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Planul Modulului

Training: EESPIP - Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 
interacționează în învățarea în penitenciar cu femeile și minoritățile

Modul: Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului 
educațional în penitenciare

Trainer: 

Sesiunea nr.:  Durata:  8 ore Date: 

Obiective generale: Instruirea managerilor și a ofițerilor din penitenciare 
cu privire la înțelegerea importanței educației în 
penitenciare și a modului de a susține, din punctul de 
vedere al managerului, implementarea lor în propria 
organizație.
Susținerea managerilor, a personalului și a părților 
interesate în analiza caracteristicilor principale care 
ar putea susține consolidarea structurală a sistemului 
educațional în penitenciare.

Rezultatele învățării: By the end of this training module, the participants will 
be able to: 
• să înțeleagă importanța educației în penitenciare și 

importanța promovării educației la diferite niveluri 
ale tratamentului în penitenciar

• să identifice specificul sistemului educațional în 
penitenciar

• să înțeleagă rolul lor în promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții și concret în promovarea accesului 
minorităților la educație

• să planifice procesul de predare-învățare în diferite 
etape: definirea rezultatelor învățării, proiectarea 
unor curriculum-uri alternative în funcție de nevoile 
propriului lor context, definirea strategiilor de 
implicare a organizațiilor societății civile în acest 
proces, definirea împreună a măsurilor care pot 
consolida sistemul educațional în penitenciar

• auto-poziționarea în rolul de susținător al 
consolidării structurale a sistemului educațional în 
penitenciare

Conținut: • Înțelegerea importanței educației penitenciare în 
promovarea reabilitării

• Dificultățile de promovare a unui mediu de învățare 
de viață în penitenciar

• Reintegrarea femeilor și a minorităților: exemple

• Rolul managerului penitenciarei

• Rolul managerului penitenciarei privind 
implementarea educației în penitenciar

• Rolul altor persoane implicate în predare
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Training: EESPIP - Sprijin educațional european pentru ofițerii de penitenciar care 
interacționează în învățarea în penitenciar cu femeile și minoritățile

Metode: • Expozitive, interogative și interactive

• Formarea digitală cu practică alternativă și input-uri 
teoretice și joc de rol. Feedback din experiență

Recunoaștere: Certificat de formare EQF Nivel: IV

Sesiunea de formare – Planul modulului

Program 
(propunere)

Activități Resurse și materiale

9.00 am -9.30 Prezentare; activități de spargere a gheții PPT și Kahoot

9.30 to 11.00 Importanța educației în penitenciar în promovarea 
reabilitării
Dificultăți în promovarea unui mediu favorabil 
învățării pe parcursul vieții în penitenciare 

Prezentare PPT
Schimburi cu 
participanții 
(exerciții în grup)

11.00 Pauză de cafea

11.15 - 12.00 Rolul managerului penitenciarei

Rolul managerului penitenciarei în implementarea 
educației în penitenciar 

Prezentare PPT
Schimburi cu 
participanții 
(exerciții în grup)
Activitate practică

12.00 - 1.00 Rolul altor persoane implicate în predare Prezentare PPT
Schimburi cu 
participanții 
(exerciții în grup)

1.00 Masa de prânz

2.00 - 03.30 Rolul altor persoane implicate în predare Prezentare PPT
Schimburi cu 
participanții 
(exerciții în grup)

3.30 - 3.45 Pauză de cafea



5

EESPIP
Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare

3.45 - 4.00 Reintegrarea femeilor și a minorităților: Nevoia 
adaptării unui rol special 

Prezentare PPT
Schimburi cu 
participanții 
(exerciții în grup)

5.00 Informare Jamboard/mentimeter

Evaluarea 
cursului

Verificarea modului în care cursul răspunde 
cerințelor

Formular de evaluare
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Proiectul Sprijin Educațional European pentru Ofițerii din Penitenciare care 

Interacționează în Contextul Învățării în penitenciare cu Femei și Minorități 

(EESPIP), este co-finanțat de programul Erasmus + și Agenția Națională FR01, 

sub coordonarea Institutului Saumurois de Comunicare alături de partenerii din 

România (CPIP ), Spania (DEFOIN), Polonia (ARID) și Portugalia (APROXIMAR).

Proiectul nostru vizează deschiderea oportunităților de învățare a personalului 

legate de dezvoltarea profesională într-un mediu care nu este asociat învățării: 

penitenciara.

EESPIP a creat conținut și activități care urmează să fie livrate pentru personalul 

penitenciarelor pentru a-și dezvolta în continuare formarea profesională legată 

de mediul lor profesional. Gândirea din spatele acestui proiect este despre 

importanța relațiilor umane în modelarea unei cariere de învățare. Accentul 

nostru este pe înțelegerea impactului personalului penitenciar non-educativ 

asupra experiențelor de învățare ale oamenilor care sunt privați de libertate.

Pentru mai multe informații despre proiect și pentru versiunea completă a 

rapoartelor și modulelor de formare, vă rugăm să nu ezitați să vizitați site-ul 

nostru www.eespip.eu 

Ultimul proiect livrat este dublu pentru a oferi un modul de formare privind 

modul în care atât managerii de penitenciare, cât și ofițerii din penitenciare pot 

sprijini consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare. Acest 

lucru va oferi, de asemenea, o analiză a experienței-pilot desfășurate în timpul 

implementării proiectului EESPIP, oferind punctul de vedere al managerilor de 

penitenciare asupra procesului de învățare și a recomandărilor structurale ale 

partenerilor pentru a sprijini consolidarea structurală a sistemului educațional 

în penitenciare.

1. Prezentarea proiectului EESPIP

http://www.eespip.eu
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2. Înțelegerea importanței educației 
       în penitenciar pentru promovarea 
       reabilitării 

2.1. Scopul educației

Rolul critic al educației adulților în dezvoltarea societății este recunoscut de mult timp. De la Prima 

Conferință Internațională privind Educația Adulților în 1949, statele membre ale UNESCO și-au 

dublat eforturile pentru a se asigura că adulții își pot exercita dreptul fundamental la educație. 

Conferințele ulterioare de la Montreal (1960), Tokyo (1972), Paris (1985) și Hamburg (1997) au 

reafirmat acest drept și au sugerat modalități de realizare. În 1976, Conferința Generală a UNESCO 

a aprobat recomandarea Nairobi privind Dezvoltarea Educației Adulților (UNESCO, 1976), care 

consacră angajamentul guvernelor de a promova educația adulților ca parte integrantă a 

sistemului educațional într-o perspectivă de învățare de-a lungul vieții.

“Învățarea și educația adulților sunt componente centrale ale învățării pe tot parcursul 

vieții. Aceasta cuprinde toate formele de predare și învățare care urmărește să se asigure că 

toți adulții participă la societate și la posibilitățile de angajare. Educația adulților are multe 

definiții: este înlocuitorul învățământului primar pentru o proporție foarte mare a adulților 

din lume; este complementul educației elementare sau profesionale pentru mulți oameni 

care au primit doar o educație incompletă; extinde educația celor pe care îi ajută să facă 

față noilor cerințe ale mediului lor; îmbunătățește educația celor care au un nivel ridicat de 

educație; și este un mijloc de dezvoltare individuală pentru toți”.

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

Educația în penitenciar ca drept

Educația este un drept fundamental al omului, universal, mai întâi recunoscut la nivel internațional, 

ca în Declarația Universală a Drepturilor Omului (1948), afirmând în articolul 26 alineatul (1) 

că “toată lumea are dreptul la educație”. Declarația continuă, afirmând că (2) “Educația se va 

îndrepta spre dezvoltarea deplină a personalității umane și consolidarea respectării drepturilor 

omului și a libertăților fundamentale”. (Organizația Națiunilor Unite, 1948, p.7).
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De atunci, dreptul la educație a fost afirmat în mai multe tratate și texte internaționale și a fost 

afirmat atât de instrumente obligatorii  și neconforme  din punct de vedere juridic (UNESCO, 

2021). De exemplu, putem trimite la unele dintre ele (Costelloe și Warner, 2014), cum ar fi:

• Carta Drepturilor Fundamentale aplicată prin Tratatul de la Lisabona - articolul 14 “Toată 

lumea are dreptul la educație și la formare profesională și continuă” (Agenția Uniunii 

Europene pentru Drepturi Fundamentale, 2021)

• Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale (1966) - articolul 13 

“Statele părți la prezentul legământ recunosc dreptul tuturor la educație” (Organizația 

Națiunilor Unite, 1966, p.4)

Cea mai recentă declarație de politică a Consiliului Uniunii Europene privind învățarea pe tot 

parcursul vieții a fost că:

“În perioada de până în 2020, obiectivul principal al cooperării europene ar trebui să fie 

sprijinirea dezvoltării în continuare a sistemelor de educație și formare în statele membre care 

vizează asigurarea: (a) îndeplinirii personale, sociale și profesionale a tuturor cetățenilor; (b) 

prosperității economice durabile și a capacității de angajare, promovând în același timp 

valorile democratice, coeziunea socială, cetățenia activă și dialogul intercultural” 

(Council of Europe, 2009, p.1)

Recent, UNESCO, ca agenție specializată în educație a Organizației Națiunilor Unite, este 

încredințată să conducă și să coordoneze Agenda Educației 2030. Potrivit acestei agende, 

educația urmărește “să asigure o educație incluzivă și de calitate și să promoveze oportunitățile 

de învățare pe tot parcursul vieții pentru toți.” (UNESCO, 2021, p. 3).

2.2. Importanța educației în penitenciar în promovarea 
reabilitării 

Câteva teorii clasice pot explica importanța promovării educației. Scrierile psihologice clasice 

ale lui Piaget (1997) și Kohlberg (1963) ajută la informarea componentei morale. Curricula 

educațională poate ajuta componenta morală oferind un conținut de curs care ajută la dezvoltarea 

raționamentului moral (Arbuthnot 1984; Arbuthnot și Gordon 1983) care, la rândul său, va atenua 

impulsul de a se angaja în comportamentul criminal după eliberare.
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Educația poate, de asemenea, atenua infracțiunea deoarece îmbunătățește funcțiile cognitive 

executive ale infractorului, cum ar fi capacitatea de a utiliza și de a procesa informații (Mackenzie 

2006). Acest lucru va reduce, la rândul său, impulsul de a comite crime. Paradigma distanței 

poate explica, de asemenea, importanța educației pentru prizonieri, oferindu-le o oportunitate 

de a duce o viață mai bună (Maruna și LeBel 2010). Prin obținerea diplomelor educaționale, 

infractorii își pot schimba identitatea și concepoi tul de sine, oferind astfel motivația de a trăi o 

viață mai bună și de a renunța la crimă (idem). În afară de aceasta, programele educaționale îi 

conectează la profesori/formatori într-un mediu de susținere și îngrijire, care este esențial pentru 

reabilitarea deținuților, deoarece le oferă sprijin social, care este, de asemenea, un punct-cheie 

pentru teoriile criminologice (Cullen 1994). Educația le permite prizonierilor să dezvolte abilități 

importante pentru lumea de afară. Acesta poate fi un stimulent pentru ca deținuții să devină activi 

în economiile și comunitățile locale, din care s-au simțit odată excluși (Departamentul pentru 

Afaceri, Inovare și Abilități, 2011).

Penitenciarele ar trebui să promoveze un mediu de învățare. Astfel, “penitenciarele își pot sprijini 

deținuții pentru a-și folosi bine condamnarea, pentru a aborda lacunele în învățare și abilitățile, 

pentru a-și îmbunătăți capacitatea de angajare și pentru a-și schimba atitudinile și percepțiile 

personale – inclusiv dezvoltarea de noi percepții și atitudini care îi pot ajuta să înțeleagă motivele 

și consecințele acțiunilor lor “(Hawley, Murphy și Souto-Otero, 2013, p.7).

Educația în penitenciar și procesul de reabilitare a prizonierilor

Cercetările empirice privind caracteristicile socio-demografice ale deținuților au evidențiat 

nivelul scăzut al educației și al lipsei de calificare în cadrul penitenciarelor (Morgan, Liebling, 

2007; Combessie, 2001). Din punct de vedere utilitar, în timp ce infracțiunea este o externalitate 

negativă cu un cost social extraordinar, educația poate reduce activitatea criminală și rata crimelor 

(Lochner, Moretti, 2001). De fapt, mai multe studii au subliniat că prizonierii care au participat la 

educație/formare profesională sunt mai puțin susceptibili de a recidiva (Porporino și Robinson, 

1992; Clark, 2001). Studiul lui Steurer et al. (1997) arată că “participarea la școală în timpul 

detenției scade probabilitatea de a recidiva cu 29%” (Initiative, Karpowitz și Kenner, 1995, p.3).

Educația este considerată unul dintre factorii de nevoie de risc și infracțiune conform modelului de 

risc, nevoie și responsabilitate (Andrews și Bonta, 2010). Modelul RNR se bazează pe trei principii 

în generarea unei intervenții eficiente pentru populațiile de infractori cu obiectivele finale de 

îmbunătățire a tratamentului pentru infractori și reducere a recidivismului. Cercetarea din ultimii 

20 de ani a evidențiat modelul de risc, necesitate și responsabilitate (RNR) pentru o programare 

eficientă de corecție. Acest model integrează psihologia comportamentului penal într-o înțelegere 

a reducerii recidivismului, contextualizată în cadrul teoriei cognitive a personalității și a învățării 
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sociale a comportamentului criminal (Andrews și Bonta, 2007; Bonta, Andrews și Woritith, 2006).

Modelul are trei principii: risc, necesitate și responsabilitate.  

• Principiul riscului: Primul principiu afirmă că comportamentul criminal poate fi prezis și 

că intensitatea intervenției ar trebui calibrată în funcție de nivelul de risc al infractorului 

(Andrews și Bonta, 2010). 

• Principiu nevoii: Principiul nevoii subliniază importanța vizării nevoilor criminogene de 

a reduce recidivismul. Nevoile criminogene sunt riscuri dinamice care, atunci când sunt 

schimbate, sunt asociate cu schimbări în probabilitatea recidivistului (Andrews și Bonta, 

2010). Factorii de nevoie de risc și criminogeni includ “Big Four” – istoria comportamentului 

antisocial, modelul de personalitate antisocial, cognițiile antisociale și asociații antisociali; 

cei “patru moderați” includ circumstanțe familiale/maritale, școală/muncă, agrement/

recreere și abuz de substanțe (idem). Intervențiile care vizează nevoile criminogene au arătat 

rezultate mai bune de recidivism decât cele care nu au. (Aos et al. 2006)

Big Four Istoria 
comportamentului 
antisocial 

Aceasta include implicarea timpurie într-un număr și o 
varietate de activități antisociale într-o varietate de locuri 
(acasă și/sau în afara casei). Indicatorii majori includ arestarea 
la o vârstă fragedă, un număr mare de infracțiuni anterioare 
și încălcări ale regulilor în ceea ce privește eliberarea 
condiționată. 

Modelul 
personalității 
antisociale 

Acest factor de risc/nevoie include, de exemplu, impulsivitate, 
căutare aventuroasă de plăceri, probleme generalizate (mai 
multe persoane, locuri multiple), agresivitate neliniștită, 
ignorarea crasă a altora. 

Cogniția antisocială Acestea includ atitudini, valori, credințe, raționalizări și o 
identitate personală favorabilă criminalității. 

Asocieri antisociale Acestea includ atât asocierea cu alți pro-criminali, cât și 
izolarea relativă de cei anti-crimă. Acest factor de risc/nevoie 
este uneori numit “sprijin social pentru crimă.” 

Moderate 
Four

Circumstanțe 
familiale/maritale

Cheia de evaluare a familiei de origine a tinerilor și a 
circumstanțelor maritale pentru persoanele în vârstă este 
calitatea relațiilor interpersonale din cadrul unității (părinte-
copil sau soț/soție) și așteptările comportamentale și regulile 
privind comportamentul antisocial, inclusiv monitorizarea, 
supravegherea și abordările disciplinare. 

Școală/muncă Acest factor de risc/nevoie pune un accent major pe calitatea 
relațiilor interpersonale în cadrul locurilor școlare și/sau a 
muncii. 

Timp liber/recreere Niveluri scăzute de implicare și satisfacții în activitățile de 
agrement anti-penal. 

Abuz de substanțe Factorul de risc/nevoie constă în probleme cu alcoolul și/sau 
droguri (exclus tutunul). 

