach niezbędnych do tego, 
aby osadzeni byli przygotowani 
do życia w świecie po zakończeniu 
odbywania kary.
Komisja Praw Kobiet i 
Równouprawnienia chroni prawa 
więźniarek

Programy koncentrowały się na 
umiejętnościach edukacyjnych i 
certyfikatach niezbędnych do tego, 
aby osadzeni byli przygotowani 
do życia w świecie po zakończeniu 
odbywania kary

Wszyscy pracownicy pracujący 
bezpośrednio z więźniami 
są szkoleni w zakresie 
przeciwdziałania homofobii. 
Nie ma jednak szczegółowych 
informacji na temat zakresu i 
programów, które są realizowane 
podczas takich szkoleń

Edukacja wielokulturowa i 
międzykulturowa realizowana 
jest w celu kształtowania kultury 
organizacyjnej systemu. Model 
edukacyjny w swoich założeniach 
służy wzmocnieniu potencjału 
kompetencji kulturowych 
kadry penitencjarnej oraz 
zwiększeniu efektywności 
systemu odpowiadającego na 
wyzwania wielokulturowości 
i międzykulturowości. W 
tym zakresie prowadzone są 
szkolenia wśród pracowników 
służby więziennej oraz zajecia 
na uczelniach wyższych 
przygotowujące kadry do pracy w 
systemie penitencjarnym

Portugalia Projekt E-Pris, opracowany 
w latach 2014-2015 w 
Estabelecimento Prisional de 
Santa Cruz do Bispo Feminino, 
ukierunkowany był na 
kompetencje cyfrowe kobiet 
poprzez szkolenia e-learningowe;
Projekt “Prisões Humanas” 
został opracowany w latach 
2005-2006 z udziałem więźniów i 
zasobów ludzkich bezpośrednio 
zaangażowanych w systemy 
więzienne w celu promowania 
równych szans między 
mężczyznami i kobietami w 
środowisku wewnętrznym i 
zewnętrznym więzienia

Nie jest możliwe znalezienie 
programów online specjalnie 
ukierunkowanych na promowanie 
ich dostępu do szkoleń

Brak informacji Nie jest możliwe znalezienie 
programów online specjalnie 
ukierunkowanych na promowanie 
ich dostępu do szkoleń

Tabela 3 - Istniejące Programy Sprzyjające Dostępowi Do Edukacji I Szkoleń Dla Kobiet I Mniejszości W Więzieniach 

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons
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3.1.2 Opis istniejących programów więziennych dla kobiet i mniejszości 
w Konsorcjum z uwzględnieniem pewnych cech szczególnych:
Francja

Edukacja podstawowa

Osadzonym, którzy nie czytają i piszą biegle, nie znają arytmetyki, należy zapewnić odpowiednią 

edukację. Dla osób, które nie mówią lub nie piszą po francusku i które o to poproszą, mogą zostać 

zorganizowane specjalne kursy.

Szkolenie zawodowe

Osadzeni mogą korzystać z kursów zawodowych organizowanych przez rady regionalne. Muszą 

złożyć wniosek i zostać wybrani. Plany szkoleń opracowywane są wspólnie przez dyrekcję 

zakładu karnego i radę regionalną, do której należy zakład karny. Szkolenia te mogą być płatne. 

Osadzony musi złożyć wniosek o szkolenie do więziennej służby integracyjnej i kuratorskiej, za 

pośrednictwem więziennego doradcy ds. integracji i kurateli.

Szkolnictwo średnie i wyższe

Osadzony musi mieć możliwość dostępu do edukacji na poziomie średnim (szkoła średnia, 

liceum) lub wyższym. W szczególności, może on uczęszczać na kursy korespondencyjne w 

Krajowym Centrum Kształcenia na Odległość (Cned), instytucji będącej częścią Ministerstwa 

Edukacji. Zapisanie się na kurs prowadzony przez organizację inną niż Cned wymaga zgody 

dyrektora zakładu karnego. Osadzony musi złożyć wniosek do służby więziennej ds. integracji i 

kurateli, za pośrednictwem swojego doradcy więziennego ds. integracji i kurateli, o przyjęcie na 

studia. Osadzony może również uczęszczać na zajęcia poza zakładem karnym, np. w celu odbycia 

specjalistycznego szkolenia zawodowego. W takim przypadku można rozważyć zastosowanie 

zwolnienia z pracy lub środka w postaci „półwolności” (więzień przebywa na wolności w ciągu 

dnia, ale wraca do zakładu karnego wieczorem). Środek ten jest przyznawany przez sędziego 

odpowiedzialnego za wykonywanie wyroków (JAP). Właściwym JAP jest jeden z sądów właściwych 

dla miejsca osadzenia.

Składanie egzaminów

Zatrzymany może przystąpić w zakładzie karnym do egzaminów na dyplom: brevet des collèges, 

bac, brevet de technicien supérieur (BTS) itd. Jeśli przystąpienie do egzaminów w zakładzie 

karnym nie jest możliwe, zatrzymany może otrzymać urlop, jeśli pozwala na to jego sytuacja 

karna. Środek ten jest przyznawany przez sędziego ds. wykonywania wyroków (JAP). Właściwym 

JAP jest jeden z sądów właściwych dla miejsca pobytu w zakładzie karnym. Dyplomy nie wskazują 

statusu więziennego posiadacza. Dyplom ma taką samą wartość, jak gdyby kandydat był na 

wolności.
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Krajowy program nauczania na odległość dla więźniów i personelu

• Edukacja i szkolenia. Szanse dla więźniów: 

• CNED: https://www.cned.fr/

• Centrum kształcenia praktykantów (CFA): tworzenie, funkcjonowanie, pracownicy i 

praktykanci: https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-

creation-fonctionnement-personnels-et-apprentis-2069

• Możliwości kształcenia i szkolenia dla pracowników i menedżerów: - CNFPT: https://www.cnfpt.fr/

Rumunia

Ogólnie rzecz biorąc, w kształceniu dorosłych oferowanym w kontekście więziennym istnieją 

różne organizacje społeczeństwa obywatelskiego oferujące ukierunkowane wsparcie edukacyjne 

dla konkretnych grup. Dotyczy to w szczególności kobiet. Z drugiej strony, w naszym kontekście 

prawnym trudno jest wyróżnić mniejszości bez dyskryminacji.

Programy skierowane do więźniarek

• Społeczność terapeutyczna dla kobiet z problemami psychicznymi

• Międzyzakładowe zajęcia “Naucz się pielęgnować rodzinę” mające na celu wzmocnienie 

systemów wsparcia rodzin. 

Programy skierowane do więźniów cudzoziemców

• Program dla więźniów zagranicznych: Nauka języka i kultury rumuńskiej. Celem tego programu 

jest pomoc obcokrajowcom w dostosowaniu się do systemu więziennego i umożliwienie im 

poczucia włączenia się w życie społeczne. 

• Czas trwania: 42 sesje, w ciągu 2 miesięcy

• Metodologia nauczania: video/audio tutoriale i obrazy.

Jednym z najbardziej inspirujących przykładów kontekstów edukacyjnych opracowanych z 

uwzględnieniem wrażliwych populacji jest więzienie Gherla w Rumunii, pracujące z kobietami 

z problemami zdrowia psychicznego. Rozpoczęty w maju 2014 r. i opracowany w ramach 

Programu RO23 - Usługi korekcyjne, w tym sankcje nieizolacyjne, projekt zatytułowany 

Utworzenie Społeczności Terapeutycznej dla Kobiet w Więzieniu Gherla przynosi znaczące 

usprawnienia w rumuńskim systemie więziennictwa w zakresie skutecznego wsparcia w zakresie 

psychospołecznego powrotu do zdrowia kobiet pozbawionych wolności. Projekt jest prowadzony 

przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowany przez Krajową Administrację Zakładów Karnych 

jako organizatora, w partnerstwie z Zakładem Karnym Gherla i Zakładem Karnym Bredtveit z 

Norwegii.

https://www.cned.fr/
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.cnfpt.fr/
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Hiszpania

W Hiszpanii, od 2005 roku, opracowano wiele programów. Na przykład, programy takie jak 

Przemoc ze względu na płeć (PRIA) lub Kontrola napaści na tle seksualnym (PCAS) skierowane 

do więźniów, którzy popełnili przestępstwa seksualne wobec kobiet lub nieletnich. 

Programy skierowane do zagranicznej populacji więziennej

Program obejmuje trzy główne obszary interwencji, zgodnie z zaleceniami Rady Europy. Pierwszy, 

edukacyjny, który obejmuje edukację formalną, znajomość języka, szkolenia zawodowe i edukację 

zdrowotną. Drugi, wielokulturowość z podstawową wiedzą na temat zagadnień prawnych, 

charakterystyki socjokulturowej naszego kraju i działań międzykulturowych. I wreszcie, edukacja 

w zakresie umiejętności poznawczych i wartości. Od 2006 r. jest ona rozwijana w różnych 

zakładach karnych. Przez cały 2019 r. realizowany był w 5 zakładach, w których uczestniczyło 

średnio 120 osadzonych (98 mężczyzn i 22 kobiety).

Programy skierowane do więźniarek

• Program Być Kobietą. 

Jest to program zapobiegania przemocy ze względu na płeć dla kobiet w więzieniach. Celem 

tego programu jest zarówno zapobieganie przemocy ze względu na płeć, jak i leczenie 

więźniarek, które jej doświadczyły i wymagają większej interwencji. Program ma wyraźną 

orientację genderową, nie zapominając o jego terapeutycznym charakterze. Pracuje nad 

edukacją zdrowotną, umiejętnościami społecznymi, poznawczymi i emocjonalnymi. Celem 

jest, aby więźniowie nauczyli się rozpoznawać i szanować swoje emocje, lepiej poznać siebie 

nawzajem, odkryć swoje możliwości, nauczyć się strategii i zdobyć narzędzia, aby stawić czoła 

swojemu życiu, osiągając większą równowagę emocjonalną i dobrostan osobisty. Program 

ten został wdrożony w 2011 roku we współpracy z Instytutem Kobiet i Równych Szans (IMIO). 

W 2019 r. odbywał się on średnio w 16 ośrodkach, a w programie uczestniczyło średnio 192 

osadzonych (hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 2019; Yagüe, 2006; 2007; 2010).

Programy skierowane do zagranicznej populacji więziennej

Program obejmuje trzy główne obszary interwencji, zgodnie z zaleceniami Rady Europy. Pierwszy, 

edukacyjny, który obejmuje edukację formalną, znajomość języka, szkolenia zawodowe i edukację 

zdrowotną. Drugi, wielokulturowość z podstawową wiedzą na temat zagadnień prawnych, 

charakterystyki socjokulturowej kraju i działań międzykulturowych. I wreszcie, edukacja w 

zakresie umiejętności poznawczych i wartości. Od 2006 r. jest ona rozwijana w różnych zakładach 

karnych. Przez cały 2019 r. realizowany był w 5 zakładach, w których uczestniczyło średnio 120 

osadzonych (98 mężczyzn i 22 kobiety).

