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Rezumat executiv
Proiectul Sprijin Educațional European pentru Ofițerii de Penitenciar
care Interacționează cu Femei și Minorități în Contextele de Învățare
ale Penitenciarelor (EESPIP), este cofinanțat prin Proiectul Erasmus+
și Agenția Națională FR01, sub coordonarea Institut Saumurois de
la Communication, alături de parteneri din România (CPIP), Spania
(DEFOIN), Polonia (ARID) și Portugalia (Aproximar). Proiectul de față are
în vedere să prezinte personalului oportunitățile de învățare legate de
dezvoltarea profesională a unui mediu neasociat procesului învățării,
adică penitenciarul.
EESPIP dorește să asigure conținut și activități destinate ofițerilor de
penitenciar, în vederea dezvoltării ulterioare a formării lor profesionale,
cu privire la mediul lor profesional. Raționamentul acestui proiect
face referire la importanța relațiilor umane pentru formarea carierei
de învățare. Ne concentrăm pe înțelegerea impactului pe care îl are
personalul din penitenciare, care nu activează în domeniul educației,
pentru experiențele de învățare ale deținuților.
Pentru mai multe informații legate de acest proiect și pentru a consulta
versiunea completă a raportului, vă rugăm să accesați website-ul
www.eespip.eu
Prima parte a proiectului (Rezultatul Intelectual 1) s-a centrat pe
dezvoltarea ‘imaginii’ realității cu care lucrăm în fiecare dintre țările
partenere, ca și la nivelul Uniunii Europene.
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Informațiile statistice referitoare la deținuți, pe țări
Date extrase din ’World prison brief’ (Raportul mondial asupra penitenciarelor), 30.11.2019
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Repartiție statistică între bărbați, femei și minorități, pe țari:
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Sursa: Observatoire international des prisons, 31.01.2019

Acest rezumat conține contextul și comentariile referitoare la activitățile de
cercetare și analiză necesare: Așa cum am indicat, deținuții femei și deținuții care
fac parte din minorități se confruntă cu o gamă de obstacole în calea accesului
la învățare, instituționale ca și personale. (Adică, asociate cu detenția lor, ca și cu
dispoziția proprie (adică, legate de circumstanțele lor personale)). Mai mult, dat
fiind contextul curent, în multe țări din Europa, un număr de factori constrâng
gradul la care educația și formarea pot fi oferite și gama elementelor care pot fi
puse la dispoziție, inclusiv: (1) Personal și resurse limitate; (2) Restricții impuse de
cerințele de securitate ale regimului penitenciar; (3) ➢ Prioritățile decidenților.

5

EESPIP = Sprijin Educațional European pentru Ofițerii de Penitenciar care Interacționează cu Femei și Minorități
în Contextele de Învățare ale Penitenciarelor

PARTEA II
Metodologia de lucru EESPIP
Cum am gândit chestionarele
Chestionarele dedicate personalului, cum ar fi persoanelor care lucrează
în medii de securitate, administrative, de logistică, escortare și intervenții,
ca și gestionarea penitenciarului, sunt alcătuite din 19 întrebări. Conțin
mai multe tipuri de întrebări, cum ar fi întrebări cu răspuns deschis,
întrebări cu răspuns da sau nu, ca și întrebări de scalare. Chestionarul
pentru grupurile minorităților au mai puține întrebări, mai exact 6, toate
necesitând răspunsuri deschise.

Cum am colectat datele
Partenerii din Franța, România, Polonia și Spania au colectat datele
personal, din mai multe penitenciare existente în fiecare dintre țările
partenere. Partenerul din Portugalia a realizat o cercetare de birou
referitoare la percepția personalului și directorilor referitoare la educație
și de asemenea, referitoare la condiția femeilor, ca minoritate în
penitenciare. Rezultatele au fost cantitative și calitative.