Tabelul 1: Factorii De Risc/Necesari – Cei Opt Centrali (Andrews Și Bonta, 2010, p. 58 - 60)
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În ceea ce privește factorul de risc/risc de muncă/de lucru, acesta pune un accent major pe 

calitatea relațiilor interpersonale în cadrul mediilor școlare și/sau ale muncii. Școala poate fi un 

factor de risc dacă o persoană are “niveluri scăzute de performanță și implicare și niveluri scăzute 

de recompense și satisfacții” (Andrews și Bonta, 2010, p. 59) cu școala. 

• Principiul responsabilității: Principiul responsabilității sugerează că abordările cognitiv-

comportamentale și de învățare socială sunt cele mai eficiente în producerea schimbării 

comportamentului. Aceasta are 2 componente – responsabilitate generală și responsabilitatea 

specifică. Responsabilitatea generală sugerează că furnizorii ar trebui să ia în considerare 

stilul și abilitățile de învățare ale individului atunci când determină stilul și modul de livrare 

a programului de tratament (Andrews și Bonta, 2010). Responsabilitatea specifică implică 

adaptarea tipului de intervenție la caracteristicile biologice, sociale și psihologice ale 

individului (Andrews și Bonta, 2006).

• Revenind la accentul asupra educației, Andrews și Bonta (2010) explică faptul că aceasta 

poate fi o forță dacă persoana prezintă “atașamente puternice cu elevii/colegii împreună cu 

cifrele autorității în combinație cu niveluri ridicate de performanță și satisfacție școlară” ( 

Andrews și Bonta, 2010, p.59). Dacă vrem să schimbăm această nevoie criminogenă, trebuie 

să “îmbunătățim performanța, implicarea și recompensele și satisfacțiile” (idem, p.59) cu 

activitatea școlară. Educația corectă poate contribui la reducerea recidivismului și, în final, 

la îmbunătățirea oportunităților pieței muncii. Acesta este motivul pentru care promovarea 

educației în penitenciar cu deținuții este atât de importantă.

• Abordarea drepturilor omului subliniază, de asemenea, necesitatea implementării 

activităților educaționale în penitenciar pentru a oferi oportunități de a-i “ajuta pe prizonieri 

să-și reorganizeze penitenciara într-un mod pozitiv [...] prin încurajarea prizonierului să se 

dezvolte ca persoană” (Coyle, 2009, P .94).

‘Deși contribuția la reducerea recidivismului este de o importanță majoră, educația penitenciară 

este mai mult decât atât. De asemenea, este important să oferiți educație în penitenciar, 

deoarece este ceea ce trebuie să faceți.’ (Braggins și Talbot, 2005, p.12)

“În cel mai bun caz, educația penitenciară poate deschide oportunități, luminează oamenii, le 

extind orizonturile și le construiesc încrederea în sine. Poate crește gradul de conștientizare a 

opțiunilor, oferindu-le o alegere reală a unei vieți departe de crimă. Educația poate deschide 

mijloacele legitime de realizare a succesului.” (Profesorul Gus John, Președinte al Advisory Group. 

Time to Learn)
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2.3 Rolul educației în învățarea pe tot parcursul vieții  
       la deținuți

Educația joacă un rol esențial în incluziunea socială și poate fi un transformator în viața 

prizonierilor, ajutându-i să-și schimbe comportamentul și să aibă o viață care respectă legea. 

“Educația contribuie la prevenirea comportamentului criminal în primul rând sau cel puțin a 

comportamentului criminal sancționat cel mai frecvent prin sentința privativă de libertate. Acest 

lucru se datorează faptului că ajută la oferirea capacității de a duce o viață adecvată; și pentru că, 

cel puțin într-o oarecare măsură, consolidează normele care inhibă comportamentul criminal. “ 

(Schuller, 2009; Torrijo și Maeyer, 2019).

Învățarea pe tot parcursul vieții poate fi considerată într-o dublă perspectivă, inclusiv atât 

cunoștințele necesare pentru a merge mai departe cu educația și formarea, precum și abilitățile 

necesare pentru continuarea procesului de învățare de-a lungul vieții în societate și la locul de 

muncă (Schenck, 2005). În penitenciar, educația și formarea trebuie să se caracterizeze atât 

prin furnizarea de oportunități de dezvoltare a abilităților personale, cum ar fi încrederea în 

sine, rezolvarea problemelor, creativitatea cât și îmbunătățirea capacității de a învăța și evalua 

informațiile într-o perspectivă continuă.

Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții la deținuți cu o abordare integrală într-un context 

în care identitățile sunt adesea fragmentate (Schuller, 2009), în plus față de beneficiul vieții 

individului, poate contribui la bunăstarea socială și economică a societății; încurajarea învățării 

pe tot parcursul vieții a ofițerilor de penitenciare poate îmbunătăți starea de bine a ofițerilor de 

penitenciar la locul de muncă și funcționarea sistemului de lucru și a mediului.

Fiind de acord că motivația persistentă de a învăța, precum și abilitățile de învățare 

corespunzătoare, par a fi cerințe esențiale de integrare în societatea actuală, este important să 

se depună eforturi pentru a se asigura că infractorii în penitenciar, ca și celelalte persoane din 

lumea exterioară, să obțină cunoștințele și abilitățile de care au nevoie pentru a se confrunta cu 

situații de viață și de ocupare a forței de muncă într-o societate în transformare constantă, oferind 

simțul unei participări mai mari în societate, o mai mare eficacitate, o identificare mai puternică 

cu normele sociale și prin creșterea potențialului de a câștiga și, prin urmare, să fie capabili să 

se miște într-un mediu cu o prezență mai mică a comportamentului delincvent (Schuller, 2009).

Trebuie să fie clar că lipsa acestor abilități și cunoștințe într-o perspectivă de învățare de-a lungul 

vieții va însemna, probabil, excluderea sau marginalizarea din sistemul educațional obișnuit și de 

pe piața forței de muncă.

Având în vedere că învățarea pe tot parcursul vieții, un instrument eficient împotriva criminalității 
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necesită intervenție pe mai multe fronturi, putem spune că ofițerii de penitenciar reprezintă 

una dintre condițiile prealabile pentru satisfacerea nevoilor educaționale ale prizonierilor, de a 

construi rețele utile de sprijin.

Ofițerii de penitenciar sunt exemple proeminente de potențiali “intermediari” ai participării 

prizonierilor la învățarea de-a lungul vieții. Persoanele încarcerate în clasele de educație corectă 

sunt elevi mai întâi și au multe dintre aceleași nevoi și provocări ca elevii din orice clasă (McKinney 

și Cotronea, 2011). În plus, educația nu se limitează la sala de clasă. Educația este implicită în 

desemnarea instituțiilor și a sistemelor numite “corecții”. În acest sens, ofițerii de penitenciar pot 

fi, de asemenea, acolo pentru a ajuta prizonierii în învățare. Un bun început de a fi un sprijin 

eficient al procesului de învățare al deținuților, este de a aloca timp interacțiunii zilnice cu 

prizonierii și de a acorda atenție nevoilor și barierelor lor educaționale.

Promovarea învățării prizonierilor poate fi, de asemenea, o sarcină a ofițerilor de penitenciar și, 

așa cum au sugerat Braggins și Talbot (2005), acești profesioniști pot facilita învățarea prizonierilor 

cu unele practici precum:

• Implementarea unei politici de securitate dinamică;

• Prevenirea tulburării;

• Utilizarea unei bune comunicări;

• Furnizarea de activități adecvate.

Cu toate acestea, este important să se țină seama de faptul că este nevoie de o gestionare 

integrată a învățării, în cazul în care serviciile penitenciare clarifică ce ofițeri de penitenciar pot și 

ar trebui să facă pentru a promova învățarea, furnizarea de formare și formalizarea unei game de 

oportunități (cum ar fi mentoratul, sprijinul, instructorii practici etc.).

2.4 Dificultatea promovării mediului propice învățării  
       pe parcursul vieții în detenție

Deși promovarea educației în penitenciar este importantă, în primul rând trebuie să recunoaștem 

că există multe provocări cu care ne confruntăm în furnizarea eficientă a oportunităților de 

învățare și implicare a infractorilor.

De fapt, cercetarea empirică privind caracteristicile socio-demografice ale deținuților a subliniat 

nivelul scăzut al educației și lipsa de calificări în cadrul penitenciarelor (Morgan, Liebling, 

2007; Combessie, 2001). Într-o meta-analiză a 32 de studii europene, autorii au descoperit că 

programele educaționale din penitenciar au prezentat o dimensiune medie a efectului de r = 0,08 
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în reducerea recidivismului (Ilescas, Sánchez-Meca și Genovés, 2001).

O altă provocare este mișcarea infractorilor, deoarece aceștia pot fi mutați dintr-o penitenciar în 

alta cu doar o notificare sau fără; ei pot fi eliberați din instanță fără să se întoarcă în penitenciar; ei 

pot avea cerințe de sănătate și, prin urmare, mai puține oportunități de a se implica în consolidarea 

procesului de învățare de-a lungul vieții.

Durata pedepsei unui infractor influențează, de asemenea, posibilitatea de a se angaja în 

programele de învățare de-a lungul vieții, de exemplu, dacă un infractor este condamnat la o 

perioadă mai mică de douăsprezece luni, există mai puține oportunități de a se angaja în învățare 

în penitenciar (O’Grady, 2013). Se dovedește că mutarea infractorilor de la o penitenciar la alta, 

așa cum se întâmplă frecvent, le afectează realizările educaționale (Schuller, 2009).

Mai mult, în penitenciar, există mai multe probleme asociate, cum ar fi abateri, violență, sinucidere, 

stres și frustrare, probleme de sănătate mintală, izolare de familie și colegi, consumul de droguri și 

riscurile ulterioare ale transmiterii HIV (Goffman, 1961; Wortley, 2002; Andersen, 2004; Rhodes et 

al., 2005; March, Oviedo-Joekes, și Romero, 2006; Centrul European de Monitorizare a Drogurilor 

și Dependenței de Droguri, 2008; Cochran și Mears, 2013; Hayes, 2010; Durcan și Zwemstra, 2014).

Bariere în calea participării prizonierilor la programele educaționale 

În general, barierele din penitenciar au fost studiate în ceea ce privește programele de orientare 

profesională. Există mai multe bariere (Brosens et al., 2018)

Bariere instituționale: 

• de exemplu, problema listelor de așteptare, când bugetul pentru programele de corecție 

rămâne fix, în timp ce numărul deținuților crește. Aceasta înseamnă că mai puțini prizonieri 

au acces la educație și lista de așteptare crește (Giles et al., 2016);

• supraaglomerarea penitenciarei;

• lipsa materialelor de studiu;

• eșecul organizatorilor de educație în a răspunde solicitărilor de înscriere la cursuri;

• un curriculum prea limitat, ceea ce înseamnă că nu toți prizonierii sunt capabili să urmeze 

un curs la un nivel adecvat; de exemplu, majoritatea penitenciarelor tind să furnizeze cursuri 

care să dezvolte abilități de bază și, astfel, prizonierii nu au adesea oportunități de a progresa 

la cursuri de nivel superior;

• și, în cele din urmă, absența integrării între muncă și educație;

Bariere informaționale:

• de exemplu, prizonierii nu se înscriu în cursuri educaționale, deoarece nu sunt informați 

despre oportunitățile disponibile;
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• lipsa personalului de predare (Brosens et al., 2018)

Bariere situaționale:

• uneori, prizonierii sunt eliberați sau transferați într-o altă penitenciar;

• uneori, prizonierii care execută sentințe scurte pot fi dezavantajați în ceea ce privește 

oportunitățile de educație;

• prizonierii fac adesea dificilă schimbarea mentalității lor comportamentale;

Bariere dispoziționale (legate de episoade anterioare și în timpul îmbunătățirii care 
pot limita oportunitățile de învățare):

• de exemplu, experiențe de școală negative;

• diferite forme de stigmă;

• stima de sine scăzută;

• abuzul de alcool și medicamente;

• probleme de sănătate mintală;

• dizabilități de comunicare și de învățare;

• percepția de sine conform căreia nu pot să se concentreze.

Autorii au observat că, în afară de sex, vârstă, nivel educațional, dificultăți de învățare și durata 

pedepsei cu penitenciara, prizonierii care doresc să participe la educație percep mai mult decât 

alții limitele barierelor instituționale decât barierele situaționale (Manger, Eikland și Asbjornsen, 

2018). Ofițerii de penitenciar pot juca un rol important în motivația prizonierilor și îi pot 

sprijini, de asemenea, să raporteze și să încerce să depășească unele bariere instituționale. 

Obiceiurile de muncă slabe și lipsa de motivație caracterizează profilul unui prizonier (Desir și 

Whitehead, 2010) și acest lucru afectează nivelul lor de implicare în programele educaționale. 

Din acest motiv, infractorii au nevoie de motivație și angajare. Atenția, Relevanța, Încrederea și 

modelul de Satisfacție (modelul ARÎS) ca strategie axată pe motivație (Keller, 2000, în Desir și 

Whitehead, 2010), se bazează pe atenție, relevanță, încredere și satisfacție.

Prin adaptarea acestei teorii din mediul educațional la mediul din afara clasei, ofițerii pot:

• obține interesul inițial al prizonierului/cursantului, încorporând relevanța în domeniul lor de 

practică din sala de clasă;

• propune obiective motivaționale care corespund nevoilor cursanților;

• crea încredere, care oferă un sentiment de auto-valoare;

• promova satisfacția prizonierilor. Ofițerii de penitenciar ar trebui să se angajeze pentru a 

înlocui folosirea fricii și a amenințărilor cu privarea de libertate, cu promovarea unei împlinii 

personale, de exemplu, creșterea aplicării învățării în activitatea din viața reală și oferind 

feedback pozitiv (Keller, 2000, în Desir și Whitehead, 2010).
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3. Vedere generală asupra sistemului 
    de educație în țările europene 
    partenere

La nivel mondial, este posibil să se identifice o serie de oportunități de învățare în penitenciare 

(Braggins și Talbot, 2005)

Învățarea bazată pe clasă

Învățământ la distanță

Lucrul pe celule, de exemplu “temă” sau altele

Învățarea auto-motivată

Formare profesională

Educație și sprijin de la cei egali

Clasele de bază și de competențe-cheie atașate de ateliere

Învățare bazată pe sala de gimnastică și cursuri acreditate

NVQ-urile obținute prin munca pe proprietatea penitenciarului, de exemplu, 

curățenie industrială, spălătorie și bucătărie

Programe de comportament delincvent

Figura 1 – Oportunități De Învățare În Penitenciar (După Braggins Și Talbot, 2005)

Mai jos (Tabelul 2), cititorul poate găsi modul în care variază sistemul educațional din penitenciar 

între părțile partenere. 



Sistemele educaționale penitenciare din diferite țări europene - exemplul consorțiului EESPIP

Țara Responsabil Sarcini Tipologii Model de numire Articularea penitenciarei cu 
educatorii

Franța Ministerul 
Justiției în 
colaborare 
cu Ministerul 
Educației

Există trei niveluri de responsabilitate 
pentru educația în penitenciare:
• nivelul național implementează 
orientările politice definite în 
comun de Direcția Generală pentru 
Educație Școlară (DGSCO) și Direcția 
Administrație a Penitenciarelor (DAP);
• nivelul regional este acela de direcție 
în raport cu autoritățile responsabile de 
alocare a resurselor (rectori academici 
și directori interregionali ai serviciilor 
penitenciare);
• nivelul local este responsabil 
pentru implementarea educației în 
penitenciare,

Înapoi la educația școlară
Validarea experienței și a 
competențelor (VAE)
Învățământ la distanță 
(CNED)
Franceza ca a doua limbă
Programe de instruire 
privind abilitățile de bază
Învățarea profesională

Profesorii sunt 
numiți de Ministerul 
Educației.
Profesorii nou numiți 
cu normă întreagă 
sau cu jumătate de 
normă beneficiază de 
formare obligatorie 
de inducție.

Personalul din învățământul 
național asigură coerența 
sistemului și legătura 
dintre educația națională și 
administrația penitenciarelor: 
personalul de conducere 
la nivel național, directorii 
unităților educaționale 
regionale la nivel regional și 
ofițerii de învățământ local la 
nivel local.

România Ministerul 
Justiției în 
colaborare 
cu Ministerul 
Educației

Administrația Națională a 
Penitenciarelor din România este 
responsabilă de educația adulților, 
în cooperare cu societatea civilă; 
educarea abilităților de bază; și o parte 
din educația de remediere.
Ministerul Educației este responsabil 
pentru a doua șansă de educație și 
de educația și formarea profesională, 
inițială și continuă.