Włączenie więźniów LGBTQIA+

W 2019 roku 3 osadzonych zostało przeniesionych do zakładu karnego dla kobiet zgodnie z 
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wyrażoną tożsamością. Osadzeni muszą mieć zmienioną płeć w dowodzie osobistym od 2006 roku. 

W 2014 roku regionalne prawo w Katalonii przeciwko LGTBIfobii.

In 2014 Regional law in catalonia against LGTBIphobia.

Polska

Programy edukacyjne dla kobiet i mniejszości w polskim systemie więziennictwa koncentrują się 

na umiejętnościach edukacyjnych i certyfikatach niezbędnych do przygotowania więźniów do 

życia w świecie po zakończeniu odbywania kary. 

Obecnie funkcjonujący system edukacji umożliwia osadzonym podjęcie nauki na różnych 

poziomach (podstawowym, średnim, niektóre formy studiów wyższych). Dodatkowo, osadzeni 

mogą zazwyczaj przyuczyć się do zawodu. W niektórych przypadkach, w razie potrzeby, dostępne 

są kursy specjalistyczne. Polscy eksperci w dziedzinie edukacji uważają, że edukacja jest ważna 

dla więźniów, ponieważ pozwala im rozwijać i poszerzać wiedzę oraz być przygotowanym do 

powrotu do społeczeństwa i pracy. Działalność edukacyjna jest możliwa dzięki ustawie z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy 

oraz ustawie o systemie oświaty.3 

Programy skierowane do więźniarek

Jeśli chodzi o sytuację krajową, prawa kobiet przebywających w więzieniach są szczególnie 

chronione dzięki ramom opracowanym przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia. Zostało 

to szczegółowo przedstawione we wniosku “w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w więzieniach 

oraz wpływu uwięzienia rodzica na życie społeczne i rodzinne”, w którym zawarto szereg 

wniosków dotyczących: 

• Warunków w więzieniach

• Podtrzymywania więzi rodzinnych i relacji społecznych

• Reintegracji społecznej i zawodowej

• Opieki zdrowotnej

• Przygotowania do przyszłości: reintegracja zawodowa i społeczna 4

Jako krytyczne cele obecnej edukacji więziennej wskazano uzupełnienie braków w wykształceniu, 

wyposażenie skazanych w umiejętności zawodowe, tak aby mogli znaleźć zatrudnienie w życiu na 

wolności, podniesienie samooceny skazanych (zwłaszcza tych, którzy mimo ukończenia szkoły 

podstawowej nie potrafią czytać ani pisać), wyeliminowanie szans na ponowne zaangażowanie 

3 Becker-Pesta, Daria. “Organizacja systemu edukacji skazanych w Polsce”. E-mentor. Online.. 
http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430

4 Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie szczególnej sytuacji kobiet w zakładach karnych oraz wpływu 
uwięzienia rodziców na życie społeczne i rodzinne.  Parlament Europejski. 2008  https://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/81/id/1430
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//
https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//
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się skazanych w przestępczość, zminimalizowanie wykluczenia społecznego skazanych po 

opuszczeniu zakładu karnego.5

Portugalia

Programy skierowane do więźniarek

• Projekt E-Pris

Projekt opracowany w latach 2014-2015 w Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do 

Bispo Feminino, ukierunkowany był na kompetencje cyfrowe kobiet poprzez szkolenia 

e-learningowe. Projekt pozwolił na opracowanie nowych metodologii interwencji 

edukacyjnych i narzędzi odpowiednich dla tej populacji, ukierunkowanych na umiejętności ICT.

• Projekt “Prisões Humanas”

W latach 2005-2016 (18 miesięcy), projekt “Prisões Humanas” został opracowany z udziałem 

więźniów i zasobów ludzkich bezpośrednio zaangażowanych w systemy więzienne w celu 

promowania równych szans między mężczyznami i kobietami w środowisku wewnętrznym i 

zewnętrznym więzienia oraz uwrażliwienia na rolę kobiet w życiu rodzinnym. Projekt miał na 

celu objęcie Estabelecimento Prisional Central e Regional (feminino i masculino) w Coimbrze 

oraz Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro (Humana Global, 2005/2006). 

W Portugalii istnieje kilka programów skierowanych specjalnie do kobiet w dziedzinie rozwoju 

kompetencji i działań społeczno-kulturalnych. Jednak niewiele z nich jest ukierunkowanych 

na promowanie dostępu do nauki. Wśród programów dostępnych w zależności od fazy 

wykonania wyroku i kontekstu zastosowania, które najlepiej odpowiadają kobietom i 

mniejszościom, wymieniamy:

• Program skierowany do Agresorów Przemocy Domowej (PAVD): Program ten został z kolei 

poddany ewaluacji przez Cooperativa de Ensino Politécnico et Universitário - Instituto 

de Ciências da Saúde do Norte (CESPU), która w 2012 roku stwierdziła, że program ten 

powoduje zmniejszenie ryzyka przemocy, zmniejszenie przekonań o legitymizacji przemocy, 

zmniejszenie ryzyka zachowań uzależniających, zwłaszcza nadużywania alkoholu, 

zwiększenie samoodpowiedzialności za zachowania przestępcze i w konsekwencji wzrost 

zapobiegania recydywie (DGRSP). 

Programy skierowane do więźniów cudzoziemców

W przypadku zagranicznych populacji więziennych nie znaleziono programów specjalnie 

ukierunkowanych na promowanie ich dostępu do edukacji lub/i szkoleń. Jednakże różne projekty 

badawcze miały na celu analizę i wyrażenie opinii na temat tych kategorii. Badanie Matos, Barbosa, 

Salgueiro i Machado “Trajetórias de Vida de Reclusas de Nacionalidade Estrangeira em Portugal” 

(2011), zostało przeprowadzone w celu zbadania trajektorii życia więźniów obcej narodowości 

5 Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji. Kraków, Polska: OW Impuls
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w Portugalii. W badaniu Guimarães, “Reclusão Feminina: Maternidade e Nacionalidade” (2015) 

przeanalizowano wpływ macierzyństwa i różnicę odczuwaną lub nie w równym stopniu przez 

więźniów różnych narodowości oraz to, czy mają dzieci poza czy w więzieniu.

W opracowaniu Afonso “Mães e Crianças em Contexto Prisional: dos trilhos da exclusão reclusão 

aos processos de desenvolvimento e educação” (2005) stwierdza się, że trudności doświadczane 

przez osadzonych cudzoziemców związane są z faktem, że znajdują się oni daleko od kraju 

pochodzenia i że wielu z nich pozostawia swoje dzieci pod opieką innych członków rodziny, z 

nieobecnością rodziny i przyjaciół, brakiem odwiedzin oraz problemami językowymi, kulturowymi 

i religijnymi.

Mniejszości etniczne

Jeśli chodzi o mniejszości etniczne w kontekście więziennym w Portugalii, jedną z pierwszych 

prac, które pojawiają się w Portugalii, odnoszącą środowisko więzienne do populacji etnicznej, 

jest badanie opracowane przez Semedo Moreira (1999). Projekt “Criminalidade, Etnicidade e 

Desigualdade” (Gomes, 2011), jest studium na temat przestępczości wśród reemigrantów z 

PALOP, Europy Wschodniej i etnicznych Romów. Z wyników wyłaniających się z tego badania 

wynika, że handel narkotykami okazuje się być głównym powodem uwięzienia, ale nie należy 

zapominać, że przestępstwa, które następują po handlu narkotykami w każdej z tych grup są 

stosunkowo różne (Gomes, 2011).

W badaniu dotyczącym oczekiwań w zakresie reintegracji społecznej Romów: “Kiedy wyjdę, chcę 

po prostu pracować tak, jak pracuję tutaj”; perspektywy reintegracji społecznej kobiet romskich 

w okresie po uwięzieniu” (Brito, 2011): podkreślono, że oczekiwania kobiet są podzielone między 

pracę i rodzinę z punktu widzenia strażników więziennych. 
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4. Rola dyrektora zakładu karnego

“Zarządzanie więzieniami polega przede wszystkim na zarządzaniu istotami ludzkimi, 

zarówno personelem, jak i więźniami” (Coyle & Fair, 2018, s. 14).

Wiele zostało powiedziane na temat roli kierowników zakładów karnych. Wielu autorów zgadza 

się, że kierownicy więzień powinni być liderami, stosując pozytywne podejście, które może 

prowadzić “do “remoralizacji” więzienia, zachęcając personel więzienny do humanitarnego 

postępowania i doceniania więźniów” (Carlen, 2001 cit w Bennett, 2012), nawet w trudnej pracy 

w więzieniu (Coyle, 2009). Inni twierdzili, że przywództwo może być negatywne, w taki sposób, 

że praca kierowników jest bardziej skoncentrowana na zadaniach zarządzania niż na wartościach 

ludzkich (Coyle & Fair, 2018). 

Mając świadomość tych istniejących wyzwań, a także tego, że nie wszystkie procesy uczenia 

się odbywają się w klasie, ważne jest, aby zapewnić, że kierownik zakładu karnego, wraz 

z kadrą edukacyjną i funkcjonariuszami więziennymi, jest w stanie wspierać przestępców 

w rozwoju ich umiejętności uczenia się przez całe życie. Na przykład, kierownicy zakładów 

karnych mogą wskazać funkcjonariuszy więziennych jako przykłady potencjalnych “pośredników” 

w procesie tworzenia więziennego środowiska uczenia się poza murami szkoły. W rzeczywistości 

nie są oni bezpośrednio związani z uczeniem się przez całe życie, ale mogą odgrywać kluczową 

rolę w nieformalnym uczeniu się (Braggins & Talbot, 2005), promując go, będąc przewodnikami, 

źródłami informacji i mentorami (Schuller, 2009). 

Kierownicy zakładów karnych potrzebują takich cech osobowych, aby móc postępować ze 

wszystkimi więźniami “w tym trudnymi i niebezpiecznymi w sposób bezstronny, humanitarny i 

sprawiedliwy” (idem, s.18). Dlatego też, niektóre cechy, które możemy wskazać dla kierowników 

zakładów karnych to:

• Posiadanie jasnej wizji oraz poczucia kierunku i celu

• Szanowanie innych, bycie uprzejmym i posiadanie dobrych manier 

• Przestrzeganie zasad poufności 

• Uczciwość w przekazywaniu informacji zwrotnych więźniom i współpracownikom

• Słuchanie innych 
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• Posiadanie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych

• Otwartość na konstruktywną krytykę

• Branie odpowiedzialności za swoją pracę i siebie 

• Motywowanie ludzi wokół siebie 

• Radzenie sobie z konfliktami w sposób spokojny i logiczny

• Bądź liderem dla swoich kolegów, pracując w zespole i zawsze dając przykład innym, 

inspirując ich, zapewniając, że zadania są zrozumiałe, nadzorowane i wykonywane (UNODC, 

2010; McGuckin, Halai, & Yagunov, 2017)

Rolą personelu więziennego jest: 

• traktowanie więźniów w sposób przyzwoity, humanitarny i sprawiedliwy

• zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim więźniom 

• upewnienie się, że niebezpieczni więźniowie nie uciekną 

• zapewnienie właściwego porządku i kontroli w zakładach karnych 

• zapewnienie więźniom możliwości pozytywnego wykorzystania czasu spędzonego w więzieniu, 

tak aby po wyjściu na wolność byli w stanie ponownie odnaleźć się w społeczeństwie” (Coyle 

& Fair, 2018, s. 17).. 