Chestionarele
Personalul
Chestionarul pentru personal a fost alcătuit din 16 întrebări, cu subiecte
cum ar fi educația în penitenciare, siguranța, nivelul implicării lor în
diferite activități și activități educaționale, și a fost aplicat cu succes în
penitenciarele din Polonia, Franța, Spania și România.
Cele mai importante aspecte, pe baza percepției personalului de
penitenciar, au privit comunitățile, menținerea siguranței acestora,
reintegrarea de succes a deținuților în societate, ca și educarea
persoanelor care își execută pedepsele în penitenciare. Aplicarea unei
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sancțiuni și pedepsirea infracțiunii s-au aflat pe ultimul loc în
lista de priorități.
Educația este percepută ca un mijloc de ajutare a deținuților să
se reintegreze într-o societate, în majoritatea penitenciarelor
care au participat la studiu, iar personalul din penitenciar
părea să fie conștient de toate programele care se desfășoară.
Atunci când au fost întrebați dacă erau implicați formal sau
informal în sprijinirea activităților educaționale desfășurate
în penitenciarele lor, 60% au răspuns că nu erau implicați în
niciun fel de activități educaționale din penitenciare, iar dintre
cei care participau la acestea și erau implicați, doar un sfert au
spus că le făcea plăcere acel aspect al activității lor.
Pe baza percepției dvs., cât de corecte sunt următoarele
propoziții, pe o scală de la 1 la 10?
În opinia mea, în penitenciar,
educația este văzută ca mijloc
de ajutare a deținuților să se
reintegreze în societate.
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În majoritatea lor, membrii personalului erau implicați în
principal în supervizarea activităților educaționale și sportive
ale deținuților, notificarea educatorilor la cererea persoanelor
private de libertate, transferarea deținuților la și de la ore,
participarea la programe educative, pregătirea cursurilor
profesionale, interacțiunea zilnică cu deținuții, desfășurarea
programului INSTAD program (carantină), sprijinirea pentru
desfășurarea activităților și uneori, traducerea pentru deținuții
străini.
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Mai puțin de un sfert dintre respondenți aveau un istoric personal de
responsabilități educative și implicare în activitățile educaționale.
Respondenții își percepeau colegii ca fiind implicați activ în activități educative,
mai exact implicarea în sprijinirea educației, alături de Departamentul de
Reintegrare sau Educație. Totuși, majoritatea respondenților au indicat că nu
doresc să fie implicați în alte moduri de sprijinire a educației desfășurate în
penitenciare.
Din răspunsurile personalului, se pare că percepția indica un interes diminuat
referitor la formarea pentru aspectele pedagogice și de sprijinire a procesului
educațional
According to your perception, how important are the following topics for
your prison, on a scale from 1 to 10?
64

Menținerea siguranței
comunităților confruntate cu
infracțiuni.
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pedepsirea infracțiunii.
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Așa cum putem vedea în diagrama de mai jos, personalul corecțional al
penitenciarelor este implicat, majoritar, în transportarea deținuților la și de la ore,
și în procesarea aplicațiilor, a solicitărilor. Cei mai mulți sunt implicați în realizarea
legăturilor și lucrul cu departamentul de educație, pentru predare sau orice
altceva. Atunci când au fost întrebați dacă doreau să vadă orice schimbări cu
privire la implicarea personalului corecțional al penitenciarelor în organizarea
educației formale sau informale a deținuților, majoritatea membrilor personalului
considerau că nu sunt necesare schimbări în fiecare dintre aspectele de mai
sus, deoarece organizarea curentă funcționează foarte bine.
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Pe o scală de la 1 la 10, vă rugăm să acordați note următoarelor afirmații
Autoritățile corecționale consideră că este
important să analizeze aspectele teoretice și
practice ale educației din penitenciar.

133
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40

În penitenciarul nostru, există un
interes pentru evaluarea punctelor tari
și a punctelor slabe ale programelor
educaționale.

88
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26

Cunosc toate programele educațioanle
oferite de colegii mei din cadrul
echipelor educaționale către deținuții din
penitenicarul unde lucrez.

82
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34

Pentru mine, este clar de ce deținuții s-au
înscris în programele educaționale pe
durata executării sentințelor lor.