Educația adultului
Educația remedială
Educația abilităților de 
bază
Educația profesională

Profesorii și maiștrii 
sunt numiți de 
Ministerul Educației.
Educatorii, formatorii, 
consilierii, personalul 
de sprijin educativ 
sunt numiți de 
Ministerul Justiției.

Acorduri de cooperare oficiale 
de recunoaștere.

EESPIP
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Spania Ministerul 
de Interne în 
colaborare 
cu Ministerul 
Educației 

Secretariatul General al Instituțiilor 
Penitenciare (Direcția Generală de 
Execuție Penală și Reinserție Socială):
• promovarea oportunităților 
educaționale în colaborare cu alte 
organizații;
• furnizarea spațiilor corespunzătoare, 
a echipamentelor și materialelor 
didactice;
• coordonarea programelor de instruire 
și educație;
• organizarea activităților culturale și 
sportive.
Entitatea Juridică Publică Muncă și 
Formare pentru Angajare:
• coordonarea formării pentru 
programele de ocupare a forței de 
muncă.
Ministerul Educației:
• instruirea profesorilor;
• numirea profesorilor.

Înapoi la educația școlară
Educația și formarea 
adulților (EFA)
Formare pentru ocuparea 
forței de muncă
Programul de instruire 
privind abilitățile de bază

Profesorii sunt 
numiți de Ministerul 
Educației

Secretariatul General al 
instituțiilor penitenciare 
(Direcția Generală de Execuție 
Penală și Reinserție Socială)

Polonia Ministerul 
Justiției în 
colaborare 
cu Ministerul 
Educației

Ministerul Justiției:
• asigurarea mediul educațional în 
penitenciare;
• promovarea educației;
• specificarea obiectivelor educației în 
penitenciare.
Ministerul Educației:
• programe corespunzător nevoilor 
penitenciarelor;
• organizarea procesului școlar al 
cursanților penitenciarei;
• formarea și numirea profesorilor.

Educația primară
Educația secundară
Educația vocațională

Profesorii sunt 
angajați ca personal 
al penitenciarei, sau 
vin din afară. Ei sunt 
profesori normali 
relevanți pentru 
formarea în condițiile 
de penitenciar.

Sistemul de învățământ 
asigură complementaritatea 
sistemului educațional 
și nevoile penitenciare. 
Responsabilitatea pentru 
educație în penitenciare 
îi revine personalului de 
conducere la nivel național, 
directorilor unităților 
educaționale regionale la 
nivel regional și ofițerilor de 
educație locală la nivel local.
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Portugalia Ministerul 
Justiției în 
colaborare 
cu Ministerul 
Educației

Ministerul Justiției:
• evaluarea nevoilor educației școlare;
• promovarea oportunităților 
educaționale;
• furnizarea spațiilor corespunzătoare, 
a echipamentelor și materialelor 
didactice.
Ministerul Educației:
• organizarea planurilor curriculare 
conform proiectului educațional al 
penitenciarului;
• organizarea procesului școlar al 
fiecărui elev;
• numirea profesorilor.

Înapoi la educația școlară
Educația și formarea 
adulților (EFA)
Programul de instruire 
privind abilitățile de bază
Sistemul de recunoaștere, 
validare și certificare a 
competențelor (RVCC)
Portugheza ca limbă-
gazdă
Training-uri modulare

Profesorii sunt 
desemnați de 
Ministerul Educației

Coordonatorul pedagogic 
răspunde de articularea dintre 
profesori și penitenciare

Tabelul 2 – sistemul de educație în penitenciar în țările partenere  

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons
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Scurt istoric al educației penitenciare în Portugalia. Sistemul educațional a fost introdus în 

penitenciare în secolul al XIX-lea, reglementat de reforma penală vizată de infractorii juvenili 

(Nova, s.d.). În 1934, Școala Penitenciarei din Leiria a fost creată în special pentru tinerii infractori 

între 16 și 21 de ani, cu o atenție mai mare asupra educației. În 1979, a fost creat primul acord 

între Ministerul Justiției și Ministerul Muncii și Bunăstării Sociale. Pentru implementarea 

învățământului primar în penitenciar (Ordinul nr. 211/79). Odată cu Decretul-lege nr. 74/91, a fost 

creată o nouă viziune a educației adulților, care include: educația de tipul “înapoi la școală” și 

educația în afara școlii. În acest sens, penitenciara a urmat această tendință și, în 1992, Ordinul nr. 

303/92 a integrat componentele pentru calificarea profesională. În 1997, educația în penitenciar 

a fost extinsă la învățământul de tipul “înapoi la școală” (Ordinul nr. 48/97). În zilele noastre, 

ordinul care prevalează este cel creat în 1999 (Ordinul nr. 451/99), care a introdus noțiunea de 

proiect educațional ce cuprinde educația școlară, formarea profesională și dezvoltarea personală. 

Formarea profesională este asigurată de Centrul de Protocol pentru Justiție (CPJ), prin Ordinul 

nr. 538/88. 

Scurt istoric al educației penitenciare în Spania. Constituția spaniolă (1978) și Legea organică 

penitenciară generală (1979) subliniază că scopul șederii în penitenciar trebuie să fie reeducarea 

și re-socializarea infractorului pentru reintegrarea sa corectă în societatea căreia el sau ea îi 

aparține (Art. 25.2 CE).

Conceptul unui mediu de detenție a început să fie formulat în Spania la sfârșitul anilor ‘70. Se 

referă la “setul de instituții sau de persoane din comunitatea în care se află penitenciara, care, 

cu o relație de proximitate, colaborează într-un mod structurat și sistematic în procesele de 

îmbunătățire a calității vieții, reeducării sau reintegrării sociale a deținuților sau prizonierilor 

eliberați” (Redondo, 1987).

În mijlocul schimbării politice – prin articolele 25.2 și 27 menționate mai sus: dreptul uman “la 

educație” și “educația de bază obligatorie” – aceasta a dat drumul unei noi filozofii și a primei legi 

penitenciare a democrației, legea organică penitenciară generală (LOGP) din 1979. În capitolul X, 

aceasta vorbește despre instruire și educație:

• Art. 55. Există o școală în cadrul Centrului, predarea este în conformitate cu legislația în 

vigoare, iar instituția încurajează interesul de studiu.

• Art. 56. Instituția organizează activități educaționale și culturale.

• Art. 57. Trebuie să existe o bibliotecă pentru deținuții din fiecare centru.

• Art. 58. Ei vor avea dreptul la cărți, ziare, reviste ....

Ulterior, Regulamentele Penitenciare (RP) din 1981 (R.D. 1201/1981, din 8 mai) a adus o schimbare 

a intervenției penitenciare din punct de vedere fundamental “educațional”, spre deosebire de 

“modelul terapeutic precedent”.
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Odată cu noul Regulament din 1996 (R.D. 190/1996, din 9 februarie 1996, BOE 40/96 din 15 

februarie 1996), a fost întreprinsă o reformă completă. Schimbarea conceptului și a abordării a 

produs o schimbare substanțială a dinamicii zilnice a centrelor penitenciare. Incorporarea de 

noi profesioniști care să se ocupe de această nouă formă de tratament a fost masivă: sociologi, 

criminologi, psihologi, asistenți sociali, educatori, monitori ocupaționali și, desigur, profesori.

În 1999 (R.D. 1203/1999, din 9 iulie), prin care funcționarii publici aparținând Corpului Profesorilor 

din Educația Generală de Bază din Instituțiile Penitenciare au fost integrați în corpul profesorilor. 

Acesta a fost cel mai decisiv pas spre “normalizarea” educației în penitenciare. Ulterior, avea să 

aibă loc transferul competențelor către comunitățile autonome.

Scurt istoric al educației penitenciare în Franța. Originile educației în penitenciare se găsesc 

departe în istoria franceză. Încă din anul X, un prefect al Senei Inferioare a declarat: “Cele mai 

sigure mijloace de a-i face mai buni pe oameni sunt munca și instruirea, care constau nu numai 

în învățat, citit și calcul, dar și în reconcilierea condamnaților cu ideea de ordine, moralitate și 

respect pentru ei înșiși și pentru alții” (ibid. P. 236).

Prima apariție a școlilor elementare din penitenciare a fost în 1815. Cu toate acestea, predarea 

nu a fost furnizată de profesori, ci de voluntari care au fost preocupați de transformarea acestor 

indivizi. (A. Loeb, Actes du colloque enseignement en prison, p 6).

În 1872, în urma unei comisii parlamentare responsabile cu privire la subiect, Vicontele Gabriel-

Paul-Othenin d’Haussonville a scris “În penitenciarele departamentale, învățătura este aproape 

inexistentă” (J. C. Emaer, Assurer l’éducation morale et l’assistance scolaire , p 12).

În 1911, penitenciarele au fost atașate Ministerului Justiției, în timp ce până atunci au depins de 

Ministerul de Interne.

 În 1912, la 29 februarie, “un decret [...] a abolit locurile de muncă ale cadrelor didactice externe 

în unități pentru tinerii deținuți”. (J. G. Petit, N. Castan, C. Faugeron, M. Pierre, A. Zysberg, op. cit. 

p 287).

Abia în 1945 penitenciara s-a întors în lumina reflectoarelor, probabil pentru că sub Guvernul de 

la Vichy, multe “personalități” care nu ar fi știut niciodată despre acest mediu în vremuri obișnuite 

au rămas acolo și au descoperit ce se întâmpla în aceste locuri, “în numele poporului francez”.

În 1945, o comisie pentru reforma instituțiilor penitenciare franceze, cunoscută sub numele de 

comisia Amor, după numele președintelui său, a elaborat cele paisprezece principii care urmau 

să constituie orizontul spre care trebuia să de îndrepte acțiunile administrației penitenciare. Cu o 

anumită răutate, Michel Foucault, în Surveiller et punir, a subliniat asemănările dintre principiile 

din 1945 și cele formulate o sută de ani mai devreme, la mijlocul secolului al XIX-lea.

În 1951, cadrele didactice, voluntari, au intrat în penitenciara centrală Caen înainte ca alții să 

urmeze anul următor în alte patru penitenciare centrale. (J.C. Emaer, op. cit. p 13).
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În 1959, la data de 15 septembrie, “a fost creat postul de consilier educațional la administrația 

penitenciară. Inițial responsabil pentru formarea și inspectarea educatorilor care predau în 

penitenciare, consilierul educațional colabora cu Ministerul Educației” (ibid. p. 14).

În 1964, treisprezece profesori de școală primară au fost puși la dispoziția administrației 

penitenciarelor.

În 1995, a fost semnat un document contractual între cele două ministere. Aceasta a fost Convenția 

din 19 ianuarie 1995.

29 martie 2002, semnarea Convenției încă în vigoare.

Scurt istoric al educației penitenciare în Polonia. Educația în penitenciare datează din secolul 

al XVI-lea, când Sfântul Charles Borromeo, arhiepiscopul orașului Milano, a emis primul ordin din 

Europa conform căruia clericii din eparhia sa trebuia să țină predici pentru prizonieri cel puțin o 

dată pe săptămână, să le ofere cărți și să le predea religie. De fapt, lumea occidentală nu a vorbit 

despre nevoia de a introduce știința în penitenciare până în secolul al XIX-lea.

În Polonia, educarea prizonierilor nu se practica în primele decenii ale secolului al XIX-lea. 

“Instrucțiunile pentru penitenciare” emise în 1823 de Comisia Guvernului pentru afaceri interne 

și de poliție au ignorat orice activități culturale și educaționale în ceea ce privește prizonierii.

Acestea au acordat mai multă importanță represiunii și pedepselor decât îmbunătățirii situației 

prizonierilor, deși la acel moment în Regatul Poloniei, erau cunoscute conceptele reformatorilor 

penitenciarului polonez în prima jumătate a secolului al XIX-lea: Julian Ursyn Niemcewicz, 

Ksawery Potocki, Aleksander Kożuchowski sau Fryderyk Skarbek (în special acesta din urmă va 

contribui la dezvoltarea educației penitenciare). Toate au proclamat în unanimitate necesitatea 

umanizării principiilor din penitenciar și necesitatea de a lua măsuri menite să îmbunătățească 

făptuitorul prin educație, muncă și inculcarea principiilor religioase și morale.

În Polonia, după recâștigarea independenței, clasele primare în penitenciare au fost obligatorii 

pentru unii prizonieri. Conform datelor statistice, în 1928, numărul total al prizonieri care făceau 

obiectul învățământului obligatoriu a fost de 4.494, din care 4.404 deținuți au participat la școlile 

din penitenciar. 

Scurt istoric al educației penitenciare în România. B. Prin asistarea la reintegrarea socială a 

deținuților, administrația penitenciarelor din România a elaborat un set integrat de măsuri 

care, odată implementate, poate contribui la dezvoltarea individuală a deținuților, la creșterea 

siguranței comunitare și menținerea ordinii publice și a securității naționale. Sistemul 

penitenciar evaluează continuu cerințele sociale, educaționale și psihologice ale celor care își 

petrec timpul în penitenciar. Activitățile și programele educaționale sunt adaptate nevoilor 

educaționale determinate ale deținuților de-a lungul fazei de evaluare. Adevărul, adaptarea la 
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viața instituționalizată, educația pentru sănătate, educația pentru viața de familie, educația civică 

și educația prin activități sportive se numără printre programele educaționale implementate în 

penitenciarele românești. Preoții care lucrează în penitenciare execută activități educaționale 

orientate spre cunoștințe și respectarea valorilor moral-religioase și sociale, conștiința de sine 

și respectarea capacităților moral-religioase și civice, abilitățile și motivația vocațională și 

dezvoltarea relațiilor, în plus față de activitățile pastorale. Contextul educației din penitenciara 

românească este foarte legat de etapele istoriei noastre și de cea a istoriei educației generale

ORIGINI (1859-1948):

• 1859 - România se constituie ca națiune prin unirea Moldovei cu Țara Românească;

• 1860 - înființarea Universității din Iași, prima instituție de învățământ superior în limba 

română;

• 1864 - Legea învățământului public: România devine una dintre primele țări europene 

(împreună cu Suedia, Norvegia, Prusia și Italia) care face educația primară obligatorie și 

liberă;

MODELUL SOVIETIC (1948-1965): În urma celui de-al Doilea Război Mondial, Uniunea Sovietică 

a dobândit controlul asupra României; în 1948, Legea privind reforma educațională: structura 

transformată a educației românești pentru a se conforma modelului sovietic. Centralizarea și 

secularizarea educației centrată pe nevoile economiei.

MODELUL COMUNIST ROMÂN (1965-1989): în 1965, Nicolae Ceaușescu câștigă controlul 

Partidului Comunist Român și începe regimul dictatorial; sovieticii pleacă din România. Sistemul 

de învățământ devine centralizat drastic.

REFORMA POSTCOMUNISTĂ (1989-prezent)

• 1989 regimul comunist al lui Ceaușescu răsturnat; începutul tranziției la democrația pieței 

libere;

• 1990 Președintele nou ales, Ion Iliescu, conferă responsabilitatea politicii educaționale 

Ministerului Educației și Cercetării;

• 1991 Noua Constituție a României stabilește educația publică, ca drept al tuturor cetățenilor; 

minoritățile sunt îndreptățite la educație în limba lor maternă;

• 1995 Legea educației: reforma completă a sistemului educațional, inclusiv curriculum-ul, 

manualele, evaluarea și formarea cadrelor didactice;

• 1997 Înlocuirea manualelor din epoca comunistă cu manuale noi cofinanțate de Banca 

Mondială;

• 2003 Prelungirea învățământului obligatoriu la zece ani;

• 2007 Aderarea la U.E.;
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• 2011 Noua Lege a învățământului național: un accent mai mare pe învățarea pe tot parcursul 

vieții și pe formarea profesională.

Activitatea de educație și sprijin psihosocial, bazată pe recunoașterea principiului demnității 

umane, a drepturilor egale și inalienabile ale persoanelor private de libertate, se realizează în 

conformitate cu Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor Curții formulate 

în timpul procesului și cu Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a Legii nr. 275/2006, a altor dispoziții legale pentru acest domeniu, precum și 

principiile stabilite de regulile minime penitenciare pentru Organizația Națiunilor Unite (1955), 

Recomandarea nr. R (89) 12 - Educația în penitenciar (1989) și Regulile Penitenciare Europene 

(2006).