4.1. Zasady, które kierownicy zakładów karnych powinni 
         znać w swojej codziennej pracy

“Zarządzanie więzieniem musi działać w ramach etycznych” (Coyle & Fair, 2018, s.14). Dlatego 

istnieje lista zasad, których kierownicy więzień powinni być świadomi w swojej pracy:

• Standardowe Reguły Minimum Postępowania z Więźniami (1957) zrewidowane w 2015 r. i 

zaprojektowane jako Reguły Nelsona Mandeli (2015). Te 122 Reguły powinny być zrozumiałe 

dla wszystkich kierowników zakładów karnych, ponieważ kierują one zarządzaniem 

więzieniami i nakreślają uzgodnione minimalne standardy traktowania więźniów (UNODC, 

2015). 

• Podstawowe zasady postępowania z więźniami (1990), które zawierają zasady dobrej praktyki 

w traktowaniu więźniów i zarządzaniu więzieniami

• Zbiór zasad ochrony wszystkich osób znajdujących się pod jakąkolwiek formą pozbawienia 

wolności lub więzienia (1988), które podkreślają potrzebę poszanowania i promowania praw 

człowieka w odniesieniu do więźniów
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• Reguły ONZ dotyczące traktowania kobiet przebywających w więzieniach i środków 

niepolegających na pozbawieniu wolności w odniesieniu do kobiet sprawców przestępstw 

(Reguły Bangkockie, 2010) dokładnie opisują szczególne prawa kobiet sprawców przestępstw 

i podkreślają znaczenie specjalnych szkoleń w zakresie potrzeb związanych z płcią i praw 

człowieka kobiet przebywających w więzieniach.

• Standardowe Reguły Minimum dla Wymiaru Sprawiedliwości dla Nieletnich (Reguły 

Pekińskie, 1985) wskazały zasady traktowania młodocianych więźniów, aby “wspierać proces 

rozwoju osobistego i edukacji, który jest tak wolny od przestępczości i wykroczeń, jak to tylko 

możliwe” (UNODC, 1985, s.1).

• Europejskie Reguły Więzienne (1987, zmienione w 2006 r.) stanowią normę dotyczącą 

warunków panujących w europejskich więzieniach, zarządzania więzieniami i ich więźniami, 

określając szereg dobrych praktyk we wszystkich obszarach zarządzania więzieniami.

Istnieje również kilka instrumentów przeznaczonych specjalnie dla personelu więziennego, 

takich jak:

• Kodeks postępowania dla funkcjonariuszy organów ścigania (1979), 

• Zasady etyki lekarskiej odnoszące się do roli personelu medycznego, w szczególności lekarzy, 

w ochronie więźniów i zatrzymanych przed torturami i innym okrutnym, nieludzkim lub 

poniżającym traktowaniem albo karaniem (1982) 

• Podstawowe zasady użycia siły i broni palnej (1990)

4.2. Wspieranie dyrektora zakładu karnego w zakresie 
        wdrażania edukacji w kontekście więziennym

W zakresie Produktu Intelektualnego 1, partnerstwo EESPIP zrozumiało, że kierownicy 

zakładów karnych uznali, że edukacja jest środkiem wspomagającym reintegrację więźniów 

ze społeczeństwem, uznając za ważne zachęcanie więźniów do edukacji. Jednak większość 

kierowników zakładów karnych nie otrzymuje szkoleń ani wsparcia w zakresie zachęcania i 

wspierania edukacji więźniów, wspominając, że w ich początkowym szkoleniu nie było nic na 

temat edukacji więziennej i szkoleń. Kiedy zapytano ich o potrzebne zmiany, niektórzy zgłosili 

potrzebę większej liczby programów szkolenia zawodowego oraz dostosowania programów 

edukacyjnych do ostatnich zmian w społeczeństwie obywatelskim, jak również aktywnego 

zaangażowania wszystkich. 
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Armstrong i Griffin definiują więzienia jako “wyjątkowe środowiska pracy, od kontekstu i celu” 

(Armstrong & Griffin, 2004, s.577). Praca jest pełna wyzwań i wymagająca (Lambert et al., 2009; 

Coyle & Fair, 2018), a personel musi otrzymać strategie pozwalające przezwyciężyć wyzwania 

środowiska i promować resocjalizację więźniów. Strażnicy, funkcjonariusze więzienni i kierownicy 

mają decydujące znaczenie w kształtowaniu dostępu więźniów do nauki i ilości nacisku, jaki jest 

kładziony w każdej właściwej instytucji. 

Dlatego też, aby wesprzeć kierowników zakładów karnych w promowaniu więziennego 

środowiska edukacyjnego i umożliwić restrukturyzację polityki edukacyjnej, proponujemy, aby 

kierownicy zakładów karnych:

1. Przywiązywali wagę do edukacji i upewniali się, że wszyscy pracownicy wiedzą o 

możliwościach edukacyjnych dla więźniów, ale także dla pracowników (specjalistyczne 

kształcenie dorosłych) w zakładzie karnym.

Menedżerowie powinni być świadomi rzeczywistej wiedzy wszystkich pracowników, a nie 

tylko własnego postrzegania. Dzięki wprowadzeniu regularnej i automatycznej anonimowej 

oceny (formularz opinii / oceny online), kierownicy mogą uzyskać ogólną perspektywę opartą 

na rzeczywistych danych. Wszyscy pracownicy, nawet pracownicy ochrony i administracji, są 

formalnie lub nieformalnie zaangażowani we wspieranie działań edukacyjnych w zakładzie 

karnym i kluczowe jest, aby wszyscy pracowali na tych samych zasadach. 

Z danych zebranych podczas projektu wiemy, że 22% pracowników uważa, że biurokracja jest 

nadmierna i powinna zostać wyeliminowana; że powinno być więcej programów edukacyjnych, 

które pomagają w rozwoju praktycznych działań; że kobiety i mężczyźni powinni mieć takie 

same prawa, jeśli chodzi o edukację i powinien istnieć otwarty i elastyczny program nauczania 

dostosowany do odbiorców. 

2. Zachęcać i ułatwiać ciągłe szkolenia w ramach personelu organizując szkolenia 

informacyjne dni / warsztaty

Można tego dokonać poprzez Europejskie Dni Informacji o Szkoleniach. Istnieje wiele możliwości 

szkoleniowych dla dorosłych w ramach różnych platform europejskich, które są już finansowane. 

Są to świetne zasoby do podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych, trenerów, a także 

strażników i innych pracowników zaangażowanych w pracę z więźniami. Korzyści, oprócz lepszej 

jakości wykonania ich pracy, będą prawdopodobnie miały wpływ na motywację i satysfakcję 

pracowników, a tym samym na ich wydajność i korzystny wpływ na więźniów.

 Zakładając, że rządy powinny dokonywać większych inwestycji ekonomicznych i ludzkich, czas 

ten powinien być zaliczany do godzin pracy. W niektórych krajach czas ten jest już uwzględniony 
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przez prawo, a niektóre kraje wciąż nad nim pracują, tak jak Hiszpania, ale we wszystkich 

przypadkach jest on uwzględniany tylko w odniesieniu do pracowników z wyższym poziomem 

wykształcenia, gdzie  uważa się, że proces szkolenia powinien być rozszerzony na cały personel.  

• Forum ONZ ds. Mniejszości: stanowi platformę promowania dialogu i współpracy w 

sprawach dotyczących osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, 

religijnych i językowych. Dostępne pod adresem: https://www.minorityforum.info/page/

gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: jest platformą internetową, która ma na celu pomoc kobietom przedsiębiorcom w 

rozpoczęciu i rozwijaniu ich działalności z pomocą naszej angażującej społeczności i dzielenia 

się wiedzą. Dostępna pod adresem: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: ma do zaoferowania wiele możliwości szkoleniowych, aby rozwijać 

kompetencje młodych ludzi, a także zasoby i narzędzia oraz wsparcie poprzez centra zasobów, 

które można znaleźć na stronie www.salto-youth.net.

• Zestaw narzędzi do szkolenia  zawiera setki narzędzi i pomysłów na zajęcia w pracy 

z młodzieżą (biorąc pod uwagę młodzież do 30 roku życia). Wiele zasobów można 

zaadaptować do warunków więziennych i są one potencjalnym źródłem innowacji i 

motywacji dla pracowników i więźniów. 

• Salto Młodzież 7 Centrów Zasobów zajmujących się europejskimi obszarami 

priorytetowymi w dziedzinie młodzieży (z uwzględnieniem młodzieży do 30 roku życia).

• Europa Wschodnia i Kaukaz! SALTO EECA wspiera współpracę pomiędzy krajami 
Programu i Partnerstwa Wschodniego oraz Federacją Rosyjską w ramach programu 
Erasmus+ Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności.

• Eurośródziemnomorska współpraca młodzieży Zbliżenie obu brzegów Morza 
Śródziemnego: wyzwanie dla współpracy eurośródziemnomorskiej.

• Włączenie i różnorodność szkolenia, publikacje lub zasoby dotyczące 
międzynarodowej pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami

• Partycypacja i informacja w celu wspierania uczestnictwa młodych ludzi w procesach 
demokratycznych. Centrum wiedzy opartej na faktach i bezstronny pośrednik 
tworzący powiązania i synergie między polityką młodzieżową i programami Unii 
Europejskiej. 

• Bałkany Zachodnie Centrum Współpracy SALTO z Europą Południowo-Wschodnią 
promuje współpracę między krajami programu i krajami partnerskimi Bałkanów 
Zachodnich w ramach programu Erasmus+: Młodzież w działaniu i Europejskiego 
Korpusu Solidarności.

• Europejska Strategia Szkoleniowa iYouthpass SALTO Szkolenie i Współpraca RC 
przyczynia się do budowania potencjału i uznawania uczenia się w pracy z młodzieżą.

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/rc/eeca/
https://www.salto-youth.net/rc/euromed/
https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/
https://www.salto-youth.net/rc/participation/
https://www.salto-youth.net/rc/see/
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
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• Misją Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności jest zapewnienie 
sieci agencji krajowych, sieci SALTO, Komisji i beneficjentom wsparcia we wdrażaniu 
Europejskiego Korpusu Solidarności.

• Europejski kalendarz szkoleń: Wreszcie w Kalendarzu można znaleźć szkolenia 

i seminaria prowadzone przez SALTO, Centrum Zasobów Europejskiego Korpusu 

Solidarności, agencje krajowe programu Erasmus+ i organizacje pozarządowe zajmujące 

się problematyką młodzieżową; większość z nich ma charakter wirtualny, ale są też 

szkolenia f2f (wszystkie finansowane przez SALTO, organizatorów i agencje krajowe). Jest 

to świetne źródło ułatwiające prowadzenie bezpłatnego programu uczenia się przez całe 

życie dla pracowników.  

• EPALE – Electronic Platform for Adult Learning in Europe  

EPALE jest europejską, wielojęzyczną, otwartą społecznością członkowską profesjonalistów 

w dziedzinie kształcenia dorosłych, w tym edukatorów i trenerów dorosłych, doradców 

i personelu pomocniczego, naukowców i pracowników akademickich oraz decydentów 

politycznych. Jest to część strategii Unii Europejskiej mającej na celu promowanie większych 

i lepszych możliwości uczenia się dla wszystkich dorosłych poprzez wspieranie i wzmacnianie 

zawodów związanych z kształceniem dorosłych. Obecnie liczy 89.740 członków.

• Wspólnoty praktyków Wspólnoty praktyk  to grupy internetowe, w których spotykają się 

osoby o podobnych zainteresowaniach z obszaru kształcenia dorosłych. Aby wymieniać 

się pomysłami, materiałami i dobrymi praktykami wystarczy dołączyć do społeczności 

osób o podobnych poglądach i dzięki temu poznać członków EPALE z całej Europy. Istnieje 

również społeczność praktyków o nazwie: AWARE – Mental Health awareness in prisons 

across Europe (pl. Świadomość w zakresie zdrowia psychicznego osób przebywających w 

zakładach karnych na terenie Europy) 

• MOOC Platforma ta umożliwia menedżerom, pracownikom i wolontariuszom dostęp 

do różnych kursów online, które można odbyć w dowolnym czasie we własnym 

tempie i podnieść swoje kwalifikacje.    Kurs online EPALE dla wykładowców AE - 

rozwój umiejętności dydaktycznych Krajowe Centrum EPALE, we współpracy ze 

swoimi ekspertami, przygotowało interaktywny kurs online poświęcony rozwojowi 

umiejętności dydaktycznych. Kurs poświęcony jest aktualnym tematom z zakresu 

edukacji dorosłych i zawiera podstawowe umiejętności i wiedzę dla wykładowców i 

nauczycieli z różnych dziedzin. Kurs jest bezpłatny.

• W Centrum Zasobów znajduje się wiele interesujących artykułów na różne tematy. 

Znaleźliśmy kilka bardzo istotnych związanych z edukacją w zakładach karnych.

• System więziennictwa: Priorytety dla inwestycji. Raport ten ocenia stan obecnego 

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-online-kurzy-pro-lektory-vzdelavani-dospelych
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systemu więziennictwa w Wielkiej Brytanii i zaleca, aby nowy rząd skupił się na 

czterech obszarach: polityce skazań, infrastrukturze więziennej, bezpieczeństwie i sile 

roboczej.

• Książki za kratami: transformacyjny potencjał bibliotek więziennych 

• 10 Projekt Więziennictwo - zasoby programu zaangażowania rodzin

• Jak uczelnie mogą lepiej wspierać dojrzałych studentów powracających do nauki 

- część druga

• Reforming Outcomes - Przegląd edukacji przestępców w Walii

• Jak motywować więźniów do nauki 

• PROGRAM ERASMUS - KA1 MOBILITY

Działanie kluczowe w programie Erasmus + oferuje możliwości w zakresie mobilności 

edukacyjnej, aby zachęcić do mobilności studentów, pracowników, stażystów, 

praktykantów, osób pracujących z młodzieżą i młodych ludzi.

Niektóre z konkursów, które mogą mieć zastosowanie do kierowników i pracowników 

zakładów karnych, wolontariuszy lub studentów przygotowujących się do pracy w zakładach 

karnych, to: Higher education students and staff

• Studenci i pracownicy szkół wyższych

• VET kształcenie i szkolenie zawodowe: osoby uczące się i personel

• Kadra edukacji dorosłych

4.3. W jaki sposób dyrektor zakładu karnego może 
         promować uczenie się przez całe życie w zakładzie 
         karnym? 

Uczenie się przez całe życie obejmuje uczenie się od wieku przedszkolnego do okresu po 

przejściu na emeryturę. Jeśli chodzi o uczenie się dorosłych, jest ono kluczowym elementem 

realizacji celów wyznaczonych przez strategię Europa 2020 (Komisja Europejska, 2010), 

zmierzającą do modernizacji polityki społecznej, zwiększenia konkurencyjności i osiągnięcia 

wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Jak stwierdzono w rezolucji 

Rady w sprawie odnowionej agendy na rzecz uczenia się dorosłych (UE, 2011 cyt. w Monteiro et 

al., 2015), szkolenie to może “przyczynić się do rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na 

wiedzy i innowacji, która w pełni wykorzystuje swoje zasoby i kapitał ludzki.” (UE, 2011, s. 372/3 

cyt. w Monteiro et al.,2015).

http://bit.ly/32eFtvY
http://bit.ly/2MIMPDd
http://bit.ly/supportingmaturestudentsP2
http://bit.ly/supportingmaturestudentsP2
http://bit.ly/Welsh_gov_Prisons
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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Możemy tutaj rozważyć uczenie się przez całe życie z perspektywy dwustronnej, obejmującej 

zarówno wiedzę potrzebną do dalszego kształcenia i szkolenia, jak i umiejętności potrzebne 

do kontynuowania procesu uczenia się przez całe życie w społeczeństwie i w pracy (Schenck, 

2005). W warunkach więziennych kształcenie i szkolenie musi charakteryzować się zarówno 

zapewnieniem możliwości rozwoju umiejętności osobistych, takich jak pewność siebie, 

rozwiązywanie problemów, kreatywność, jak i poprawą zdolności do uczenia się i oceny informacji 

w perspektywie ciągłej. Zachęcanie więźniów do uczenia się przez całe życie z podejściem do całej 

osoby w kontekście, w którym tożsamości są często fragmentaryczne (Schuller, 2009), oprócz 

korzyści dla życia jednostki, może przyczynić się zarówno do społecznego, jak i ekonomicznego 

dobrobytu społeczeństwa; zachęcanie funkcjonariuszy więziennych do uczenia się przez całe 

życie może poprawić ich samopoczucie w pracy oraz funkcjonowanie systemu pracy i środowiska. 

Ponieważ uznanie uczenia się przez całe życie za skuteczny instrument walki z przestępczością 

wymaga interwencji na kilku frontach, można powiedzieć, że funkcjonariusze więzienni stanowią 

jeden z warunków wstępnych zaspokojenia potrzeb edukacyjnych więźniów, budując przydatne 

sieci wsparcia. 

Koncepcje poruszane w ramach uczenia się dorosłych i uczenia się przez całe życie mają 

zastosowanie do edukacji więziennej, co postuluje Zalecenie Rady Europy w sprawie edukacji w 

więzieniach (2011, s.1 cyt. w Monteiro et al.,2015), gdzie stwierdza się, że “Edukacja dla więźniów 

powinna być taka sama jak edukacja zapewniana podobnym grupom wiekowym w świecie 

zewnętrznym, a zakres możliwości uczenia się powinien być jak najszerszy” (Monteiro et al.,2015).

Europejskie przepisy dotyczące więziennictwa, które stanowią zbiór wspólnych norm, stanowią, że: 

“Każdy zakład karny dąży do zapewnienia wszystkim więźniom dostępu do programów 

edukacyjnych, które są tak wszechstronne, jak to tylko możliwe, i które spełniają ich 

indywidualne potrzeby, biorąc pod uwagę ich aspiracje”

Rezolucja Rady UE w obszarze uczenia się przez całe życie rekomenduje, aby wyraźnie objąć 

więźniów w swoim zakresie odpowiednich grup docelowych, poprzez spójność społeczną i 

aktywne obywatelstwo. W tym zakresie Rada UE zaproponowała 6 sposobów lub strategii 

poprawy edukacji w więzieniach (Komisja Europejska, 2018. Dostępne pod adresem: https://

epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe 
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• Działa jako uzupełnienie innych przestrzeni edukacyjnych w więzieniu;

• Interakcja między parami, która będzie stymulować motywację do dostępu i uczestnictwa w 

kształceniu ustawicznym odpowiadającym potrzebom więźniów;  

2.2Integracja między zakładami karnymi

Kolejną kwestią, która stanowi barierę wpływającą na naukę w więzieniu, jest nie tylko 

przedterminowe zwolnienie, ale także przeniesienie do innego zakładu karnego. Ta przeszkoda 

w edukacji może zostać pokonana poprzez:

• Zintegrowane podejście do możliwości edukacyjnych w zakładach karnych oraz pomiędzy 

zakładami karnymi a lokalnymi instytucjami edukacyjnymi. 

• Kursy krótkie i intensywne;

Rysunek 2 - 6 Strategii Na Rzecz Poprawy Edukacji W Więzieniach (Komisja Europejska, 2018)

Wykorzystanie 
skrzydeł 

więziennych

Dostęp do 
nauki przez 
Internet

Integracja między 
zakładami 
karnymi

Równy status 
między edukacją 

a praça

Wsparcie 
korepetytora dla 
ciągłego rozwoju 
zawodowego/
współpracy

Strategiczne 
ukierunkowanie 

krajowe

1. Wykorzystanie skrzydeł więziennych

Jedną z barier dla edukacji w więzieniu jest przeludnienie, ponieważ ogranicza ono przestrzeń 

dla zajęć, a w konsekwencji motywację. Dlatego też, aby pokonać tę barierę, należy wykorzystać 

“skrzydła więzienne”, czyli budynki, w których przebywają więźniowie, jako miejsca edukacji, a 

nie tylko wydzielić w nich osobną sekcję edukacyjną. To będzie promować:

• Upowszechnienie edukacji w kulturze więziennej;

• Działa w ramach ograniczonej przestrzeni;
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3. Wsparcie korepetytora dla ciągłego rozwoju zawodowego/współpracy

Należy wprowadzić więcej współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, takimi jak 

nauczyciele. Jest to szczególnie ważne w kontekście edukacji więziennej, która może mieć swoje 

własne, specyficzne wymagania.

4. Równy status między edukacją a pracą 

Czasami więźniowie chcą się uczyć, ale praca jest w tym samym czasie i jeśli wybiorą naukę, a nie 

pracę w niektórych krajach, więźniowie stracą dochody. W związku z tym konieczne są zmiany 

polityczne i rządowe w tej kwestii, ponieważ wydaje się to być sprzeczne z Europejskimi Regułami 

Więziennymi (28.4): “Edukacja ma nie mniejszy status niż praca w ramach reżimu więziennego, 

a więźniowie nie mogą być poszkodowani finansowo lub w inny sposób poprzez uczestnictwo w 

edukacji”. 