Educația penitenciară, așa cum o înțelegem ca un concept european s-a format în sistemul 

penitenciarei românești din 2010, iar strategia a fost stabilită atunci. Conform Strategiei 

Sistemului Administrației Penitenciare din România, în perioada 2010-2013, un obiectiv strategic 

important este “sprijinul psiho-social adaptat nevoilor deținuților” pentru reintegrarea socială a 

persoanelor condamnate la penitenciar. În contextul acestui obiectiv, rolul esențial al serviciului 

penitenciar este acela de a pregăti deținuții pentru perioada post-detenție. Cu toate acestea, 

pentru a atinge acest obiectiv, este necesar să se coreleze nevoile persoanelor private de libertatea 

aflate în detenție cu oferta recuperativă și abordarea incluziunii sociale, dezvoltate în colaborare 

cu alte instituții implicate. Pentru reintegrarea cu succes, este necesară, de asemenea, implicarea 

comunităților locale în desfășurarea activităților educaționale în capacitatea lor dublă: partenerii 

serviciului penitenciar și beneficiarii întregului proces de reintegrare socială. 

3.1. Accesul la educație și formare pentru femei și 
        minorități: programele existente  

În ultimii ani, un impuls definitiv a fost dat în penitenciare programelor de tratament care vizează 

realizarea reeducării și reintegrării sociale a prizonierilor. Problema este că ele sunt adresate 

prizonierilor în ansamblu, fără a ține cont nevoile speciale ale infractorilor, cum ar fi femeile și 

minoritățile. 

Dreptul la educație al femeilor și minorităților

Dreptul la educație al femeilor și minorităților sunt precizate în diferite instrumente, cum ar fi:

• Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor (1979): 

Articolul 10 “Statele-parte iau toate măsurile necesare pentru a elimina discriminarea 

împotriva femeilor pentru a le asigura drepturi egale cu bărbații în domeniul educației”;

• Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1966): Articolul 5, 7 
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“Statele-parte se angajează să adopte măsuri imediate și eficiente, în special în domeniile 

învățământului, educației ...”;

• Convenția privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor 

lor (1990): Articolele 12.4, 30, 43, 45 “Fiecare copil al unui lucrător migrant trebuie să aibă 

dreptul de bază de acces la educație pe baza egalității de tratament cu resortisanții statului 

în cauză”;

• Declarația privind drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale sau etnice, 

religioase și lingvistice, 1992: Articolul 4 “Statele ar trebui, după caz, să ia măsuri în domeniul 

educației ...”;

• Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare (1992): Articolul 8 “În ceea ce privește 

educația, părțile se angajează ...”;

• Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale: articolele 12, 13, 14 “Părțile iau 

măsuri în domeniile educației și cercetării pentru a promova cunoașterea culturii, istoriei, 

limbii și religiei minorităților lor naționale și a majorității “(Consiliul Europei, 1995, p.5);

• Convenția europeană privind statutul juridic al lucrătorilor migranți (1977): Articolul 14 

“Lucrătorii migranți și membrii familiilor lor admise oficial pe teritoriul unei părți contractante 

au dreptul, pe aceeași bază și în aceleași condiții ca și lucrătorii naționali, la educația generală 

și formarea profesională ...”. 



Țara Prizoniere Prizonieri străini LGBTQIA+ Minorități etnice

Franța Parcours de femme (ajutor pentru 
reinserție)
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): ajută 
la menținerea contactului dintre 
copil și mama închisă)

Cursurile speciale sunt organizate 
pentru cei care nu vorbesc sau nu 
scriu în franceză și care le solicită.
Cursuri speciale pentru a-i ajuta 
pe străini să înțeleagă mai bine 
cultura și administrarea Franței.
La Cimade: intervine în 
penitenciare pentru a le oferi 
deținuților străini accesul la lege.

Association ACMINOP 
(Ajutor terapeutic și pregătirea 
pentru a elibera pentru 
transgeneri)

APF France handicap și  
Ban public (ajută persoanele 
cu dizabilități să trăiască în 
penitenciar cu demnitate)

România Comunitatea terapeutică pentru 
femei cu probleme mentale
Activitatea inter-penitenciară 
“Învățați să prețuiți familia” pentru 
a spori sistemele de sprijin familial.

Învață limba și cultura română 
în scopul de a-i ajuta pe deținuții 
străini să se adapteze la sistemul 
penitenciar și să le ofere 
modalitățile de a se simți incluși.

Nicio informație. Nicio informație.

Spania Programul A fi femeie
Program pentru prevenirea 
violenței de gen pentru femei.
Violența de gen (PRIA) sau 
controlul programelor de asalt 
sexual (PCAS) pentru deținuții care 
au comis crime sexuale împotriva 
femeilor sau minorilor.

Planul de intervenție educațională
al Ministerului de Interne pentru 
deținuții străini:
• Programul de limbă și educație 
primară;
• Programul de instruire 
multiculturală;
• Educația pentru valori și abilități 
cognitive.

Nici un program specific, 
ci transferul deținuților la 
penitenciare în care au simțit că 
identitatea lor este exprimată.
Catalonia a aprobat Catalunianul 
regional 11/2014 din 10 octombrie, 
privind garantarea drepturilor 
LGBTQIA de a eradica homofobia, 
bifobia și transfobia.

Violența de gen (PRIA) sau 
controlul programelor de asalt 
sexual (PCAS) pentru deținuții 
care au comis crime sexuale 
împotriva femeilor sau minorilor.
Program cu trei domenii 
principale de intervenție: 
educațional, multicultural și 
educație pentru abilitățile și 
valorile cognitive.

 La Tabelul 3, se găsească și pot fi analizate programele de penitenciare existente pentru femei și minorități din țările membre ale consorțiului.

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

http://prison.eu.org/


Polonia Programele axate pe abilitățile și 
certificările educaționale necesare 
pentru a le permite deținuților să 
fie pregătiți pentru lume după ce 
și-au ispășit pedepsele.

Comitetul pentru drepturile femeii 
și egalitatea de gen protejează 
drepturile deținuților de sex 
feminin

Programe axate pe abilitățile și 
certificările educaționale necesare 
pentru a le permite deținuților să 
fie pregătiți pentru lume după ce 
și-au ispășit pedepsele.

Toți angajații care lucrează 
direct cu prizonierii sunt 
instruiți împotriva homofobiei. 
Cu toate acestea, nu există 
informații detaliate despre 
gama și programele care sunt 
implementate în timpul acestei 
formări.

Educația multiculturală și 
interculturală este implementată 
pentru a modela cultura 
organizațională a sistemului. 
Modelul educațional din ipotezele 
sale servește la consolidarea 
potențialului competențelor 
culturale ale personalului 
penitenciar și creșterea eficacității 
sistemului care răspunde 
provocărilor multiculturalismului 
și interculturalismului. În acest 
sens, formarea se desfășoară 
în rândul angajaților serviciului 
penitenciar și cei din universitățile 
care pregătesc personalul pentru 
munca în sistemul penitenciar.

Portugalia Proiectul E-PRS, dezvoltat în 2014-
2015 la Estabelecimento Prisional 
de Santa Cruz do Bispo Feminino, 
Competențe digitale ale femeilor 
prin formarea e-learning.
Proiectul “Prisões Humanas” a fost 
elaborat în perioada 2005-2006, 
cu prizonierii și resursele umane 
implicate direct în sistemele de 
penitenciar în vederea promovării 
egalității de șanse între bărbați și 
femei în mediul intern și extern al 
penitenciarei.

Nu este posibil să se găsească 
programe online orientate în 
mod specific pentru promovarea 
accesului lor la formare.

Nicio informație. Nu este posibil să se găsească 
programe online orientate în 
mod specific pentru promovarea 
accesului lor la formare.

Tabelul 3 - Programele existente pentru a favoriza accesul la educație și formare pentru femei și minorități în penitenciar 

EESPIP
Support for the structural reinforcement of the educational system in prisons
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3.1.2 Descrierea programelor penitenciare existente pentru femei  
            și minorități în Consorțiu în funcție de anumite specificități:
Franța

Educație de bază

Un deținut care nu este fluent în citire, scriere sau aritmetică va fi prevăzut cu o educație adecvată. 

Cursurile speciale pot fi organizate pentru cei care nu vorbesc sau nu scriu în franceză și care le 

solicită.

Formare profesională

Deținuții pot beneficia de cursuri de formare profesională organizate de consiliile regionale. 

Aceștia trebuie să aplice și să fie selectați. Planurile de instruire sunt întocmite în comun de către 

conducerea penitenciarei și consiliul regional căruia îi aparține penitenciara. Aceste cursuri de 

formare pot fi plătite. Deținutul trebuie să solicite formarea serviciului de integrare și probațiune 

a penitenciarului, prin intermediul consilierului pentru integrare și probațiune al penitenciarei.

Învățământul secundar și superior

Un deținut trebuie să poată accesa învățământul secundar (școala secundară, liceul) sau 

învățământul superior. În special, el sau ea poate lua cursuri de corespondență la centrul național 

de învățământ la distanță (CNED), o instituție care face parte din Ministerul Educației. Înscrierea 

în cursuri oferite de o altă organizație decât cea a CNED necesită autorizarea guvernatorului 

penitenciarei. Deținutul trebuie să aplice la serviciul de integrare și probațiune a penitenciarului, 

prin consilierul său de integrare și probațiune, pentru a studia. Deținutul poate lua, de asemenea, 

cursuri în afara penitenciarei, de exemplu pentru formarea profesională specifică. În acest caz, o 

măsură de eliberare sau de semi-libertate (prizonierul este în scos din penitenciar în cursul zilei, 

dar se întoarce în penitenciar seara). Măsura este acordată de judecătorul responsabil pentru 

executarea pedepselor (JAP). JAP-ul competent este cel al instanțelor judecătorești de la locul 

penitenciarei.

Examenele

Un deținut își poate da examenele pentru o diplomă în penitenciar: brevet de colegiu, bac, 

brevet de tehnician superior (BTS) și așa mai departe. Dacă nu este posibil să se dea testele 

în penitenciar, deținutul poate primi o învoire dacă situația sa juridică o permite. Măsura este 

acordată de judecătorul de aplicare a sentințelor (JAP). JAP-ul competent este cel al instanțelor 

judecătorești de la locul penitenciarei. Diplomele nu indică statutul de deținut al titularului. 

Diploma are aceeași valoare ca și cea a unui om în libertate.

Programul național de învățământ la distanță pentru deținuți și personal

• Oportunități de educație și formare pentru deținuți:



30

EESPIP
Sprijin pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare

• CNED: https://www.cned.fr/

• Centrul de formare a ucenicilor (CFA): creație, funcționare, personal și ucenici: https://

www.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-

personnels-et-apprentis-2069

• Oportunități de educație și formare pentru personal și manageri - CNFPT: https://www.cnfpt.fr/

România

În general, în educația adulților oferită în penitenciar, există diferite organizații ale societății 

civile care oferă un sprijin educațional vizat pentru grupuri specifice. Acest lucru este valabil 

mai ales pentru femei. Pe de altă parte, este dificil în contextul legislativ românesc să fie excluse 

minoritățile fără a fi considerat discriminatoriu.

Programe pentru deținuții de sex feminin

• Comunitatea terapeutică pentru femei cu probleme mentale

• Activitatea inter-penitenciară “Învățați să prețuiți familia” pentru a spori sistemele de 

asistență familială.

Programe pentru deținuții străini

• Învățați limba și cultura română. Scopul acestui program este de a-i ajuta pe deținuții străini 

să se adapteze la sistemul penitenciarului și să li se ofere modalitățile de a se simți incluși

• Durata: 42 sesiuni, timp de 2 luni

• Metodologie de predare: Tutoriale video/audio și imagini.

Unul dintre exemplele cele mai inspirate pentru contextele educaționale dezvoltate luând în 

considerare populațiile vulnerabile, este cea a penitenciarei Gherla din România, care lucrează 

cu femei cu probleme de sănătate mintală. Lansat în mai 2014 și dezvoltat în cadrul programului 

RO23 – Servicii de corecție, inclusiv sancțiuni non-custodie, proiectul intitulat Înființarea unui 

centru comunitar terapeutic pentru femei din Gherla aduce îmbunătățiri notabile în sistemul 

penitenciar român cu privire la sprijinul eficient al recuperării psiho-sociale a femeilor private de 

libertate. Proiectul este condus de Ministerul Justiției implementat de Administrația Națională 

a Penitenciarelor, având, ca promotor, în parteneriat cu penitenciara Gherla și penitenciara 

Bredveit din Norvegia. 

Spania

În mod specific, în Spania, din 2005, au fost dezvoltate multe programe. De exemplu, programe 

cum ar fi Violența de gen (PRIA) sau Controlul asaltului sexual (PCAS), vizând deținuții care au 

comis crime sexuale împotriva femeilor sau minorilor.

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.education.gouv.fr/le-centre-de-formation-d-apprentis-cfa-creation-fonctionnement-personn
https://www.cnfpt.fr/
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Programe pentru deținuții străini

Programul include trei domenii principale de intervenție, ca urmare a recomandărilor Consiliului 

Europei. Primul, cel educațional care include educația formală, cunoașterea limbii, formarea 

profesională și educația pentru sănătate. Al doilea, multiculturalism cu cunoștințe de bază privind 

chestiunile juridice, caracteristicile socio-culturale ale țării Spaniei și activitățile interculturale. 

Și în cele din urmă, educația în abilitățile și valorile cognitive. Din 2006, a fost dezvoltat în 

penitenciare diferite. Pe parcursul anului 2019. a fost organizat în 5 unități, în care au participat 

120 de deținuți în medie (98 de bărbați și 22 de femei). 

Programe pentru deținuții de sex feminin

• Programul A fi femeie

Este un program de prevenire a violenței de gen pentru femei în penitenciare. Obiectivul 

acestui program este atât prevenirea violenței de gen, cât și a tratamentului deținuților care au 

suferit și au nevoie de un grad mai mare de intervenție. Programul are o orientare clară de gen 

fără a uita natura sa terapeutică. Funcționează în educația pentru sănătate, abilități sociale, 

abilități cognitive și emoționale. Se intenționează ca deținuții să învețe să-și identifice și să-și 

respecte emoțiile, să se cunoască mai bine, să-și descopere capacitățile, să învețe strategii 

și să dobândească instrumente pentru a face față vieții lor, atingând un echilibru emoțional 

mai mare și stare de bine personală. Acest program a fost implementat în 2011, în colaborare 

cu Institutul pentru Femei și Egalitatea de Șanse (IMIO). În 2019, a avut loc într-o medie de 16 

centre și o medie de 192 de deținuți au participat la program (Ministerul Spaniol al Internelor, 

2019; Yagüe, 2006; 2007; 2010).

Includerea deținuților LGBTQIA+

În 2019, 3 deținuți au fost transferați în penitenciara femeilor în funcție de identitatea lor 

exprimată. Deținuții trebuie să aibă sexul în ID-ul lor schimbat din 2006.

În anul 2014, legea regională în Catalonia împotriva LGBTIphobia.

Polonia

Programele educaționale pentru femei și minorități în sistemul de penitenciare polonez se 

concentrează pe abilitățile și certificările educaționale necesare pentru a le permite deținuților să 

fie pregătiți pentru lume după ce termină sentințele.

Sistemul educațional în prezent le permite prizonierilor să urmărească studii la diferite niveluri 

(primare, secundare, unele forme de învățământ superior). În plus, deținuții pot, de obicei, să se 

antreneze pentru o profesie sau o meserie. Cursurile pentru abilități specializate sunt disponibile 

după necesități în anumite circumstanțe. Experții educaționali polonezi consideră că educația 
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este importantă pentru deținuți, deoarece le permite să-și dezvolte cunoștințele și să fie pregătiți 

să se reintegreze în societate și pe piața muncii. Activitățile educaționale pot fi urmate datorită 

Legii din 7 septembrie 1991 privind sistemul educațional, Legii din 6 iunie 1997, Codului Penal 

Executiv și Legii privind sistemul de învățământ.1 

Programe pentru deținuții de sex feminin

În ceea ce privește situația națională, drepturile pentru deținuții de sex feminin au fost protejate 

în special datorită unui cadru dezvoltat de Comitetul pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de 

gen. Acest lucru este detaliat în propunerea “privind situația specială a femeilor în penitenciare 

și impactul penitenciarei părinților asupra vieții sociale și de familie”, care a făcut o serie de cereri 

privind:

• condiții de penitenciar;

• menținerea legăturilor de familie și a relațiilor sociale;

• reintegrarea socială și profesională;

• sănătatea;

• pregătirea pentru viitor: reintegrare profesională și socială.2

Unele obiective critice pentru educația actuală a penitenciarei au fost identificați pentru a 

acoperi deficiențele educației pentru a oferi condamnați competențe profesionale, astfel încât să 

poată găsi locuri de muncă în viața lor în libertate Îmbunătățirea stimei de sine a condamnaților 

(în special a celor care, în ciuda Faptul că au absolvit o școală primară, nu pot citi, nici scrie) 

pentru a elimina șansele de a fi implicați din nou în crimă pentru a minimiza excluziunea socială 

a condamnaților după ce au părăsit penitenciara.3

Portugalia

Programe pentru deținuții de sex feminin

• Proiectul E-Pris

Un proiect dezvoltat în 2014-2015 în Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo 

Feminino, care a vizat competențele digitale prin e-learning. Proiectul a permis dezvoltarea 

unor noi metodologii și instrumente de intervenție educaționale potrivite pentru această 

populație, care vizează abilitățile TIC.