• Zapewnić takie samo prawo do pracy i edukacji

• Zapewnić elastyczne harmonogramy

5. Dostęp do nauki przez Internet 

O ile powody ograniczania komunikacji więźniów ze światem zewnętrznym są oczywiste, o tyle 

opracowanie programów umożliwiających ograniczoną komunikację zewnętrzną i dostęp do 

kluczowych aspektów sieci w celu kształcenia więźniów na odległość musi być technologicznie 

możliwe.

• Kursy e-learningowe i b-learningowe

6. Strategiczne ukierunkowanie krajowe 

Niektóre kraje umieszczają edukację w zakresie więziennictwa na marginesie krajowej polityki 

strategicznej w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie. To musi się zmienić. 

Kluczowymi warunkami powodzenia strategii uczenia się przestępców są zaangażowanie i 

kompetencje personelu więziennego (Schuller, 2009). Według Schobera, Finsterwalda, Wagnera, 

Lüfteneggera, Aysnera i Spiela (2007), wśród strategii promujących uczenie się przez całe życie, 

które w tym konkretnym przypadku można zastosować do roli funkcjonariuszy więziennych w 

zachęcaniu więźniów do uczenia się przez całe życie, można znaleźć: 

• Zachęcanie do orientacji na cel uczenia się

• Wspieranie zainteresowań więźniów 

• Wspieranie poczucia własnej skuteczności i wiary we własne możliwości 

• Zachęcanie do metapoznania 
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• Zachęcanie do stosowania strategii uczenia się 

• Wspieranie umiejętności związanych z uczeniem się poprzez współpracę 

• Dostarczanie informacji zwrotnych 

W bardziej szczegółowej perspektywie, w celu promowania uczenia się przez całe życie wśród 

więźniów, funkcjonariusze więzienni mogą również: 

• Zachęcać do budowania odpowiedniego poczucia własnej wartości 

• Zachęcać do wiary w lepsze życie w przyszłości (Schuller, 2009) 

• Zachęcać do samodzielnego uczenia się, to znaczy zachęcać więźniów do odpowiedzialności 

za własną naukę 

• Pokazać korzyści płynące z przyjęcia takiej odpowiedzialności 

• Zachęcać do uczenia się na błędach i przekształcać ich w okazje 

• Zaproponować i rozpoznawać pewne narzędzia do nauki, sztuczki, które mogą pomóc w 

nauce w bardziej efektywny i łatwy sposób (np. powtarzanie w myślach) 

• Pomagać w ustaleniu lub zaproponowaniu celów nauki (Wabisabi Learning, 2021) 

• Promować podejście oparte na przebiegu życia, które postrzega przestępcę jako zmieniającego 

się w czasie, ze szczególnymi potrzebami na poszczególnych etapach 

• Zrozumieć przestępcę w jego kontekście kulturowym i społecznym oraz odniesieść jego 

potencjał i postępy do świata zewnętrznego 

• Być świadomym pluralizmu metod i znaczenia jasnej komunikacji (Schuller, 2009)  

Myśląc w procesie readaptacji, aby uczenie się przez całe życie miało rozsądną szansę na 

poprawę sytuacji przestępczej, ważne jest, aby uznać, że przestępcy muszą być częścią sieci i 

grup społecznych, które będą wspierać ich opór, a nie odwrotnie. Funkcjonariusze więzienni 

mogą przyczynić się do tego poprzez przekazywanie informacji o znaczeniu budowania więzi 

społecznych i wspierających sieci zewnętrznych (Schuller, 2009).

5. Punkt widzenia dyrektorów 
     zakładów karnych  

W ramach projektu Wsparcie strukturalnego wzmocnienia systemu oświaty w więzieniach, 

przeprowadzono cztery wywiady z pracownikami instytucji penitencjarnych we Francji i 

Hiszpanii. Dzięki tym wywiadom możemy poznać obecną sytuację tych instytucji oraz plany, 
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które są realizowane w odniesieniu do edukacji i resocjalizacji więźniów w ogóle, a kobiet i grup 

mniejszościowych w szczególności. W związku z tym, główne kluczowe idee uzyskane z tych 

wywiadów są następujące:

• Cele systemu penitencjarnego jako środowiska wychowawczego ukierunkowanego 

na reintegrację więźniów:  Jednym z celów systemu penitencjarnego jest reintegracja 

społeczna przestępcy po spędzeniu okresu w zakładzie karnym i przyswojeniu w tym 

czasie pewnych wartości i postaw, które pozwolą mu na ponowną integrację społeczną 

bez recydywy. Jednakże, choć proces reintegracji rozpoczyna się w momencie wejścia do 

zakładu karnego, nie kończy się w tych ośrodkach, lecz ingerują w niego różne czynniki 

spoza instytucji penitencjarnych, takie jak czynniki społeczne, rodzinne czy społeczno-

kulturowe. Ważne jest, aby rozumiejąc więzienie jako wspólnotę edukacyjną, nie izolować 

go od społeczeństwa spoza systemu więziennego. W tym celu fundamentalne znaczenie ma 

rozwój obszarów promowanych w ostatnich latach (przynajmniej w kontekście hiszpańskim): 

interwencja, edukacja i szkolenie, praca i integracja zawodowa, wypoczynek i kultura oraz 

programy sportowe.

• Praca w zakładach karnych:  Konieczne jest zrozumienie, że praca w zakładach karnych 

nie odpowiada jednemu członowi, ale jest środowiskiem multidyscyplinarnym, w którym 

konieczna jest równowaga pomiędzy wszystkimi jego podmiotami (psychologami, 

pedagogami, kierownictwem, pracownikami socjalnymi, trenerami, itp.); wszyscy pracownicy 

zatrudnieni w tego typu ośrodkach są zaangażowani w proces reintegracji więźniów.

 →   Rola kierownictwa zakładu karnego: Istotne jest utrzymanie porządku w więzieniu 

poprzez nadzór i kontrolę działań, redukcję konfliktów, promowanie reedukacji mającej na 

celu ponowną integrację i zapobieganie przestępczości, a także przestrzeganie prawa UE i 

promowanie edukacji w zakresie wartości.

 →   Rola innych pracowników więzienia: jest również uważana za kluczową w celu 

zachowania bezpieczeństwa w więzieniu, a nawet prowadzenia działań edukacyjnych 

proponowanych w tych ośrodkach. 

• Działania edukacyjne w zakładach karnych: Jednakże, mimo że szkolenie jest 

podstawowym elementem procesu reintegracji, edukacja w więzieniach stanowi jeden z 

najbardziej złożonych scenariuszy w odniesieniu do edukacji. W więzieniach nie prowadzi się 

wystarczającej liczby zajęć, w których uczestniczą więźniowie, zwłaszcza kobiety i mniejszości. 

Ogólnie rzecz biorąc, wielu więźniów nie ma dostępu do żadnych kursów szkoleniowych, 

co powoduje napięcia, a nawet agresję wśród więźniów. W szczególności w odniesieniu do 

kobiet i mniejszości w więzieniach, większość prowadzonych zajęć to kursy językowe dla 

więźniów cudzoziemców, którzy nie znają języka, a jeśli opanują język, inne kursy, takie jak 

literatura, gotowanie, elektryczność itp.  Działania te nie odpowiadają jednak zazwyczaj 

zapotrzebowaniu edukacyjnemu zakładu karnego.
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• Ograniczenia i restrykcje edukacyjne w systemie więziennym: Więzienia nie zapewniają 

niezbędnych warunków sprzyjających uczeniu się i nauczaniu. Wynika to głównie z:

→   Przeludnienie w więzieniach: sprzyja ono sytuacjom przemocy i radykalizacji więźniów, 

a także uniemożliwia wszystkim więźniom dostęp do programu edukacyjnego.

→    Poziom wykształcenia więźniów: poniżej średniej ogólnej, w tym w wielu przypadkach 

brak wykształcenia podstawowego.

Stwierdziliśmy, że niektóre z przeszkód dla więźniów to język, krótki czas na odbycie kursu (z 

powodu krótkich wyroków) i ich nienawiść do szkół. W celu poprawy możliwości zatrudnienia 

więźniów, integracji społecznej i reintegracji ze społeczeństwem, programy uczenia się przez całe 

życie są kluczowe podczas pobytu w więzieniu, ale także po jego zakończeniu.

 Dla strażników i innych pracowników, główne problemy to brak personelu więziennego, 

pieniędzy, bezpieczeństwa, czasu i przede wszystkim brak kwalifikacji do bycia nauczycielem. 

Ograniczenia te odpowiadają przede wszystkim ograniczeniom rządowym, ponieważ są to 

główne podmioty, które mogą interweniować w poprawę sytuacji instytucji penitencjarnych, ale 

dla których edukacja w instytucjach penitencjarnych nie jest niestety priorytetem.

• Usprawnienie obecnego systemu edukacji:

→  Mając na uwadze, że więzienie nie jest odizolowanym organem społeczeństwa, konieczne 

jest naleganie na poszukiwanie kompleksowych rozwiązań edukacyjnych, które nie tylko 

pracują z więźniami, ale także z osobami spoza więzienia.

→ Przeszkody wynikają często ze starych i niezmiennych ram prawnych oraz przepisów 

więziennych.

→   Potrzeba poszukiwania kompleksowych rozwiązań edukacyjnych; z jednej strony w 

zadaniu resocjalizacji więźniów w zakresie ich praw i obowiązków obywatelskich, a z drugiej 

strony poprzez pełny rozwój osobowości tych, którzy je zamieszkują i aktywnie przyczyniają 

się do ich autonomii i integracji społecznej, poprzez wspólnotę edukacyjną, która nie może i 

nie powinna izolować się od społeczeństwa.

 →  Jeśli chodzi o edukację, dostęp do zdobyczy technologicznych, takich jak Internet lub 

kursy nauczania na odległość, zarówno dla więźniów, jak i dla personelu, byłby również zaletą 

w odniesieniu do szkolenia więźniów. Jednakże nadal istnieje pewna niechęć do wdrażania 

tych narzędzi w zakładach karnych, pomimo korzyści, jakie mogą przynieść.