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

2 Propunere de rezoluție a Parlamentului European privind situația specială a femeilor în închisori și impactul închisorii 
părinților asupra vieții sociale și de familie.” Parlament Europejski. 2008 https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2008-0033+0+DOC+XML+V0//PL

3 Jaworska, A. (2012). Leksykon resocjalizacji [Lexicon of social rehabilitation]. Kraków, Poland: OW Impuls

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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• Proiectul “Prisões Humanas”

• Din 2005 până în 2016 (18 luni), proiectul “Prisões Humanas” a fost elaborat cu prizonierii și 

resursele umane implicate direct în sistemele de penitenciar în vederea promovării egalității 

de șanse între bărbați și femei în mediul intern și extern al penitenciarei și sensibilizarea 

rolului femeilor în viața de familie. Proiectul a urmărit să acopere Estabelecimento Prisional 

Central e Regional (feminin și masculin) din Coimbra și Estabelecimento Prisional Regional 

din Aveiro (Humana Global, 2005/2006).

• În Portugalia, există mai multe programe speciale pentru femei, dar în domeniul dezvoltării 

competențelor și activităților socio-culturale. Cu toate acestea, nu multe sunt orientate în 

mod specific pentru a promova accesul la învățare. Printre programele disponibile în funcție 

de faza conformității pedepsei și de contextul aplicației care se potrivește cel mai bine 

femeilor și minorităților menționăm:

• Un program destinat agresorilor din violența domestică (PAVD): acest program a fost 

evaluat de Cooperativa de Ensino Politécnico and Universitário – Instituto de Ciências 

da Saúde do Norte (CESPU) care, în 2012, a constatat că acest program reduce riscul de 

violență, scade credința legitimității violenței, riscul comportamentelor de dependență, 

în special abuzul de alcool, crește responsabilitatea față de propriul comportament 

criminal și crește consecvent prevenirea recidivismului (DGRSP).

Programe pentru deținuții străini

Pentru deținuții străini, nu au fost găsite programe menite să promoveze accesul la educație și/

sau formare. Cu toate acestea, diferite proiecte de investigații vizează analiza și audiența acestor 

categorii. Studiul lui Matos, Barbosa, Salgueiro și Machado “Trajetoriad de vida de reclusas 

de nacionalidade estrangeria em portionaliade” (2011) a fost realizat cu scopul de a studia 

traiectoriile de viață ale deținuților de naționalitate străină în Portugalia. În studiul lui Guimarães, 

“Reclusão Feminina: Maternidade e Nacionalidade” (2015) a fost analizat impactul maternității 

si al diferentei simțit sau nu de asemenea de prizonierii diferitelor naționalități și cu copii în afara 

penitenciarei sau în penitenciar.

Studiul lui Afonso “Mães e crianças em contexto prizi: dos trilhos da Educução Reclusão Aos 

Processos de Desenvolvimento E Educação” (2005) susține că dificultățile cu care se confruntă 

deținuții străini sunt legate de faptul că sunt departe de țara lor de origine și că mulți își părăsesc 

copiii în grija altor membri ai familiei, cu absența familiei și a prietenilor, lipsa vizitelor și a 

problemelor lingvistice, culturale și religioase.

Minoritățile etnice

Despre minoritățile etnice în penitenciar din Portugalia, una dintre primele lucrări apărută în 
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Portugalia, referitoare la mediul penitenciarei cu o populație etnică, este cercetarea lui Semedo 

Moreira (1999). Proiectul “Criminalidade, Etnicidade e Desigualdade” (Gomes, 2011) este un 

studiu privind criminalitatea în poporul PALOP, Europa de Est și etnia romilor. Din rezultatele 

acestui studiu, traficul de droguri se dovedește a fi cel care conduce cel mai mult aceste grupuri de 

indivizi spre situația de deținuți, dar nu ar trebui să nu considerăm că infracțiunile care urmează 

traficul de droguri în fiecare dintre grupuri sunt relativ diferite (Gomes, 2011).

Un studiu privind așteptările reintegrării sociale a romilor “Când voi pleca, vreau doar să lucrez 

așa cum lucrez aici”: “perspective privind reintegrarea socială a femeilor rome în perioada post-

penitenciar” (Brito, 2011), a subliniat că așteptările femeilor împărțite între muncă și familie de 

percepția gardienilor penitenciarei.
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4. Rolul managerului penitenciarei

“ Gestionarea penitenciarelor se referă, în primul rând, la gestionarea ființelor umane, atât 

a personalului, cât și a deținuților.” (Coyle și Fair, 2018, p. 14).

Multe s-au spus despre rolul managerilor de penitenciar: mulți autori sunt de acord că managerii 

de penitenciar ar trebui să fie lideri, folosind o abordare pozitivă care poate conduce “la o 

‘remoralizare’ a unei penitenciare, încurajând personalul penitenciarei să acționeze în mod uman 

și să-i prețuiască pe prizonieri” (Carlen, 2001, în Bennett, 2012), chiar și în activitatea dificilă a 

penitenciarei (Coyle, 2009). Alții au susținut că conducerea poate fi negativă, în sensul în care 

munca managerilor este mai concentrată asupra sarcinilor de gestionare decât asupra valorilor 

umane (Coyle și Fair, 2018).

Fiind conștient de aceste provocări existente și că nu toată învățarea are loc într-o clasă, 

este important să se asigure că managerul penitenciarei, împreună cu personalul didactic 

și ofițerii de penitenciar, este capabil să sprijine infractorii în dezvoltarea abilităților lor 

de învățare de-a lungul vieții. De exemplu, managerii penitenciarei pot evidenția ofițerii de 

penitenciar ca exemple proeminente de potențiali “intermediari” ai procesului de creare a unui 

mediu de învățare a penitenciarei dincolo de zidurile școlare. De fapt, ei nu fac parte direct din 

serviciile de învățare de-a lungul vieții, dar pot juca un rol crucial în învățarea informală (Braggins 

și Talbot, 2005), promovând învățarea, fiind ghizi, surse de informare și mentori (Schuller, 2009).

Managerii de penitenciar au nevoie de calități personale pentru a face față tuturor prizonierilor, 

“inclusiv cei dificili și periculoși într-un mod egal, uman și drept” (idem, p.18). Prin urmare, unele 

calități pe care le putem sublinia pentru managerii de penitenciar sunt:

• să aibă o viziune clară și un sentiment de direcție și scop;

• să-i respecte pe ceilalți, fiind amabili și manierați;

• să respecte problemele de confidențialitate;

• să fie corect când oferă feedback prizonierilor și colegilor;

• să-i asculte pe alții;

• să aibă abilități interpersonale și de comunicare;

• să fi deschis criticii constructive;
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• să-și asume responsabilitatea pentru munca sa și pentru sine;

• să-i motiveze pe oamenii din jurul său;

• să gestioneze conflictele într-o manieră calmă și logică;

• să fie lider pentru colegii săi, să lucreze într-o echipă și întotdeauna fie un exemplu pentru 

ceilalți, inspirându-i, asigurându-se că sarcinile sunt înțelese, supravegheate și realizate. 

(UNODC, 2010; McGuckin, Halai, și Yagunov, 2017)

Rolul personalului penitenciarei este:

• “să-i trateze pe prizonieri într-o manieră decentă, umană și justă;

• să se asigure că toți prizonierii sunt în siguranță;

• să se asigure că prizonierii periculoși nu evadează;

• să se asigure că există o bună ordine și un bun control în penitenciar;

• să le ofere prizonierilor posibilitatea de a-și folosi timpul în penitenciar pozitiv, astfel încât să 

poată reveni în societate atunci când sunt eliberați.” (Coyle și Fair, 2018, p. 17). 

4.1. Reguli pe care managerii de penitenciare ar trebui  
        să le respecte în munca lor de zi cu zi

“Managementul penitenciarului trebuie să funcționeze într-un cadru etic” (Coyle și Fair, 2018, 

p.14). Prin urmare, există o listă de reguli de care managerii de penitenciar ar trebui să fie 

conștienți în munca lor:

• Regulile minime standard pentru tratarea prizonierilor (1957) revizuite în 2015 și concepute ca 

Regulile Nelson Mandela (2015). Aceste 122 de reguli ar trebui să fie înțelese de toți managerii 

de penitenciar, deoarece îndrumă gestionarea penitenciarei și conturează standardele 

minime convenite pentru tratarea prizonierilor (UNODC, 2015).

• Principii de bază pentru tratarea prizonierilor (1990) care oferă principii de bună practică în 

tratarea prizonierilor și gestionarea penitenciarelor.

• Corpul principiilor pentru protecția tuturor persoanelor aflate sub orice formă de detenție sau 

penitenciar (1988) care subliniază necesitatea respectării și promovării drepturilor omului ale 

prizonierilor.

• Normele Organizației Națiunilor Unite privind tratamentul femeilor deținute și măsurile 

neprivative de libertate pentru femeile delincvente (Regulile Bangkok, 2010) detaliază 
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drepturile specifice ale femeilor delincvente și subliniază importanța unei formări specifice în 

ceea ce privește nevoile specifice de gen și drepturile omului ale femeilor deținute.

• Normele minime standard pentru administrarea justiției juvenile (Regulile de la Beijing, 

1985) au subliniat principiile tratării prizonierilor minori pentru “promovarea unui proces de 

dezvoltare și educație personală, care să nu fie marcat de infracțiune și delincvență” (UNODC, 

1985, p.1).

• Regulile penitenciare europene (1987, revizuite 2006) reprezintă un standard pentru condițiile 

penitenciarelor europene și gestionarea penitenciarelor și a prizonierilor acestora, oferind o 

serie de bune practici în toate domeniile de gestionare a penitenciarei.

Există, de asemenea, mai multe instrumente destinate anume personalului penitenciarului, cum 

ar fi:

• Codul de conduită pentru funcționarii care aplică legea (1979);

• Principiile eticii medicale relevante pentru rolul personalului de sănătate, în special medicii 

generaliști, în protecția prizonierilor și deținuților împotriva torturii și a altor tratamente sau 

pedepse crude, inumane sau degradante (1982);

• Principiile de bază privind utilizarea forței și a armelor de foc (1990).

4.2. Susținerea managerului penitenciarei în    
         implementarea educației în penitenciar

În Produsul intelectual 1, parteneriatul EESPIP a înțeles că managerii de penitenciar au descoperit 

că educația este un mijloc de a ajuta la reintegrarea în societate, având în vedere importanța 

încurajării educației prizonierului. Cu toate acestea, majoritatea managerilor de penitenciar 

nu primesc formare sau sprijin în legătură cu încurajarea și sprijinirea educației prizonierului, 

menționând că nu a existat nimic despre educația și formarea penitenciară incluse în formarea 

lor inițială. Când au fost întrebați de schimbările necesare, unii au raportat necesitatea de a avea 

mai multe programe de formare profesională și o aliniere a programelor educaționale cu cele mai 

recente evoluții ale societății civile, precum și o implicare activă din partea tuturor.

Armstrong și Griffin definesc penitenciarele ca “medii de lucru unice, ca context și scop” (Armstrong 

și Griffin, 2004, p.577). Munca este provocatoare și exigentă (Lambert et al., 2009; Coyle și Fair, 

2018) și personalul trebuie să primească strategii pentru a depăși provocările mediului și pentru 

a promova reabilitarea prizonierilor. Gardienii, ofițerii de penitenciare și managerii sunt esențiali 

în modelarea accesului prizonierilor la învățare și în cuantumul accentului pus în orice instituție 

adecvată.
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Prin urmare, pentru a-i sprijini pe managerii de penitenciar în promovarea unui mediu de 

învățare în penitenciar și pentru a putea restructura politicile educaționale, propunem ca 

managerii de penitenciar:

1. Să prețuiască educația și să se asigure că întregul personal este conștient de oportunitățile 

educaționale pentru deținuți și pentru personal (educația pentru adulți specializați) în 

penitenciara lor

Managerii ar trebui să fie conștienți de cunoașterea reală a întregului personal și nu doar de 

percepția lor. Prin stabilirea unei evaluări anonime regulate și automate (formularul de feedback/

evaluare online), managerii ar putea avea o perspectivă generală bazată pe date reale. Toți 

angajații, chiar și personalul administrativ, sunt implicați în mod oficial sau informal în sprijinirea 

activităților de educație din penitenciar și este esențial ca toată lumea să funcționeze în același 

sens.

Din datele colectate în timpul proiectului, știm că 22% din personal consideră că birocrația este 

excesivă și ar trebui eliminată; că ar trebui să existe mai multe programe educaționale care ajută 

la dezvoltarea activităților practice; că femeile și bărbații ar trebui să aibă aceleași drepturi atunci 

când vine vorba de educație și că ar trebui să existe un curriculum deschis și flexibil adaptat 

publicului.

2. Să încurajeze și să faciliteze formarea continuă a personalului care organizează cursuri 

informative/ateliere de lucru

Acest lucru se poate face prin Zilele de informare europeană de formare. Există multe oportunități 

de formare pentru adulți prin diferite platforme europene care sunt deja finanțate. Acestea sunt 

resurse excelente pentru lucrătorii sociali, formatori și, de ce nu, gardieni și alți angajați implicați 

în lucrul cu deținuții. Beneficiile, în afară de o implementare mai bună a activității lor, ar avea 

probabil un impact asupra motivației și satisfacției personalului la locul de muncă și, prin urmare, 

asupra capacității lor de performanță și impactului benefic asupra deținuților.

Presupunând că o investiție economică și umană ar trebui să fie făcută de guverne, acest timp 

ar trebui să fie contabilizat ca ore de lucru. În unele țări, acest timp este deja luat în considerare 

prin lege, iar unele țări lucrează în continuare la el ca Spania, dar în toate cazurile este avută în 

vedere doar o parte a personalului cu un nivel educațional mai ridicat, când se crede că procesul 

de formare ar trebui extins la întreg personalul.

• Forumul ONU privind problemele minorităților: oferă o platformă pentru promovarea 

dialogului și a cooperării cu privire la aspectele legate de persoanele aparținând minorităților 
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naționale sau etnice, religioase și lingvistice. Disponibil la: https://www.minorityforum.info/

page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 

• WEgate: este o platformă online care urmărește să ajute femeile antreprenorilor să înceapă și 

să-și dezvolte afacerea cu ajutorul comunității noastre angajatoare și schimbul de cunoștințe. 

Disponibil la: https://wegate.eu/ 

• SALTO-YOUTH: trebuie să ofere o mulțime de oportunități de formare pentru a dezvolta 

competențele tinerilor și, de asemenea, resurse și instrumente și sprijin prin intermediul 

centrelor de resurse care pot fi accesate prin intermediul  www.salto-youth.net.

• Cutia cu instrumente pentru instruire  conține sute de instrumente și idei de activități 

pentru munca cu tineretul (având în vedere tinerii până la 30 de ani). Multe resurse sunt 

adaptabile la cadrul penitenciar și sunt o sursă potențială de inovare și motivație pentru 

personal și deținuți. 

• Salto Youth este o rețea de  7 centre de resurse care lucrează la domeniile prioritare 

europene din domeniul tineretului (luând în considerare tinerii până la 30 de ani).

• Europa de Est și Caucazul! SALTO EECA sprijină cooperarea între programul și țările 
Parteneriatului Estic și Federația Rusă din cadrul Erasmus + Tineret și Solidaritate 
Europeană.

• Cooperarea în domeniul tineretului Euromed Aduce ambele părți ale Mediteranei mai 
aproape: provocarea cooperării Euromed.

• Incluziune și diversitate de instruire, publicații sau resurse pentru munca cu tineri cu 
mai puține oportunități.

• Participare și informare pentru a promova participarea tinerilor la procesele 
democratice. Un centru de cunoștințe bazate pe dovezi și broker imparțial care creează 
legături și sinergii între politica și programele UE pentru tineret.

• Balcanii de Vest Centrul de Resurse din Europa de Sud-Est SALTO promovează cooperarea 
între țările programului și țările partenere din Balcanii de Vest în cadrul programului 
Erasmus +: Programul Tineret în Acțiune și Corpul European de Solidaritate. 

• Strategia europeană de formare și instruirea și Pașaportul pentru tineri SALTO 
formare și cooperare contribuie la consolidarea capacităților și la recunoașterea învățării 
în domeniul tineretului.

• Centrul de Resurse al Corpului European de Solidaritate Misiunea Centrului European 
de Resurse a Corpului de Solidaritate (RC) este de a furniza rețelei de agenții naționale, 
SALTO, Comisiei și beneficiarilor sprijin în punerea în aplicare a Corpului European de 
Solidaritate.

https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://www.minorityforum.info/page/gkut1vg9b8mq398xc1pccv7vi 
https://wegate.eu/ 
http://www.salto-youth.net
http://Europa de Est și Caucazul!
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/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/
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• Calendarul de formare european. În cele din urmă, în calendar, este posibil să se 
găsească cursuri și seminarii conduse de SALTO, Corpul Centrului European de Resurse 
pentru Solidaritate, Agențiile Naționale Erasmus+ și ONG-uri în domeniul tineretului, 
majoritatea virtuale, dar există și față în față (toate finanțate de SALTO, organizatori și 
Agențiile Naționale). Este o resursă excelentă pentru a facilita un program gratuit de 

învățare de-a lungul vieții pentru personal.

• Platforma electronică EPALE pentru învățarea adulților în Europa

EPALE este o comunitate europeană multilingvă deschisă a profesioniștilor din educația 

adulților, inclusiv educatori și formatori adulți, personal de orientare și sprijin, cercetători 

și cadre universitare și decidenți politici. Face parte din strategia Uniunii Europene de a 

promova mai multe și mai bune oportunități de învățare pentru toți adulții prin susținerea și 

consolidarea profesiilor de învățare a adulților. În prezent, se numără care 89.740 de membri.

• Comunitățile practicii: Comunitățile practicii sunt grupuri online în care oamenii cu 

interese similare din partea sectorului de învățare a adulților se pot întâlni. Alăturați-vă 

unei comunități pentru a vă întâlni cu membrii EPALE asemănători din întreaga Europă 

și schimbați idei, resurse și bune practici. Există un CoP numit: CONȘTIENTIZARE – 

conștientizarea sănătății mintale în penitenciarele din Europa.   

• MOOC: Această platformă le permite managerilor, personalului și voluntarilor să acceseze 

diferite cursuri online care pot fi urmate oricând în ritm propriu și făcând progrese.     EPALE 

online course for AE lecturers - development of teaching skills Centrul Național EPALE, 

în colaborare cu experții săi, a pregătit un curs interactiv online axat pe dezvoltarea 

abilităților de predare. Cursul este dedicat subiectelor actuale din domeniul educației 

adulților și conține abilități și cunoștințe de bază pentru lectori și profesori din diverse 

domenii. Cursul este gratuit.

• Centrul de Resurse  are multe articole interesante pe diferite subiecte. Am găsit câteva 

foarte relevante legate de educație în penitenciare. 

• Sistemul de penitenciar: Prioritățile pentru investiții. Acest raport evaluează starea 

actualului sistem de penitenciare din Marea Britanie și recomandă ca noul guvern 

să se concentreze asupra a patru domenii: politica de condamnare, proprietatea, 

siguranța și forța de muncă.

• Books beyond bars: the transformative potential of prison libraries 

• 10 Prisons Project – Family engagement programme resources

• How universities can better support mature students returning to education - Part 

Two

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
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/books-beyond-bars-transformative-potential-prison-libraries
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/10-prisons-project-family-engagement-programme-resources
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-universities-can-better-support-mature-students-part-two
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• Reforming Outcomes - A Review of Offender Education in Wales

• How to motivate inmates for learning

• PROGRAMUL ERASMUS - MOBILITATEA KA1

Acțiunea-cheie 1 din programul Erasmus+ oferă oportunități de mobilitate în învățare pentru 

a încuraja mobilitatea studenților, a personalului, a cursanților, a ucenicilor, a lucrătorilor cu 

tineretul și a tinerilor.

Unele dintre apelurile care li s-ar putea aplica managerilor și personalului din penitenciare, 

voluntari sau studenți care se pregătesc să lucreze în penitenciare sunt:

• studenții și personalul învățământului superior;

• educația și formarea profesională a personalului;

• personalul educației adulților.

4.3. Cum poate managerul penitenciarei promova 
         învățarea pe parcursul vieții 

Învățarea pe tot parcursul vieții acoperă învățarea de la vârsta preșcolară la vârsta post-

pensionare. În ceea ce privește învățarea în rândul adulților, este un element-cheie pentru 

realizarea obiectivelor stabilite de Strategia Europa 2020 (Comisia Europeană, 2010) care vizează 

modernizarea politicilor sociale, creșterea competitivității și realizarea unei creșteri economice 

incluzive. Așa cum s-a arătat în Rezoluția Consiliului privind agenda reînnoită pentru învățarea 

în rândul adulților (UE, 2011, în Monteiro et al., 2015), această formare “poate contribui la 

dezvoltarea unei economii competitive bazate pe cunoaștere și inovare care utilizează pe deplin 

resursele și capital său uman.” (UE, 2011, p. 372/3 în Monteiro et al., 2015).

Putem considera învățarea pe tot parcursul vieții dintr-o perspectivă dublă – cunoștințele necesare 

pentru a merge mai departe în educație și formare și abilitățile necesare pentru continuarea 

procesului de învățare de-a lungul vieții în societate și la locul de muncă (Schenck, 2005). În 

penitenciare, educația și formarea trebuie să se caracterizeze atât prin furnizarea de oportunități 

de a dezvolta abilități personale, cum ar fi încrederea în sine, rezolvarea problemelor, creativitatea 

cât și prin îmbunătățirea capacității de a învăța și evalua informațiile într-o perspectivă continuă. 

Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții cu o abordare personală într-un context în care 

identitățile sunt adesea fragmentate (Schuller, 2009), în plus față de beneficiul vieții individului, 

poate contribui atât la bunăstarea socială cât și la bunăstarea economică a societății; încurajarea 

învățării pe tot parcursul vieții a ofițerilor de penitenciare poate îmbunătăți bunăstarea ofițerilor 

de penitenciar la locul de muncă și funcționarea sistemului de lucru și a mediului. Având în 

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/reforming-outcomes-review-offender-education-wales
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/how-motivate-inmates-learning
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vedere că învățarea pe tot parcursul vieții, un instrument eficient împotriva criminalității necesită 

intervenție pe mai multe fronturi: putem spune că ofițerii de penitenciar reprezintă una dintre 

condițiile prealabile pentru satisfacerea nevoilor educaționale ale prizonierilor, de a construi 

rețele utile de sprijin.

Conceptele abordate în cadrul învățării adulților și învățarea pe tot parcursul vieții se aplică 

educației penitenciare, astfel cum recomandă Consiliului Europei privind educația din penitenciar 

(2011, p.1 în Monteiro et al., 2015), unde afirmă că “educația pentru prizonieri ar trebui să fie ca 

educația oferită pentru grupuri de vârstă similare din lumea exterioară, iar gama de oportunități 

de învățare ar trebui să fie cât mai largă posibil” (Monteiro et al., 2015).

Cu toate că regulile penitenciare europene care oferă un set de standarde comune afirmă că:

“Fiecare penitenciar va încerca să ofere tuturor prizonierilor acces la programe educaționale 

cât mai cuprinzătoare și care să răspundă nevoilor lor individuale, ținând cont de aspirațiile lor.”

Rezoluția Consiliului UE în domeniul învățării pe tot parcursul vieții de a-i include în mod explicit 

pe deținuți în domeniul său de aplicare al grupurilor-țintă relevante, printr-o coeziune socială 

și prin prisma cetățeniei active a propus 6 moduri sau strategii de îmbunătățire a educației 

penitenciare (Comisia Europeană, 2018. Disponibil la: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-

ways-improve-prisoners-access-education-europe 

Figura 2 – 6 strategii pentru îmbunătățirea educației în penitenciare (european comission, 2018)
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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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promova:

• răspândirea educației în cultura penitenciarei;

• funcționarea în limita spațiului;

• funcționarea ca o completare a celorlalte spații de educație din penitenciar;

• interacțiunea dintre cei egali care va stimula motivația de a accesa și de a participa la învățarea 

de-a lungul vieții potrivit nevoilor prizonierilor.

2. Integrați penitenciarele

O altă problemă care este o barieră ce afectează învățământul în penitenciare nu este doar 

eliberarea timpurie, ci și transferul. Acest obstacol în calea educației poate fi în mod clar depășit 

prin:

• o abordare integrată de oportunități de educație în penitenciare și între penitenciarele și 

instituțiile de învățământ locale;

• cursuri scurte și intensive.

3. Tutorare pentru dezvoltarea/colaborarea profesională continuă

Introduceți mai multă colaborare între diferitele părți interesate, cum ar fi profesorii. Prin urmare, 

este necesară o mișcare-cheie pentru a scăpa de o abordare individualistă a învățătorului sau 

tutorelui izolat în penitenciar la o abordare colaborativă; acest lucru este deosebit de important 

într-un context al educației penitenciare care poate avea propriile cerințe specifice.

4. Statutul egal între educație și muncă 

Uneori, prizonierii doresc să studieze, dar munca este în același timp și dacă ei aleg educația 

mai degrabă decât munca în unele țări prizonierii pierd venituri. Astfel, sunt necesare schimbări 

politice și guvernamentale cu privire la această problemă pentru că acest lucru pare a fi o 

încălcare a Regulilor Penitenciare Europene (28.4): “Educația trebuie să nu mai aibă un statut 

mai puțin important decât munca în cadrul regimului penitenciar, iar deținuții nu trebuie să fie 

dezavantajați financiar sau în alt mod prin participarea la educație”.

1. Utilizați aripile penitenciarei

Una dintre barierele din calea educației în penitenciar este supraaglomerarea penitenciarei, 

deoarece limitează spațiul pentru activități și, în consecință, motivația. Astfel, pentru a depăși 

această barieră, folosiți “aripile penitenciarei”, adică clădirile în care sunt găzduiți prizonierii 

ca locuri pentru educație și nu pur și simplu o secțiune de învățământ separată. Acest lucru va 
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• furnizați același drept la muncă și educație;

• furnizați programe flexibile.

5. Accesul la învățarea prin intermediul web-urilor

In timp ce motivele de limitare a comunicării prizonierilor cu lumea exterioară sunt evidente, 

trebuie să fie posibil tehnologic să se elaboreze programe care să permită comunicarea externă 

limitată și accesul la aspectele-cheie ale web-urilor pentru deținuții implicați în învățământul la 

distanță.

• cursuri de e-learning și b-learning.

6. Naționalitatea în centrul atenției strategice

Unele țări din UE plasează educația în penitenciar la marginea politicilor naționale strategice 

pentru educație și învățare pe tot parcursul vieții și acest lucru trebuie să se schimbe.

Condițiile-cheie pentru o strategie de succes privind învățarea în rândul infractorilor sunt 

angajamentul și competența personalului penitenciar (Schuller, 2009). Potrivit Schober, 

Finsterwald, Wagner, Lüftenegger, Aysner și Spiel (2007), printre strategiile de promovare a 

învățării pe tot parcursul vieții care pot fi aplicate în acest caz anume rolului ofițerilor penitenciarei 

în încurajarea prizonierilor să învețe pe tot parcursul vieții, putem găsi:

• încurajați o orientare spre obiectivul învățării;

• încurajați interesele deținuților;

• încurajați o teorie implicită flexibilă;

• încurajați auto-eficacitatea și încrederea în abilitățile proprii;

• încurajați meta-cogniția;

• încurajați strategiile de învățare;

• încurajați abilitățile asociate cu învățarea prin cooperare;

• oferiți feedback.

Într-o perspectivă mai aparte, pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții în rândul 

prizonierilor, ofițerii de penitenciar pot, de asemenea: 
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• să încurajeze construirea unui respect de sine adecvat;

• să încurajeze credința într-o viață mai bună în viitor (Schuller, 2009);

• să încurajeze proprietatea de învățare, adică să-i încurajeze pe prizonieri să fie responsabili 

pentru propria lor învățare;

• să arate recompensele pentru o astfel de responsabilitate;

• să încurajeze învățarea din greșeli și transformarea acestora în oportunități;

• să sugereze și să recunoască unele instrumente de învățare, trucuri care să îi poată ajuta să 

învețe într-un mod mai eficient și ușor (de exemplu, repetarea mentală);

• să ajute la stabilirea sau propunerea de obiective de învățare (Wabisabi Learning, 2021)

• să promoveze o abordare a cursului vieții în care infractorul se vede schimbându-se de-a 

lungul timpului, cu nevoi speciale în anumite etape;

• să-l înțeleagă pe infractor în contextul său cultural și social, și să coreleze potențialul și 

progresul acestuia spre lumea de afară;

• să țină cont de pluralismul metodelor și de importanța unei comunicări clare (Schuller, 2009).

Gândind la procesul de re-intrare, pentru ca învățarea pe tot parcursul vieții să aibă o șansă 

rezonabilă de a îmbunătăți situația criminalității, este important să se recunoască faptul că 

infractorii trebuie să facă parte din rețele și grupuri sociale care vor sprijini abținerea de la a 

comite infracțiuni și nu invers. Ofițerii penitenciare pot contribui în acest caz prin transmiterea 

importanței construirii legăturilor sociale și rețelelor externe de susținere (Schuller, 2009).

5. Punctul de vedere al managerilor  
     de penitenciare 

În cadrul Sprijinului pentru consolidarea structurală a sistemului educațional în penitenciare, 

au fost efectuate patru interviuri cu membrii instituțiilor penitenciare din Franța și Spania. Prin 

aceste interviuri putem obține o idee despre situația actuală a acestor instituții și a planurilor care 

se desfășoară în legătură cu educația și reintroducerea prizonierilor, în general, și a grupurilor de 
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femei și minoritare, în special. Astfel, principalele idei-cheie obținute din aceste interviuri sunt 

următoarele:

• Obiectivele sistemului penitenciar ca o comunitate educațională care vizează 

reintegrarea prizonierilor: unul dintre obiectivele sistemului penitenciar este reintegrarea 

infractorului în societate după ce a petrecut o perioadă de timp în penitenciar și a asimilat, în 

această perioadă, anumite valori și atitudini care îi vor permite să se reintegreze în societate 

fără nici un recidivism. Cu toate acestea, deși procesul de reintegrare începe atunci când intră 

în penitenciar, nu se încheie în aceste centre: diverși factori din afara instituțiilor penitenciare 

intervin, cum ar fi factorii sociali, familiali sau socio-culturali. Este important ca, înțelegând 

penitenciara ca o comunitate educațională, să realizăm că nu este izolată de societatea din 

afara sistemului de penitenciare. În acest scop, dezvoltarea zonelor promovate în ultimii ani 

(cel puțin în contextul spaniol) – intervenția, educația și formarea, inserarea muncii și a forței 

de muncă, programele de agrement și cultură și sport – este fundamentală.

• Munca în penitenciare: Este necesar să se înțeleagă că munca în penitenciare nu corespunde 

unui singur membru, ci este un mediu multidisciplinar în care un echilibru între toți actorii 

(psihologi, educatori, manageri, asistenți sociali, formatori etc. ) este necesar; întreg 

personalul care lucrează în acest tip de centre fiind implicate în procesul de reintegrare a 

prizonierilor.

→ Rolul managementului penitenciarului: Este esențial să se mențină ordinea în penitenciar 

prin supravegherea și controlul activităților, reducerea conflictelor, promovarea re-educației 

menite să reintegreze și să prevină delincvența, precum și să respecte mandatele UE și să 

promoveze educația în valori.