 →   Wreszcie, w celu poprawy edukacji w więzieniach, zasadnicze znaczenie miałoby posiadanie 

wykwalifikowanych nauczycieli, a nie samych niewykwalifikowanych pracowników, którzy 

realizują programy. Ponadto wszystkie podmioty są podatne na poprawę poprzez programy 

szkoleniowe dla personelu więziennego, czy to na poziomie edukacyjnym, zdrowotnym, 

prawnym czy behawioralnym. Stałe doskonalenie powinno być wytyczną.
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6. Doświadczenie EESPIP  

6.1. Przegląd 

Przez dwa lata partnerstwo Konsorcjum EESPIP opracowało cztery samodzielne moduły, 

które tworzą cztery intelektualne produkty projektu. Te cztery moduły szkoleniowe dotyczyły 

następujących aspektów:

• “Więzienie jako środowisko nauki”, wsparcie mentorskie w zakresie świadomości sytuacyjnej

• Wsparcie w zakresie mentoringu funkcjonariuszy więziennych

• Szkolenie zawodowe dla personelu więziennego

• Wsparcie dla strukturalnego wzmocnienia systemu edukacyjnego w zakładach karnych

Każdy kraj przeprowadził pilotaż modułów szkoleniowych z jedną lub dwiema z następujących 

grup docelowych: 

• Kierownicy zakładów karnych

• Funkcjonariusze więzienni

• Twórcy więzień 

• Przedstawiciele podmiotów prowadzących szkolenia

Ogólnym celem szkolenia było zmobilizowanie personelu więziennego do zdobywania i 

recyklingu wiedzy i kompetencji w celu promowania wśród więźniów motywacji do uczenia się 

przez całe życie i testowania produktów opracowanych w ramach partnerstwa. 
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Kraj Format 
szkolenia

Liczba 
uczestników

Czas 
trwania 
szkolenia

Profil uczestników Liczba zaan-
gażowanych 
zakładów 
karnych

Punkty dodatnie Propozycje 
usprawnień

Ocena ogólna

Francja 100% online 11 1 dzień trenerzy,
funkcjonariusze 
służby więziennej
kierownicy 
zakładów karnych
przedstawiciele 
polityczni

1 Temat był ciekawy i 
nowatorski.
Może uda się to 
zrobić z innymi 
podmiotami 
zaangażowanymi w 
szkolenie więźniów.

Aby zrobić to 
twarzą w twarz i 
zaprosić więcej 
funkcjonariuszy 
i kierowników 
zakładów karnych.

Nasi uczestnicy 
powiedzieli nam, że 
podobały im się treści 
i szkolenia, które 
prowadzimy.
Uczestnicy chętnie 
opowiadali o 
szkoleniu innym 
pracownikom 
więzienia.

Rumunia Pilot 1
Zakład karny 
w Jilavie -
15 lipca, online

Pilot 2
Zakład karny 
w Ploiești
- 4 sierpnia, na 
miejscu

Pilot 1
Zakład karny 
w Jilavie
- 6 członków 
personelu

Pilot 2
Zakład karny 
w Ploiești -.
11 członków 
personelu

1 dzień wychowawcy 
więzienni

2 Temat zrozumienia 
edukacji na 
wszystkich 
poziomach 
został uznany za 
bardzo ważny i 
potrzebny przez 
wszystkie kategorie 
pracowników

Potrzeba więcej 
otwartych 
rozmów z większą 
liczbą kolegów 
ze wszystkich 
jednostek 
więziennych, a także 
z innych krajów

Potrzebne jest 
więcej szkoleń w 
sposób interaktywny, 
wymiana 
doświadczeń i 
wsparcie w nauce 
pedagogiki

W tabeli 4 przedstawiono ogólne wnioski z pilotażu EESPIP:
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Kraj Format 
szkolenia

Liczba 
uczestników

Czas 
trwania 
szkolenia

Profil uczestników Liczba zaan-
gażowanych 
zakładów 
karnych

Punkty dodatnie Propozycje 
usprawnień

Ocena ogólna

Hiszpania Twarzą w 
twarz  

21 1 dzień Burmistrzowie, 
funkcjonariusze 
Służby Więziennej, 
eksperci techniczni 
z lokalnych rad, 
przedstawiciele 
polityczni, lokalni 
agenci rozwoju i 
interesariusze

2 Szkolenie 
pilotażowe odbyło 
się w okręgu, w 
którym znajduje się 
6 przepełnionych 
więzień. Uznaliśmy, 
że jest to 
szczególnie istotne, 
aby przeprowadzić 
pilotaż wśród 
interesariuszy i 
decydentów w tym 
obszarze

Zaangażować 
wszystkich aktorów 
związanych z 
edukacją więzienną 
w tym samym 
pomieszczeniu. 
Uzyskać dostęp 
do obiektów 
więziennych i 
przeprowadzić tam 
szkolenie

Wszyscy uczestnicy 
uważają, że szkolenie 
jest potrzebne 
i odpowiednie 
Szkolenie będzie 
dobrze odebrane, 
jeśli zostanie 
uwzględnione w ich 
godzinach pracy

Polska mieszane 10 półtora dnia Kadra 
wychowawcza, 
nauczyciele 
wychowania 
więziennego, 
studenci zakładów 
karnych, 
funkcjonariusze 
służby więziennej 
wyższego szczebla, 
kuratorzy sądowi

2 Produkty EESPIP są 
wykorzystywane w 
wielu instytucjach w 
Polsce jako materiał 
szkoleniowy 
w codziennej 
pracy różnych 
specjalistów z 
zakresu edukacji 
więziennej i 
edukacji byłych 
więźniów

Nie wskazano 
żadnych istotnych 
ulepszeń.  Jedynym 
problemem było 
rozpowszechnienie 
go wśród właściwej 
grupy docelowej

Ogólna ocena była 
bardzo pozytywna, 
a uczestnicy uznali 
treści za bardzo 
przydatne i potrzebne

Portugalia 100% Online
synchroniczne 
i asynchron-
iczne

27 3 i pół dni Funkcjonariusze 
więzienni; 
Specjaliści 
pracujący w 
dziedzinie edukacji 
i szkoleń w 
więziennictwie; 
Zastępca dyrektora

9 Istotne tematy;
Naprawdę 
pozytywne 
doświadczenie;
Wspaniałe 
doświadczenie i 
ważna interakcja z 
innymi zakładami 
karnymi i kolegami

Włączenie większej 
liczby pracowników 
zakładu karnego 
w tego typu 
inicjatywy, tworząc 
pomost między 
wszystkimi; 
Kontynuacja 
inicjatywy w innych 
obszarach zakładu 
karnego

Większość 
uczestników 
poleciłaby szkolenie 
innym.
Większość 
uczestników oceniła 
treść szkolenia jako 
“bardzo dobrą”

Tabela 4 - Wyniki Projektu Pilotażowego Eespip
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7. Zalecenia dotyczące strukturalnego 
    wzmocnienia edukacji w kontekście 
    więziennym

Dzisiejsza edukacja to tak naprawdę uczenie się przez całe życie. Jest to proces, część naszego 
codziennego życia jako aktywnych obywateli. Odzwierciedla się to na poziomie więzienia tak 
samo, jak w każdej instytucji służby publicznej w naszej społeczności. 

Po pierwsze i najważniejsze, musimy promować więziennictwo jako służbę publiczną o 
pierwszorzędnym znaczeniu i przydatności. Powinni to zrozumieć pracownicy zakładów karnych 
wszystkich szczebli, administracja i zarząd zakładów karnych, ale także społeczności lokalne. 
Jest to środowisko, w którym zakłady karne oferują kontekst dla uczenia się społeczności i 
uczenia się przez całe życie wszystkich uczestniczących w nim osób: personelu, więźniów, 
rodzin więźniów i powiązań społecznych, społeczeństwa obywatelskiego, instytucji publicznych 
związanych z zakładami karnymi. Dzieje się to niezależnie od tego, czy uznajemy, czy nie. Dzieje 
się to niezależnie od tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie. Tak więc w tym kontekście, projekt i 
partnerstwo EESPIP wysyła przesłanie, aby zachęcić personel więzienny na poziomie zarządzania 
do wzięcia odpowiedzialności za proces uczenia się przez całe życie. 

Jak stwierdzono na początku propozycji projektu, projekt EESPIP ma na celu otwarcie dla 
pracowników możliwości uczenia się związanych z rozwojem zawodowym w środowisku, 
które nie jest kojarzone z uczeniem się: w więzieniu. Nasz projekt dostarczy treści i działań dla 
funkcjonariuszy więziennych w celu dalszego rozwoju ich szkolenia zawodowego, związanego z 
ich środowiskiem zawodowym. 

Myślą przewodnią tego projektu jest znaczenie relacji międzyludzkich w kształtowaniu kariery 
edukacyjnej. Więźniowie spędzają zdecydowaną większość czasu z funkcjonariuszami lub 
w ich otoczeniu. Wspólne wsparcie, lub jego brak, ze strony funkcjonariuszy może mieć 
znaczący wpływ na postęp i rozwój edukacji więźniów. Jednym z wniosków z “Raportu 
Wspólnej Odpowiedzialności” było to, że 34% dyrektorów i kierowników ds. edukacji zgłosiło, 
że ich zdaniem brakuje zaangażowania w edukację wśród pracowników mundurowych w ich 
zakładach. Na bardzo praktycznym poziomie to funkcjonariusz odblokowuje więźnia-ucznia, aby 
mógł on dostać się na zajęcia. Codzienne funkcjonowanie zakładu karnego zależy w całości od 
funkcjonariuszy więziennych, a to z kolei musi mieć bezpośredni wpływ na skuteczność każdej 
polityki edukacyjnej, niezależnie od aspiracji twórców polityki. W takim środowisku relacje stają 
się szczególnie ważne. Trudne czasy można przekształcić dzięki pozytywnym relacjom.

Poprzez ten dokument chcielibyśmy przekazać wszystkim pracownikom zakładów karnych, 
którzy podejmują decyzje, przesłanie wsparcia i zachęty: rozpocznijcie rozmowę na temat uczenia 
się przez całe życie i edukacji.

• kształcenie własnych pracowników zakładu karnego w zakresie potrzeb i możliwości uczenia 
się; istotnym elementem uczenia się jest również zarządzanie karierą i wsparcie zawodowe
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• kształcenie w zakresie tworzenia pozytywnej, świadomej kwestii zdrowia psychicznego 
przestrzeni w zakładach karnych

• edukacja mająca na celu zwalczanie dyskryminacji, uprzedzeń, ignorancji, postaw 
radykalnych lub ekstremistycznych u wszystkich osób 

• edukacja wspierająca bardziej ekologiczny styl życia, zrównoważony i szanujący ludzi i 
środowisko 

• i wiele innych przypadków edukacji, które mają miejsce w każdej żywej społeczności, gdzie  
więzienie jest taką społecznością 

Na poziomie zarządzania istnieje kilka aspektów, które partnerstwo EESPIP zaleca kierownictwu, 
aby wzięło pod uwagę, aby zastanowiło się nad sobą, zanim rozpocznie dyskusję z kolegami:

1) Jaka jest perspektywa więźniów w odniesieniu do edukacji i doświadczeń związanych z 
uczeniem się, myśląc o ich relacjach z personelem więziennym. Jak postrzegają strażników, 
administratorów, personel więzienny w ogóle? Jak więźniowie postrzegają stosunek personelu 
więziennego do edukacji?

2) W jaki sposób odbywa się edukacja w więzieniu, praktycznie połączona z aspektami 
przesiedleńczymi? 

3) Dla kogo dostępne są oferty edukacyjne i szkoleniowe w Twoim zakładzie? Czy są jakieś 
kategorie pominięte?

4) Czy wszystkie osoby uczące się mają równy dostęp do zasobów, wsparcia, wskazówek i 
mentoringu dla swoich działań edukacyjnych?

5) Czy kiedykolwiek przyjrzałeś się, zidentyfikowałeś bariery i kluczowe blokady w procesie 
uczenia się w Twoim zakładzie karnym?

6) Czy kiedykolwiek przyjrzałeś się ofercie edukacyjnej zakładu karnego, biorąc pod uwagę 
ogromny zakres różnych zdolności, motywacji, wcześniejszych doświadczeń w nauce i osiągnięć, 
a także szczególne potrzeby niektórych grup, np. więźniów ciemnoskórych i należących do 
mniejszości etnicznych, kobiet, młodych więźniów, więźniów odbywających długie i krótkie 
wyroki, więźniów tymczasowo aresztowanych oraz więźniów, którzy odrzucili bardziej tradycyjne 
formy edukacji? Co z ofertą edukacyjną Twoich pracowników? Czy brana jest pod uwagę ich 
różnorodność i zróżnicowane potrzeby?

7) Czy zastanawiałeś się nad maksymalizacją możliwości, które masz do dyspozycji, wsparciem 
Twojego programu edukacyjnego? Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim, programy 
wolontariatu, projekty europejskie?

8) Czy myślałeś o stworzeniu doświadczeń edukacyjnych bardziej dostosowanych do kontekstu 
i potrzeb uczniów, takich jak grupy samokształceniowe, nauczanie na odległość i otwarte, 
edukacja rówieśnicza, praca indywidualna i w celi, nauka w celi wspierana przez funkcjonariuszy, 
nauka na skrzydłach i zajęcia wieczorowe?

9) Czy myślałeś o stworzeniu nieformalnej edukacyjnej grupy konsultacyjnej w zakładzie karnym: 
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kluczowe grupy interesariuszy, w tym więźniowie, pedagodzy, pracownicy zakładu karnego i 
odpowiednie niezależne grupy społeczeństwa obywatelskiego?

10) Czy przeanalizowałeś, jakie są praktyki w Twoim zakładzie karnym zachęcające do 
zaangażowania się w naukę, szczególnie w przypadku grup szczególnie wrażliwych, takich jak 
więźniowie mniejszości etnicznych, kobiety, młodzi więźniowie, więźniowie odbywający długie 
i krótkie wyroki, więźniowie tymczasowo aresztowani oraz więźniowie, którzy odrzucili bardziej 
tradycyjne formy edukacji?

11) Czy myślałeś o aktywnym włączeniu biblioteki do programów edukacyjnych dla wszystkich 
w zakładzie?

Po przemyśleniu powyższych tematów, warto byłoby przeprowadzić rozmowę z pracownikami 
i więźniami, być może w formie niekonwencjonalnej konferencji. Aby przedstawić krótką listę 
aspektów, o których warto rozmawiać, planując wspieranie edukacji, proponujemy następujące 
kwestie:

1) Program nauczania we wszystkich programach edukacyjnych: czy jest on stworzony, 
dostosowany z myślą o użytkownikach z Twojego zakładu karnego? Czy jest on połączony z 
programami z innych zakładów karnych, aby zapewnić ciągłość nauki w przypadku przeniesienia?

2) Czy są środki na wsparcie edukacji, zasoby, materiały, infrastrukturę IT?

3) Czy istnieje ujednolicona ocena potrzeb edukacyjnych?

4) Czy uczniowie są świadomi procesu składania podań, jeśli któryś z nich chciałby się przyłączyć? 
Czy odbywa się to w sposób przejrzysty? Czy język jest dostępny dla wszystkich?

5) Czy ścieżka kształcenia osób uczących się jest udokumentowana, monitorowana, rejestrowana 
i możliwa do przeniesienia?

6) Czy istnieją elastyczne możliwości nauki, aby zapewnić równy dostęp dla wszystkich uczących 
się, niezależnie od tego czy są zaangażowani w działalność zawodową czy nie? Czy istnieje 
możliwość zapewnienia wszystkim dostępu zarówno do zajęć zawodowych, jak i zajęć z zakresu 
kształcenia dorosłych bez wykluczania jednej lub drugiej grupy z powodu planu zajęć?

7) Czy istnieje zaangażowanie zewnętrznego społeczeństwa obywatelskiego w zapewnianie 
kontekstów edukacyjnych w zakładzie karnym?

8) Czy rodzina i przyjaciele są zaangażowani we wspieranie edukacji i szkoleń?

9) Czy w zakładzie karnym prowadzona jest otwarta rozmowa na temat sposobów, w jakie 
funkcjonariusze mogą przyczynić się do zachęcania i wspierania możliwości nauki dla więźniów?

10) Czy wspierasz wydarzenia mające na celu świętowanie osiągnięć uczniów z Twojego zakładu?

Po przeprowadzeniu publicznej dyskusji z osadzonymi, pracownikami, przełożonym i kluczowymi 
interesariuszami wspierającymi zakład karny, następnym krokiem jest przyjrzenie się elementom 
strukturalnym wymagającym Twojego zaangażowania, aby umożliwić dalsze uczenie się w 
zakładzie karnym. 
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1. Integracja między zakładami karnymi

Zintegrowane podejście do możliwości edukacyjnych w zakładach karnych oraz między 
zakładami karnymi a lokalnymi instytucjami edukacyjnymi w celu przezwyciężenia problemu 
przedterminowego zwolnienia lub przeniesienia więźniów. Jak wspomniano powyżej, zaczyna się 
to od programu nauczania. I nawet jeśli nie jest to bezpośrednim zadaniem personelu więziennego 
pełniącego funkcje kierownicze, jesteś na właściwym miejscu, aby zadawać pytania na ten temat, 
komunikować się z kolegami z innych zakładów karnych i wyznaczyć personel odpowiedzialny za 
płynne przejście pomiędzy zakładami, zachowując jednolity program nauczania.

2. Promowanie współpracy między nauczycielami

Wprowadzić więcej współpracy pomiędzy różnymi interesariuszami, takimi jak nauczyciele. 
Jest to szczególnie ważne w kontekście edukacji więziennej, która może mieć swoje własne, 
specyficzne wymagania.

Otwiera to również dyskusję na temat personelu resocjalizacyjnego w porównaniu z personelem 
Ministerstwa Edukacji. W gestii profesjonalistów na szczeblu kierowniczym leży umieszczenie przy 
jednym stole wszystkich nauczycieli, wychowawców, trenerów, wychowawców, wykładowców, 
kierowników warsztatów itp. niezależnie od ich pracodawcy i stworzenie jednolitego spojrzenia 
na pedagogikę resocjalizacyjną. Należy promować zatrzymanie i profesjonalizację personelu 
przeszkolonego, oddanego i zainspirowanego do rozwoju zakładów karnych jako ośrodków 
kształcenia ustawicznego.

Istotne jest promowanie współpracy pomiędzy nauczycielami z zewnątrz a wychowawcami 
będącymi pracownikami więzienia. Oczywiste jest, że wyzwania stojące przed profesjonalistą 
“z zewnątrz” zajmującym się kształceniem dorosłych, który przyjeżdża do pracy w korekcyjnym 
systemie sądownictwa karnego są wysokie. Środowisko uczenia się jest wyjątkowe i wymagające: 
głównym celem zakładu karnego jest pozbawienie wolności, a praktyczne aspekty osadzenia 
przestępców pozostawiają niewiele miejsca na rozwój zakładu karnego jako środowiska 
uczenia się. Sami dorośli słuchacze są szczególni, mając przede wszystkim status przestępcy, ze 
wszystkimi związanymi z nim zasadami i ograniczeniami. Ich motywacja do angażowania się w 
doświadczenia związane z uczeniem się jest również przez to zmieniona. Ze względu na względną 
izolację różnych środowisk więziennych, nauczyciele zatrudnieni w zakładach karnych mieli 
niewiele okazji do spotkania się w ramach sieci w celu wymiany i omówienia praktyk. Personel 
zajmujący się procesem uczenia się jest zróżnicowany: z “zewnątrz” organizacji/instytucji 
zajmujących się nauczaniem oraz z “wewnątrz” systemu karnego wymiaru sprawiedliwości. 
Każda z tych grup ma inne warunki służby i jest wierna raczej innym kulturom, tradycjom i etosom 
dotyczącym uczenia się, nauczania i szkolenia. Są to jednak wyzwania, o których “zewnętrzny” 
profesjonalista w dziedzinie uczenia się dorosłych ma niewielkie pojęcie. Co więcej, istnieje wiele 
aspektów, które podkreślają kontekst edukacji więziennej, potrzeby szkoleniowe personelu oraz 
możliwości stworzenia pozytywnego środowiska edukacyjnego, w którym więźniowie mogą się 
uczyć i czynić postępy. 
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3. Równy status między edukacją a pracą

Czasami więźniowie chcą się uczyć, ale praca jest w tym samym czasie i jeśli wybiorą naukę, a nie 
pracę, więźniowie stracą dochody. W związku z tym konieczne są zmiany polityczne i rządowe w 
tej kwestii, ponieważ wydaje się to być sprzeczne z Europejskimi Regułami Więziennymi (28.4): 
“Edukacja ma nie mniejszy status niż praca w ramach reżimu więziennego, a więźniowie nie mogą 
być poszkodowani finansowo lub w inny sposób poprzez uczestnictwo w edukacji”.

• Zapewnij takie samo prawo do pracy i edukacji

• Zapewnij elastyczne harmonogramy

4. Dostęp do nauki przez Internet

Chociaż powody ograniczania komunikacji więźniów ze światem zewnętrznym są oczywiste, 
musi istnieć technologiczna możliwość opracowania programów umożliwiających ograniczoną 
komunikację zewnętrzną i dostęp do kluczowych aspektów sieci dla edukacji na odległość. 

5. Strategiczny nacisk na edukację w więzieniach

W niektórych krajach UE edukacja w zakresie więziennictwa znajduje się na marginesie krajowej 
polityki strategicznej w dziedzinie edukacji i uczenia się przez całe życie, co należy zmienić. 

Hiszpańskie rozporządzenie penitencjarne uwzględnia w swoim tekście postęp, jaki dokonał się 
w dziedzinie interwencji i resocjalizacji więźniów, konsolidując koncepcję resocjalizacji bardziej 
zgodną z aktualnym podejściem dogmatyki prawnej i nauk behawioralnych, kładąc nacisk na 
element socjalizacyjny, a nie kliniczny. Z tego powodu rozporządzenie opowiada się za szeroką 
koncepcją resocjalizacji, która obejmuje nie tylko działania terapeutyczno-opiekuńcze, ale także 
działania szkoleniowe, edukacyjne, zawodowe, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 
pojmując reintegrację osadzonego jako proces wszechstronnego kształcenia jego osobowości, 
wyposażając go w skuteczne instrumenty własnej emancypacji. Podobnie w standardach 
międzynarodowych, w Regułach minimalnych postępowania z więźniami, przyjętych przez 
Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie zapobiegania przestępczości i postępowania 
ze sprawcami przestępstw (1977) oraz w Europejskich Standardach Penitencjarnych (2006), 
wskazuje się na znaczenie programu wychowania fizycznego, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Do tych sześciu zaleceń projekt EESPIP dodaje jeszcze kilka innych.