 → Rolul celorlalți membri ai personalului din penitenciare: Este, de asemenea, considerat 

esențial pentru a păstra securitatea în penitenciar și chiar desfășurarea activităților 

educaționale propuse în aceste centre.

• Activitățile educaționale din penitenciare: Cu toate acestea, deși formarea este o parte 

fundamentală a procesului de reintegrare, educația în penitenciare prezintă unul dintre cele 

mai complexe scenarii cu privire la educație. Penitenciarele nu au suficiente activități care 

să îi implice pe prizonieri, în special femeile și minoritățile. În general, mulți prizonieri nu 

primesc acces la niciun curs de formare și acest lucru generează tensiune și chiar agresivitate 

între prizonieri. În mod specific, în ceea ce privește femeile și minoritățile din penitenciare, 

majoritatea activităților desfășurate sunt cursuri de limbă pentru acei prizonieri străini care 

nu cunosc limba și, dacă stăpânesc limba, alte cursuri, cum ar fi literatura, bucătăria, energia 

electrică etc. Aceste activități nu răspund, de obicei, cererii educaționale a penitenciarei.

• Limitări și restricții educaționale în sistemul penitenciar: Penitenciarele nu asigură 

condițiile necesare pentru o stimula învățarea și predarea. Acest lucru se datorează, în 

principal:
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→ Situația supraaglomerării în penitenciare: aceasta încurajează situațiile de violență 

și radicalizare a prizonierilor, precum și imposibilitatea ca toți prizonierii să acceseze un 

program educațional.

→ Nivelului de educație al prizonierilor: sub media generală și, inclusiv, multe cazuri de 

lipsă de educație primară.

Am constatat că unele dintre obstacolele pentru prizonieri sunt limba, timpul scurt pentru a urma 

cursurile (din cauza sentințelor scurte) și ura față de școală. Pentru a îmbunătăți oportunitățile de 

angajare ale deținuților, incluziunea socială și reintegrarea în societate, programele de învățare 

de-a lungul vieții sunt esențiale în timpul penitenciarei, dar și după aceea.

Pentru gardieni și alt personal, principalele probleme sunt lipsa personalului penitenciarei, 

a banilor, a securității, a timpului și, mai presus de toate, lipsa calificării ca profesori. Aceste 

limitări țin, mai presus de toate, de cele guvernamentale, ca principalii actori care pot interveni 

în îmbunătățirea instituțiilor penitenciare dar pentru care, din păcate, educația din instituțiile 

penitenciare nu este o prioritate.

• Îmbunătățirea sistemului educațional actual:

→ având în vedere că penitenciara nu este un organ izolat al societății, este necesar să se 

insiste asupra căutării unor răspunsuri educaționale cuprinzătoare care nu numai că lucrează 

cu prizonierii, ci și cu indivizii din afara penitenciarelor;

→ obstacolele sunt, adesea, rezultatul unor cadre juridice vechi și neschimbate și 

reglementărilor penitenciarelor;

→ necesitatea de a căuta răspunsuri educaționale cuprinzătoare: pe de o parte, în sarcina 

reabilitării prizonierilor în drepturile și îndatoririle lor civile și, pe de altă parte, prin dezvoltarea 

deplină a personalității celor care îi locuiesc și contribuie în mod activ la autonomia și 

incluziunea socială, printr-o comunitate educațională care nu poate și nu ar trebui să se 

izoleze de societate;

 → în ceea ce privește educația, accesul la progresele tehnologice, cum ar fi internetul sau 

cursurile de învățământ la distanță, atât pentru prizonieri, cât și pentru personal, ar fi, de 

asemenea, un avantaj în ceea ce privește formarea prizonierilor: cu toate acestea, există, încă, 

o reticență față de implementarea acestor instrumente în penitenciare, în ciuda beneficiului 

pe care îl pot aduce;

 → în cele din urmă, pentru a îmbunătăți educația în penitenciare, ar fi fundamental să avem 

profesori calificați pentru acest lucru, fără ca personalul necalificat să livreze programele; 

în plus, toți actorii sunt susceptibili de îmbunătățirea programelor de instruire pentru 

personalul penitenciarei, fie la nivel educațional, de sănătate, juridic sau comportamental, 

iar îmbunătățirea continuă ar trebui să fie o orientare.
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6. Experiența EESPIP  

6.1. Vedere generală 

Timp de doi ani, parteneriatul Consorțiului EESPIP a dezvoltat patru module independente 

care constituie 4 rezultate intelectuale ale proiectului. Aceste patru module de formare au vizat 

următoarele aspecte:

• “Penitenciara ca mediu de învățare”, sprijinul de îndrumare privind conștientizarea situației;

• Sprijin pentru mentorarea ofițerilor de penitenciare;

• Formarea profesională pentru personalul penitenciarului;

• Sprijin pentru întărirea structurală a sistemului educațional în penitenciare.

Fiecare țară a pilotat capsule de instruire cu unul sau două dintre următoarele grupuri-țintă:: 

• manageri de penitenciare;

• ofițeri din penitenciare;

• producători de penitenciare;

• reprezentanți ai furnizorilor de formare.

Scopul general al formării a fost de a mobiliza personalul penitenciarelor în achiziționarea și 

reciclarea cunoștințelor și a competențelor de a promova motivația deținuților pentru învățarea 

pe tot parcursul vieții și pentru a testa produsele dezvoltate în parteneriat.  
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Țara Formatul 
training-ului

Participanți 
(N)

Durata 
training-
ului

Profilul 
participanților

Penitenciare 
implicate (N)

Aspecte pozitive Sugestii de 
îmbunătățire

Evaluare globală

Franța 100% online 11 1 zi Formatori,
Ofițeri de 
penitenciar,
Manageri de 
penitenciar,
Reprezentanți 
politici

1 Subiectul a fost 
interesant și inovator.
S-ar putea face și cu 
alte părți interesate 
implicate în formarea 
prizonierilor.

Să se facă față în 
față și să invite 
mai mulți ofițeri 
și manageri de 
penitenciar.

Participanții noștri ne-au 
spus că s-au bucurat de 
conținutul și formarea pe 
care o oferim.
Participanții au fost 
dornici să comunice 
cu privire la formarea 
cu alte persoane din 
penitenciare.

Romania Pilot 1
Penitenciarul 
Jilava –
online

Pilot 2
Penitenciarul 
Ploiești 
Față în față

6

11 

1 zi Educatori din 
penitenciar

2 Subiectul înțelegerii 
educației la toate 
nivelurile a fost 
considerat foarte 
important și necesar 
tuturor categoriilor de 
personal.

Mai multe discuții 
deschise necesare, 
cu mai mulți 
colegi din toate 
penitenciarele și, de 
asemenea, din alte 
țări.

Sunt necesare mai multe 
instruiri într-o manieră 
interactivă, schimbul de 
experiență și sprijinul 
pentru învățarea 
pedagogiei.

În Tabelul 4, putem vedea concluziile globale ale experienței de pilotare EESPIP:
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Țara Formatul 
training-ului

Participanți 
(N)

Durata 
training-
ului

Profilul 
participanților

Penitenciare 
implicate (N)

Aspecte pozitive Sugestii de 
îmbunătățire

Evaluare globală

Spania Față în față 21 1 zi Primari, 
ofițeri de 
penitenciar, 
experți tehnici 
din consiliile 
locale, 
politicieni, 
agenții de 
dezvoltare locală,
părțile interesate.

2 Formarea pilot a 
avut loc într-un județ 
cu 6 penitenciare 
supraaglomerate. Am 
considerat că este 
deosebit de relevant 
pentru punerea în 
aplicare a pilotului 
între părțile interesate 
și decidenții din 
domeniu.

Implicarea tuturor 
actorilor legați 
de educația în 
penitenciar în 
aceeași cameră. 
Obținerea accesului 
la facilități din 
penitenciar și 
desfășurarea 
training-ului acolo. 

Toți participanții 
consideră că este nevoie 
de formare și o formare 
relevantă va fi bine 
primită dacă este inclusă 
în programul lor de lucru. 

Polonia mix 10 1 zi şi 
jumătate

Personal 
educațional, 
Profesori din 
penitenciare, 
Elevi ai 
penitenciarului, 
Ofițerii de 
penitenciar 
superiori, 
Personalul de 
probațiune

2 Produsele EESPIP 
par să fie utilizate în 
multe instituții din 
Polonia ca un conținut 
de formare în munca 
zilnică a diferiților 
specialiști ai educației 
în penitenciar și 
a educației după 
eliberare.

Nu au existat 
îmbunătățiri 
semnificative. 
Singura preocupare 
a fost să o difuzeze 
în grupul-țintă 
corespunzător.

Evaluarea globală a fost 
pozitivă, iar participanții 
au considerat conținutul 
ca fiind foarte util și 
necesar.

Portugalia 100% Online
(sincron și 
asincron)

27 3 zile şi 
jumătate

Ofițeri de 
penitenciar, 
Profesioniști 
din domeniul 
educației și 
formării în 
penitenciar,
Directorul 
adjunct

9 Subiecte pertinente.
Experiență într-adevăr 
pozitivă.
Experiența de 
recompensare 
și interacțiunea 
importantă cu alte 
penitenciare și alți 
colegi.

Mai mult personal 
din penitenciare 
în aceste tipuri de 
inițiative pentru a 
crea o punte între 
toate.
Continuarea 
inițiativei în alte 
domenii ale 
penitenciarului.

Majoritatea participanților 
vor recomanda formarea 
altora.
Majoritatea 
participanților au evaluat 
conținutul de formare ca 
fiind “foarte bun”.

Tabelul 4 – Rezultate ale sesiunilor-pilot ale EESPIP
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7. Recomandări pentru consolidarea 
    structurală a educației în penitenciare

Educația de astăzi este, de fapt, despre învățarea pe parcursul vieții. Este un proces, o parte din 
viața noastră de zi cu zi ca cetățeni activi. Acest lucru se reflectă la nivelul penitenciarei la fel de 
mult ca și în orice instituție de servicii publice din comunitatea noastră.

În primul rând, trebuie să promovăm penitenciara ca serviciu public de importanță și relevanță 
primară. Acest lucru trebuie înțeles de către personalul penitenciar la toate nivelurile, prin 
administrarea și gestionarea penitenciarelor, dar și de comunitățile locale. Aceasta este situația în 
care penitenciarele oferă contextul învățării comunității și pentru învățarea pe tot parcursul vieții 
a tuturor persoanelor care participă: personal, prizonieri, familiile prizonierilor și conexiunile 
sociale, societatea civilă, instituțiile publice legate de penitenciare. Acest lucru are loc fie că 
recunoaștem sau nu, fie că suntem de acord cu el sau nu. Deci, în context, proiectul și parteneriatul 
EESPIP trimit mesajul de încurajare a personalului penitenciarei la nivel de conducere pentru a 
lua dreptul de proprietate asupra procesului de învățare pe parcursul vieții.

După cum s-a menționat de la începutul propunerii noastre de proiect, proiectul EESPIP vizează 
deschiderea oportunităților de învățare a personalului legate de dezvoltarea profesională într-un 
mediu neasociat cu învățarea: penitenciara. Proiectul nostru va oferi conținut și activități pentru 
ofițerii de penitenciare pentru a-și dezvolta în continuare formarea profesională legată de mediul 
lor profesional.

Gândirea din spatele acestui proiect este despre importanța relațiilor umane în modelarea unei 
cariere de învățare. Prizonierii petrec marea majoritate a timpului lor cu sau în jurul ofițerilor 
de penitenciar. Suportul, colectiv sau nu, al ofițerilor are potențialul de a avea o influență 
semnificativă asupra progresului și dezvoltării educației prizonierului. O constatare din “Raportul 
responsabilităților comune” a fost că 34% dintre guvernatorii și managerii din educație au raportat 
percepția că a existat o lipsă de angajament față de educația în rândul personalului uniform în 
instituțiile lor. La nivel foarte practic, ofițerul este cel care deblochează elevul-prizonier astfel 
încât acesta să ajungă la cursuri. Conducerea zilnică a unei penitenciare depinde, în întregime, de 
ofițerii de penitenciar, iar acest lucru trebuie să aibă un impact direct asupra eficacității oricărei 
politici educaționale, indiferent de aspirațiile factorilor de decizie politică. Într-un astfel de mediu, 
relațiile devin deosebit de importante. Vremurile dificile pot fi transformate prin relații pozitive. 

Prin acest document am dori să trimitem un mesaj de sprijin și încurajare întregului personal 
al penitenciarei care are un anumit nivel de decizie – începe o conversație despre învățarea și 
educația pe tot parcursul vieții:
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• educația personalului propriu cu privire la ceea ce au nevoie și ceea ce le place să învețe; de 
asemenea, managementul carierei și sprijinul carierei reprezintă o parte esențială a învățării;

• educația privind modul de creare a unui spațiu pozitiv, conștient, de sănătate mintală în 
cadrul penitenciarei;

• educația pentru combaterea discriminării, prejudecăților, ignoranței, atitudinilor radicale 
sau extremiste la toate persoanele;

• educația pentru a sprijini un stil de viață mai ecologic, sustenabil și respectând oamenii și 
mediul;

• mult mai multe cazuri de educație în orice comunitate vie, penitenciara fiind o astfel de 
comunitate. 

La nivel de conducere, există câteva aspecte pe care Parteneriatul EESPIP le recomandă 
managerilor ca să le ia în considerare, să aibă un moment de auto-reflecție înainte de a le pune 
în discuție cu colegii:

1) Care este perspectiva prizonierilor în legătură cu educația și experiențele de învățare, gândindu-
se la legătura lor cu personalul penitenciarei. Cum percep ei gardienii, administratorii, personalul 
de corecție în general? Cum văd prizonierii atitudinea personalului penitenciarei față de educație?

2) Cum se desfășoară educația în penitenciar, practic legată de aspectele de reinstalare?

3) Pentru cine sunt disponibile ofertele de educație și formare în penitenciara ta? Există categorii 
rămase pe dinafară?

4) Toți elevii au acces egal la resurse, sprijin, îndrumare și îndrumare pentru activitățile lor 
educaționale?

5) Ați aruncat vreodată o privire, ați identificat bariere și blocaje-cheie în învățarea în penitenciara 
dvs.?

6) Ați aruncat o privire la educația oferită în penitenciara voastră, luând în considerare gama largă 
de abilități, motivație, experiență de învățare anterioară și realizare, precum și nevoile specifice 
ale anumitor grupuri, de ex. negru și minoritar, prizonieri etnici, prizoniere, prizonieri tineri, 
prizonieri care execută sentințe lungi și scurte, prizonieri în detenție și prizonieri care au respins 
formele mai tradiționale de educație? Cum rămâne cu oferta educațională a personalului dvs.? 
Sunt diversitatea și nevoile diverse luate în considerare?

7) V-ați uitat la maximizarea oportunităților pe care le aveți la îndemână și la sprijinirea programului 
dvs. educațional? La cooperarea în societate civilă, programe de voluntariat, proiecte europene?

8) V-ați gândit să implementați experiențe educaționale mai adaptate contextului și nevoilor 
cursanților dvs., cum ar fi grupurile de autodidacți, învățarea la distanță și învățarea deschisă, 
educația de la egal la egal, munca pe celule individuale și de colegi, ofițerul de penitenciar a 
susținut studiul pe celule și studiul pe aripi și cursurile serale?
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9) V-ați gândit la înființarea unui grup informal de consultare educativă în penitenciara dvs.: 
grupuri-cheie ale părților interesate, inclusiv deținuți, educatori, personalul penitenciarei și 
grupurile independente relevante din societatea civilă.

10) Ați analizat care sunt practicile din penitenciara dvs. pentru a încuraja implicarea în învățare, 
în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi minoritățile, prizonierii etnici, prizonierii tineri, 
prizonierii care execută sentințe lungi și scurte, prizonieri în detenție și prizonieri care au respins 
cele mai tradiționale forme de educație?

11) V-ați gândit să integrezi în mod activ în biblioteca în programele educaționale pentru toți în 
penitenciara ta?

După ce v-ați gândit la subiectele de mai sus, merită să aveți o conversație structurată cu 
personalul și prizonierii, într-un anumit format al unei conferințe neconvenționale poate. Doar 
pentru a oferi o listă rapidă de aspecte despre care merită să vorbiți, în timp ce intenționați să 
sprijiniți educația, sugerăm următoarele:

1) Curriculum-ul tuturor programelor educative: este construit, adaptat, ajustat cu utilizatorii din 
penitenciara ta? Este în legătură cu prevederile altor penitenciare pentru a asigura continuitatea 
învățării în caz de transfer?