6. Implikacje wszystkich członków personelu

Wszyscy członkowie personelu muszą być zaangażowani w szkolenie w więzieniu, w przeciwnym 
razie program nigdy się nie odbędzie lub może być zagrożony.  Zaproponowano utworzenie nowej 
skali “Interwencji i resocjalizacji” w ramach Organu Zarządzającego Instytucjami Poprawczymi. 
Resocjalizacja więzienna ma charakter multidyscyplinarny; składa się z profesjonalistów z różnym 
wykształceniem podstawowym, jak stwierdzono w naszym ustawodawstwie penitencjarnym. 
Tendencją europejską jest dążenie do ujednolicenia bardziej zintegrowanego podejścia 
edukacyjnego wśród personelu. 

7. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników, praca w charakterze mentora

Ulepszone szkolenie przygotowawcze dla personelu w więzieniach jest kluczem do poprawy 
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edukacji strukturalnej w więzieniach.  Z danych zebranych w trakcie projektu wynika, że większość 
pracowników stwierdziła, że w ich szkoleniu wstępnym nie było nic na temat edukacji i szkolenia 
więźniów, a połowa z nich stwierdziła, że nie omawiano kwestii związanych z umiejętnościami 
miękkimi, mentoringiem i coachingiem. 

Należy zagwarantować aktualizację i kontynuację szkoleń dla wszystkich pracowników oraz 
zapewnić jakość szkoleń.  Jak wykazaliśmy w IO2, istnieje duża rozbieżność pomiędzy krajami 
partnerskimi w zakresie inwestycji w szkolenia personelu po zatwierdzeniu konkursu. Należy 
więc zorganizować system szkoleń i wdrożyć programy korekcyjne mające na celu rozwijanie 
umiejętności i zwiększanie osobistej odpowiedzialności za ponowne włączenie wszystkich 
pracowników. 

Ułatwianie systemów wsparcia emocjonalnego i psychicznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 
osobistego i reintegracji więźniów. Należy je ustanowić przy pomocy przeszkolonego personelu 
i personelu odgrywającego rolę mentora/trenera dla więźniów, zapewniającego wsparcie 
emocjonalne i psychiczne, monitorującego rozwój i samopoczucie. Można to zorganizować we 
współpracy z organizacjami i wolontariuszami (listy do więźniów).  

Szef straży więziennej mówi, że osadzeni nie mają żadnego monitoringu wewnątrz więzienia: “Nie 
ma monitoringu. Więźniowie nie mają tam nikogo. Wtedy przemoc osiada w więzieniu, ponieważ 
jest to system zamknięty, jest w pewnym sensie bardziej agresywny niż świat zewnętrzny, 
najsłabsi są zawsze karani w porównaniu z osobami nie osadzonymi.” (Gonçalves, 2016 cytowany 
w Salesse et al., n.d. , s.15)

• Poprawa retencji “Choć nagrody płacowe i dodatkowe szkolenia pracowników są znaczącymi 
wydatkami rocznymi, koszty te należy rozpatrywać obok wysokich kosztów odchodzenia 
pracowników. Zmniejszenie tego marnotrawstwa i stworzenie bardziej kompetentnej siły 
roboczej może zapewnić najlepszy stosunek wartości do inwestycji w personel” (Shilson-
Thomas, 2020, s. 25).

• Poprawa szkoleń “Ministerstwo Sprawiedliwości uznaje również, że jakość szkoleń i 
możliwości rozwoju mogą mieć pozytywny wpływ na zatrzymanie pracowników. W przypadku 
nowo zatrudnionych, HMPPS dokonuje przeglądu kursu dla początkujących oficerów 
więziennych, aby rozważyć, w jaki sposób można włączyć więcej elementów praktycznych. 
Dodatkowe szkolenia w miejscu pracy mogą pomóc w uzupełnieniu braków w umiejętnościach 
i poprawić relacje pomiędzy więźniami a personelem. Przykładowo, osoby odpowiedzialne 
za zarządzanie osadzonymi w areszcie, które zajmują się zarządzaniem małymi grupami 
więźniów, przechodzą szkolenia specyficzne dla tej roli. Wprowadzenie szkolenia “Five Minute 
Intervention” (Pięciominutowa Interwencja) uczy funkcjonariuszy, jak w krótkich rozmowach 
zająć się negatywnymi zachowaniami więźniów. W celu poprawy zatrzymania bardziej 
doświadczonych funkcjonariuszy, szczególnie na stopniach zamkniętych, doświadczeni 
funkcjonariusze są zachęcani do awansowania na bardziej zaawansowane stanowiska na 
stopniach sprawiedliwych i stabilnych. Zaawansowani funkcjonariusze Służby Więziennej 
w grupie 4 mają więcej możliwości szkoleń specjalistycznych, a mentorzy ds. szkoleń dla 
funkcjonariuszy służby więziennej są odpowiedzialni za wprowadzenie nowych rekrutów. Ta 
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rola mentora jest szczególnie zachęcająca, ponieważ HMPPS donosi, że była to “najbardziej 
obiecująca interwencja” w celu poprawy zatrzymania nowych pracowników. Na każdym 
poziomie doświadczenia, szkolenia powinny lepiej przygotować pracowników do wymagań 
ich ról i stworzyć możliwości awansu w ramach służby” (Shilson-Thomas, 2020, s. 26).

8. Poprawa szkolenia nauczycieli, przygotowanie ich do edukacji w kontekście 
więziennym

Większość nauczycieli pracujących w kontekście więziennym praktykuje edukację w społeczności 
lokalnej. Dlatego nauczyciele korekcyjni powinni być szkoleni w zakresie dostosowania edukacji 
do kontekstu więziennego, skupiając się na specyficznych potrzebach populacji przestępców 
(Coates, 2016; Steurer, 2020). Istnieje szereg czynników wpływających na zrozumienie i 
rozwój nauczycieli w kontekście więziennym, wyłaniających się z naszej pracy, doświadczeń 
pilotażowych i wcześniejszych badań. Zostały one również podsumowane przez Loncon Center 
of Excellence in Teacher Training.  Czynniki organizacyjne obejmują: kluczową rolę Dyrektora / 
Gubernatora więzienia w określaniu zakresu, w jakim można zarządzać środowiskiem więziennym 
w celu stworzenia pozytywnych warunków do nauki; sztywną, hierarchiczną strukturę, w ramach 
której edukacja często ma niski priorytet; procedury bezpieczeństwa, przeludnienie i ciągłe 
przemieszczanie się więźniów. Ponadto, wychowawcy więzienni nie mają jasnego statusu 
zawodowego i jasnych dróg do zatrudnienia. 

Czynniki kulturowe obejmują zamknięte, ograniczone czasowo, fizyczne środowisko - całkowicie 
odmienne od innych środowisk.  To sprawia, że środowisko uczenia się jest niespokojne i 
charakteryzuje się zakłóceniami i brakiem ciągłości. Okoliczności zewnętrzne wywierają duży 
wpływ na życie więźniów i mają znaczący wpływ na ich uczucia, co powoduje wysoki poziom 
“obciążenia emocjonalnego” wpływającego na dynamikę uczenia się i nauczania. Innymi 
słowy, istnieje konflikt pomiędzy względnie delikatną tożsamością więźnia-ucznia jako ucznia a 
dominującym, prawnie narzuconym statusem przestępcy.

Czynniki pedagogiczne obejmują nieciągłość w nauce indywidualnej i zmienne wzorce 
uczęszczania do szkoły.  Grupy uczniów często charakteryzują się bardzo szerokim zakresem 
indywidualnych potrzeb, które wymagają większego zróżnicowania niż jest to zazwyczaj 
potrzebne w zwykłych warunkach edukacyjnych.  Więźniowie zazwyczaj mają stosunkowo słabą 
tożsamość jako osoby uczące się i często mają niską samoocenę, brak pewności siebie i słabe 
podstawowe umiejętności.  Nauczyciele mają ograniczony dostęp do zasobów internetowych i 
dlatego trudno jest im znaleźć sposoby na dostosowanie zasobów i treści nauczania do potrzeb.  
Głównym czynnikiem wpływającym na nauczanie i uczenie się jest potrzeba zarządzania i radzenia 
sobie z “ładunkiem emocjonalnym”, praktycznymi i emocjonalnymi potrzebami wsparcia, które 
więźniowie przynoszą ze sobą do klasy, co wpływa zarówno na ucznia, jak i nauczyciela oraz na 
“klimat emocjonalny” w klasie więziennej.  

9. Współpraca ze służbami kuratorskimi, agencjami opieki społecznej i organizacjami 
pozarządowymi w celu przyjęcia strategii strukturalnej w zakresie edukacji w 
więzieniu (UNODC, 2008; Coates, 2016)
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7. Wnioski

“Edukacja powinna być w centrum systemu więziennictwa”. Jeśli edukacja jest motorem 
mobilności społecznej, jest również motorem resocjalizacji więźniów. 

Aby to osiągnąć, proponujemy następujące zalecenia:

Wielka inwestycja w zasoby ludzkie i ekonomiczne w  celu uniknięcia przepełnionych więzień. 
Lepsze warunki w więzieniach i wyższy wskaźnik liczby pracowników na jednego osadzonego 
skutkują środowiskiem, które pozwala na większe zaangażowanie wszystkich pracowników w 
programy edukacyjne.

Poprawa szkoleń dla pracowników (umiejętności miękkie, mentoring). Można to zrobić na kilka 
różnych sposobów, takich jak Europejskie Dni Informacji Szkoleniowej. Aby zachęcić do szkolenia 
pracowników, godziny spędzone przez nich na szkoleniach powinny być liczone jako godziny 
pracy, a zatem powinny być opłacane.

Informowanie i promowanie dostępu do europejskich możliwości narzędzia do szkolenia 
młodzieży i dorosłych. Oprócz doskonalenia zawodowego personelu, na poziomie europejskim 
dostępnych jest wiele możliwości dokształcania.

Potrzeba rozwijania Społecznych Programów Edukacyjnych, umiejętności interpersonalnych, 
a nawet pewności siebie. Programy te mają ogromne znaczenie zwłaszcza w przypadku 
więźniów, którzy zmagają się na przykład z uzależnieniami. Poprzez wdrożenie tych programów 
edukacyjnych można zaspokoić potrzeby niektórych z najbardziej wrażliwych więźniów. 

Informacje zwrotne i ocena ze strony wszystkich zaangażowanych pracowników: Służby 
więzienne i kuratorskie oraz władze oświatowe muszą przeprowadzać regularne badania 
populacji więziennej, określać potrzeby i dbać o to, aby oferowane zajęcia edukacyjne były 
zgodne z tymi potrzebami.  Przeciwstawna kwestia pojawiła się w odniesieniu do szkoleń lub 
wsparcia personelu w celu zachęcania i wspierania edukacji więźniów, a dokładniej kierownictwo 
stwierdziło, że personel więzienny przechodzi szkolenia, podczas gdy pracownicy uważają, że nie 
przechodzą żadnych szkoleń związanych z powyższymi kwestiami.
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