2) Există fonduri pentru a sprijini educația, resursele, materialele, infrastructura IT?

3) Există o evaluare standardizată a nevoilor educaționale?

4) Sunt învățătorii conștienți de procesul de aplicare, în cazul în care oricare dintre ei doresc să se 
alăture? Este făcut acest lucru într-un mod transparent? Este limba disponibilă pentru toți?

5) Este documentată calea de învățare a cursanților, urmărită, înregistrată și transferabilă?

6) Există oportunități de învățare flexibile pentru a asigura accesul echitabil al tuturor elevilor, 
indiferent dacă se angajează și în activități de lucru sau nu? Există posibilitatea de a oferi acces la 
toate clasele profesionale, cât și pentru clasele de educație pentru adulți fără a exclude unul sau 
celălalt din cauza programului?

7) Există o implicare a societății civile din afară de a oferi contexte de învățare în penitenciar?

8) Există o implicare a familiei și a prietenilor în sprijinirea educației și a formării?

9) Există o conversație deschisă în penitenciar despre modalitățile în care ofițerii de penitenciar 
pot contribui la încurajarea și sprijinirea oportunităților de învățare pentru prizonieri?

10) Sprijiniți evenimente pentru a sărbători realizările cursanților din penitenciara dvs.?

Odată ce aveți această discuție publică cu prizonierii, personalul dvs., părțile interesate superioare 
și principale care vă sprijină penitenciara, următorul pas este să vă uitați la părțile structurale care 
necesită implicarea dvs. pentru a stimula în continuare învățarea în penitenciar.
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1. Integrarea penitenciarelor

O abordare integrată a oportunităților de educație în penitenciare și între penitenciare și 
instituțiile de învățământ locale pentru a depăși eliberarea precoce a prizonierilor sau transferul. 
După cum s-a menționat mai sus, aceasta pornește de la furnizarea de curriculum. Și, chiar dacă 
aceasta nu este direct sarcina unui personal din penitenciar cu rol de management, sunteți exact 
în poziția corectă pentru a pune întrebări despre aceasta, pentru a comunica cu colegii dvs. de la 
alte penitenciare și pentru a pregăti personalul responsabil în a face această tranziție fără sudură 
între locații, menținând un curriculum unitar.

2. Promovarea colaborării dintre profesori

Introduceți mai multă colaborare în diferitele părți interesate, cum ar fi profesorii. Prin urmare, 
este necesară o mișcare-cheie de la abordarea individualistă a accentului pus pe învățătorul sau 
tutorele izolat în penitenciar la abordarea colaborativă; acest lucru este deosebit de important 
într-un context al educației penitenciare care poate aduce propriile cerințe specifice.

Acest lucru deschide, de asemenea, discuția despre personalul corecțional față de personalul 
Ministerului Educației. Este în mandatul profesioniștilor la nivel de conducere să pună la 
aceeași masă toți profesorii, educatorii, formatorii, tutorii, maiștrii din ateliere etc., indiferent de 
angajatorul lor și să creeze o perspectivă unitară cu privire la pedagogia corecțională. Aici trebuie 
să promovați păstrarea și profesionalizarea personalului instruit, dedicat și inspirat pentru a 
dezvolta penitenciare ca centre de învățare pe parcursul vieții.

Esențială este promovarea colaborării dintre cadrele didactice provenind din afară și educatorii 
care constituie personalul penitenciarei. Este clar că provocările unui profesionist în învățarea 
adulților din afară care vine într-un sistem de justiție criminală corecțională sunt ridicate. Mediul 
de învățare este unic și provocator: scopul principal al unei penitenciare este privativ, iar aspectele 
practice ale încarcerării infractorilor nu lasă loc penitenciarei ca mediu de învățare; elevii adulți 
înșiși sunt deosebiți, având în primul rând statutul de infractori, cu toate regulile și restricțiile 
anexate acestui statut. Motivația lor de a se angaja în experiențele de învățare este, de asemenea, 
modificată de acest lucru. Datorită izolării relative a diferitelor medii de penitenciar, profesorii 
angajați în penitenciare au avut puține oportunități de a se reuni în cadrul rețelelor pentru a 
împărtăși și a discuta despre practică. Personalul implicat în procesul de învățare este amestecat: 
de la organizațiile/instituțiile de învățământ din afara și din interiorul sistemului justiției criminale. 
Fiecare grup are condiții diferite de muncă și tinde să aibă loialitate față de tipurile de cultură, 
tradiție și etos mai degrabă în ceea ce privește învățarea, predarea și instruirea. În plus, există o 
mulțime de aspecte care accentuează contextul educației penitenciare, a nevoilor de formare 
ale personalului și posibilitățile de creare a unui mediu de învățare pozitiv în care prizonierii pot 
învăța și progresa. 

3. Statutul egal între educație și muncă

Uneori, prizonierii vor să studieze, dar munca este în același timp și dacă alege educația, mai 
degrabă decât să lucreze, în unele țări, prizonierii vor pierde venituri. Astfel, sunt necesare 
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schimbări politice și guvernamentale cu privire la această problemă, deoarece acest lucru pare a 
încălca normele europene penitenciare (28.4): “Educația nu mai trebuie să aibă un statut inferior 
muncii în cadrul regimului penitenciarei și deținuții nu vor fi dezavantajați din punct de vedere 
financiar sau altfel dacă iau parte la educație “.

• oferiți același drept la muncă și educație;

• oferiți programe de flexibilitate.

4. Accesul la învățare prin intermediul web-ului

În timp ce motivele pentru limitarea comunicării prizonierilor cu lumea exterioară este evidentă, 
trebuie să fie, din punct de vedere tehnologic, posibilă elaborarea de programe pentru a permite 
comunicarea externă limitată și accesul la aspectele-cheie ale web-ului pentru învățământul la 
distanță al prizonierilor.

5. Dați educației penitenciare un accent strategic

Unele țări din UE plasează educația penitenciară la marginea politicii strategice naționale pentru 
educație și învățare pe tot parcursul vieții și acest lucru trebuie schimbat.

Regulamentul penitenciar spaniol încorporează în textul său progresele în domeniul intervenției și 
tratării deținuților, consolidând mai mult un concept de tratare cu abordările actuale ale științelor 
dogmatice și comportamentale juridice, punând accentul pe componenta de socializare, mai 
degrabă decât pe conceptul său clinic. Din acest motiv, regulamentul optează pentru o concepție 
largă de tratare care nu numai că include activități de îngrijire terapeutică, ci și activități de 
formare, educație, muncă, socio-culturale, recreaționale și sportive, conceperea reintegrării 
deținuților ca un proces cuprinzător instruirea personalității lor, dotată cu instrumente eficiente 
pentru emanciparea acestora. În mod similar, în standardele internaționale, normele minime 
de tratare a deținuților, adoptate de primul Congres al Organizației Națiunilor Unite privind 
prevenirea infracțiunilor și tratarea infractorilor (1977) și a Standardelor Europene Penitenciare 
(2006) se referă la importanța unui program de educație fizică, activități sportive și de agrement.

La aceste șase recomandări, proiectul EESPIP adaugă mai multe:

6. Implicarea tuturor membrilor personalului

Toți membrii personalului trebuie să fie implicați în formarea în penitenciar, altfel programul nu 
va avea loc niciodată sau ar putea fi în pericol. Crearea noii scale de “intervenție și tratament” 
în cadrul organismului de gestionare a instituțiilor corective a fost propus. Tratamentul în 
penitenciar are o natură multidisciplinară; acesta este alcătuit din profesioniști cu diverse formări 
de bază, așa cum se menționează în legislația noastră penitenciară. Tendința europeană este de a 
lucra pentru a unifica o abordare educațională mai integrată în rândul personalului.

7. Organizați pregătirea personalului ca mentor

Îmbunătățirea formării pregătitoare pentru personalul din penitenciare este esențială pentru 
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îmbunătățirea educației structurale în penitenciare. Din datele colectate în timpul proiectului, 
majoritatea personalului a spus că nu există nimic despre educația și formarea deținuților incluși 
în formarea lor inițială, jumătate dintre aceștia au spus că nu au discutat probleme cu privire la 
abilități, mentorat și coaching.

Actualizarea și urmărirea formării ar trebui să fie garantate pentru tot personalul și să asigure 
calitatea formării. Așa cum am arătat în IO2, există o mare disparitate între țările partenere și 
investiția lor în formarea personalului după ce au aprobat competiția. Astfel, sistemul de formare 
trebuie să fie organizat, iar programele de reabilitare trebuie să construiască abilități și să crească 
responsabilitatea personală privind reinserția personalului.

Facilitarea sistemelor de susținere emoționale și mentale este esențială pentru dezvoltarea 
personală și reintegrarea deținuților. Acest lucru ar trebui să fie stabilit cu personalul instruit 
și personalul care joacă rolul de mentor/coach pentru deținuții care oferă sprijin emoțional și 
mental, monitorizarea evoluției și bunăstării. Acest lucru poate fi organizat prin colaborarea cu 
organizații și voluntari (scrisori către deținuți).

Șeful Gărzii din penitenciar spune că deținuții nu sunt monitorizați în interiorul penitenciarei: “Nu 
există nici o urmărire. Deținuții nu au pe nimeni acolo. Apoi, violența se instaurează în penitenciar, 
pentru că este un sistem închis, este mai agresiv într-un fel decât lumea exterioară, cei mai slabi 
sunt întotdeauna penalizați în comparație cu oamenii care nu sunt încarcerați.” (Gonçalves, 2016, 
în Salesse și colab., n.d., p.15)

• Îmbunătățirea retenției  “Deși plata și formarea suplimentară a personalului sunt cheltuieli 
anuale semnificative, aceste costuri ar trebui luate în considerare alături de costurile ridicate 
ale uzurii. Reducerea acestor pierderi și crearea unei forțe de muncă mai capabile poate crea 
cea mai bună valoare pentru investiții în personal.” (Shilson-Thomas, 2020, p. 25)

• Îmbunătățirea formării “Ministerul Justiției recunoaște, de asemenea, că calitatea formării 
și oportunităților de progresie pot avea un impact pozitiv asupra retenției. Pentru noii recruți, 
HMPPS revizuiește cursul de formare a nivelului de înscriere a ofițerului penitenciarei pentru 
a afla cum să includă un element de învățare mai bun. Formarea suplimentară la locul de 
muncă poate contribui la abordarea lacunelor de competențe și pentru a îmbunătăți relațiile 
cu personalul prizonierilor. De exemplu, cei care fac managementul infractorilor în privațiune, 
care lucrează pentru a gestiona grupuri mici de prizonieri, primesc formare specifică acestui 
rol. Introducerea formării de ‚intervenție de cinci minute’ îi învață ofițerii cum să abordeze 
comportamentele negative ale prizonierilor în conversații scurte. Pentru a îmbunătăți 
retenția ofițerilor mai experimentați, în special a celor cu grade limitate, ofițerii experimentați 
sunt încurajați să progreseze la roluri superioare privind gradele echitabile și durabile. Ofițerii 
superiori din penitenciare au mai multe oportunități de pregătire specializată, iar mentorii de 
formare la nivel de detenție în penitenciar sunt responsabili cu găsirea de noi recruți. Acest 
rol de îndrumare este deosebit de încurajator, deoarece HMPPS raportează că a fost ‚cea mai 
promițătoare intervenție’ pentru a îmbunătăți păstrarea noului personal. La fiecare nivel de 
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experiență, instruirea ar trebui să pregătească mai bine personalul pentru cerințele rolurilor 
lor și să creeze oportunități de progresie în cadrul serviciului.” (Shilson-Thomas, 2020, p. 26).

8. Îmbunătățiți formarea cadrelor didactice, pregătirea acestora pentru educația în 
penitenciar

Majoritatea cadrelor didactice care lucrează în penitenciar practică educația în comunitate. 
Prin urmare, profesorii corecționali ar trebui să fie instruiți cu privire la modul de adaptare a 
educației la specificul penitenciarului, concentrându-se asupra nevoilor specifice ale populației 
infracționale (Coates, 2016; Steurer, 2020). Există o serie de factori care influențează înțelegerea 
și dezvoltarea cadrelor didactice în penitenciar, care au apărut din munca noastră, experiențe 
de pilotare și cercetări anterioare efectuate. Ele au fost, de asemenea, rezumate de centrul de 
excelență Loncon în formarea cadrelor didactice. Factorii organizaționali includ: rolul-pivot al 
directorului/guvernatorului penitenciarei în determinarea măsurii în care un cadru privat poate 
fi gestionat pentru a crea condiții pozitive pentru învățare; structura rigidă și ierarhică în care 
educația are adesea prioritate scăzută; procedurile de securitate, supraaglomerarea și mișcarea 
constantă a deținuților. În plus, educatorii penitenciarei nu au un statut profesional clar și nici căi 
clare în angajare.

Factorii culturali includ mediul fizic limitat, legat de timp, diferit de alte medii. Acest lucru face 
ca un mediu de învățare instabil marcat de întreruperi și discontinuități. Circumstanțele externe 
cântăresc foarte mult în viețile prizonierilor și au un impact semnificativ asupra sentimentelor; 
și acest lucru dă naștere unor niveluri ridicate de “sarcină emoțională” care afectează dinamica 
învățării și predării. Există, cu alte cuvinte, un conflict între identitatea relativ fragilă a elevului-
prizonier, ca cursant, și statutul dominant, impus legal, ca infractor.

Factorii pedagogici includ discontinuitatea în învățarea individuală și fluctuația modelelor de 
participare. Grupurile cursanților sunt frecvent caracterizate printr-o gamă extrem de largă de 
nevoi individuale, care necesită un grad mai mare de diferențiere decât este necesar în general 
în educația generală. Prizonierii au, de obicei, o identitate relativ fragilă ca cursanți și, adesea, 
au o stimă de sine scăzută, lipsă de încredere și abilități de bază slabe. Profesorii au acces limitat 
la resursele de internet și, prin urmare, este dificil pentru ei să găsească modalități de a face 
resurse de predare și conținut relevante. Un factor major care afectează predarea și învățarea este 
necesitatea de a gestiona și de a face față “sarcinii emoționale”, nevoilor de susținere practică și 
emoțională pe care prizonierii îl aduc cu ei în clasă, ceea ce afectează atât elevul, cât și profesorul 
și “climatul emoțional” din sala de clasă a penitenciarei.
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7. Concluzii

“Educația ar trebui să fie în centrul sistemului penitenciarei”. Dacă educația este motorul 
mobilității sociale, este și motorul reabilitării prizonierului.

Pentru a realiza acest lucru, propunem următoarele recomandări:

O mare investiție în resursele umane și economice pentru a evita supra-aglomerarea 
penitenciarelor. Condiții mai bune în cadrul penitenciarelor și o rată mai mare a personalului pe 
deținut are ca rezultat un mediu care permite întregului personal să fie mai implicat în programele 
educaționale.

Îmbunătățirea instruirii personalului (soft skills, mentorare). Acest lucru se poate face în mai 
multe moduri, cum ar fi Zilele europene de informare de formare. Pentru a încuraja formarea 
personalului, orele pe care le cheltuiesc în formare ar trebui să fie considerate ore de lucru și, prin 
urmare, ar trebui plătite.

Informarea și promovarea accesului la instrumentele europene de oportunități pentru 
instruirea tinerilor și a adulților. Alături de îmbunătățirea formării personalului, o mulțime de 
oportunități de formare ulterioară sunt disponibile la nivel european.

Nevoia de a dezvolta programe educaționale sociale: abilități interpersonale și chiar încrederea 
în sine. Aceste programe au o importanță deosebită, în special în abordarea deținuților care se 
confruntă, de exemplu, cu dependența de substanțe. Prin implementarea acestor programe 
educaționale, pot fi abordate nevoile unora dintre cei mai vulnerabili deținuți.

Feedback-ul și evaluarea întregului personal implicat: Serviciile de detenție și de probațiune 
și autoritățile educaționale trebuie să facă sondaje periodice ale populațiilor din penitenciare, 
să identifice nevoile și să vadă dacă activitățile educaționale oferite sunt conforme cu aceste 
nevoi. O problemă contrastantă a apărut în legătură cu formarea sau sprijinul personalului 
pentru a încuraja și sprijini educația prizonierului, mai exact managementul a spus că personalul 
penitenciarei primește formare, în timp ce personalul consideră că nu primește nicio formare 
legată de cele de mai sus.
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