9
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Deținuții din penitenciarul meu mă percep
ca un sprijin pentru educația lor.
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Cred că intervențiile mele profesionale sunt
relevante pentru sprijinirea deținuților cu
privire la experiențele lor educaționale. .
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Vă rugăm notați, pe o scală de la 1 la 10, la ce grad considerați că personalul
penitenciarelor trebuie să fie implicat în încurajarea și sprijinirea educației
deținuților.
236
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Totuși, cei care au răspuns “da” au indicat că le-ar fi plăcut să existe mai multe
activități educaționale deoarece, prin educație, putem forma o persoană pentru
a se putea reintegrare în societate, după eliberare, nu doar pe durată timpului de
executare a pedepsei, și le-ar plăcea să observe o implicare sporită din partea
serviciului educațional și din partea departamentului psihosocial și de asistență
socială, în variate programe, ca mai mult personal să fie angajat, ca programe
concrete de reintegrare să fie desfășurate, pentru calificare, ca și ca interesele
beneficiarilor pentru aceste programe să fie crescute.
Raportul dintre învățarea formală (desfășurarea activităților în sala de clasă) și
informală (spațiile non-convenționale) pare să fie destul de egal.
Majoritatea membrilor personalului penitenciarelor nu primesc sesiuni de
formare sau sprijin cu privire la încurajarea sau sprijinirea educației deținuților.
Totuși, așa cum se poate observa, majoritatea respondenților consideră că este
important să încurajeze și să sprijine educația deținuților. Mai mult, majoritatea
personalului au indicat că nu a fost inclus nimic despre educație și formare în
cadrul instruirii lor inițiale.
Atunci când au fost întrebați dacă ar dori să vadă orice schimbări, majoritatea
respondenților au considerat că nu era nevoie de schimbări. Pe de altă parte, cei
care au răspuns „da” au indicat că ar dori să vadă mai multe sesiuni de formare,
activități educaționale, cursuri profesionale, angajarea unui număr sporit de
membri ai personalului, cum ar fi psihologi și asistenți sociali, ca și eficiență în
fiecare departament educațional și colaborare între departamente
Vă rugăm notați, pe o scală de la
1 la 10, la ce grad considerați că
personalul penitenciarelor trebuie să
fie implicat în încurajarea și sprijinirea
educației deținuților.
>5
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10

34%

Conducerea
80% dintre respondenți au considerat că protejarea comunităților împotriva
infracționalității și reintegrarea de succes a deținuților în societatea generală
erau aspecte foarte importante, urmate îndeaproape de educarea persoanelor
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Pe baza percepției dvs., cât de corecte sunt următoarele propoziții, pe o scală
de la 1 la 10?
Reintegrarea de succes a
deținuților în societatea de masă.
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care executa pedepse în penitenciare. Totuși, nu au fost de acord cu privire la
executarea unei sancțiuni și pedepsirea infracțiunilor.
Educația este percepută ca mijloc de ajutare a deținuților pentru reintegrarea în
societate. Majoritatea membrilor personalului au fost de acord că sistemul lor
corecțional oferă un număr sustenabil de programe pentru deținuți. Directorii
declară că întregul personal cunoaște procesul de educație și reintegrare.
Totuși, pe durata anumitor interviuri față în față într-un penitenciar din România,
a devenit evident că personalul de securitate nu cunoaștea deloc programele
specializate oferite, referitoare la educația și alfabetizarea adulților.
Atunci când respondenții au fost întrebați dacă personalul de securitate
sau administrativ era implicat formal sau informal în sprijinirea activităților
educaționale din cadrul penitenciarului lor, majoritatea au răspuns “da”, personalul
fiind responsabil cu păzirea, escortarea sau transportarea deținuților, în cadrul
variatelor activități efectuate în afara penitenciarului, cu supervizarea, sprijinirea
dezvoltării programelor educaționale, mai ales pentru conștientizarea naturii
obligatorii a prezenței deținuților la aceste programe și asigurarea sprijinului
și încurajării pentru deținuți. Chiar dacă sunt implicați în toate aceste domenii,
majoritatea o văd ca pe o îndatorire sau o obligație, și nu o fac în mod necesar
pentru că le face plăcere.
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Pe baza percepției dvs., cât de corecte sunt următoarele propoziții, pe o
scală de la 1 la 10?
În opinia mea, în penitenciar, educația
este percepută ca mijloc de ajutare la
reintegrarea deținuțiloir în societate..
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Sistemul corecțional oferă un număr
sustenabil de programe educative
pentru deținuți.
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În penitenciarul meu, personalul din
afara Departamentului de Reintegrare /
Educație cunoaște toate programele de
educație și formare asigurate deținuților.
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Credem că este important pentru personalul din penitenciare să fie implicat
în orice mod pentru sprijinirea educației în penitenciare, de exemplu prin
desfășurarea variatelor discuții cu deținuții, prin diverse programe și implicarea
ONG-urilor, prin recompensarea deținuților care au terminat cursul profesional
sau al căror nivel de educație a fost evaluat. În mod similar, se încurajează și
motivează deținuții să ia parte la cursuri, mai ales cei care nu au absolvit
niciun nivel educațional. Totuși, toate aceste lucruri sunt dificil de realizat dacă
penitenciarul este suprapopulat .
În diagrama de mai jos, putem vedea că există un sprijin general declarat, din
partea personalului de conducere, pentru promovarea educației pentru deținuți,
pentru demonstrarea sprijinului și pentru formarea personalului referitor la
aceste aspecte.
Personalul corecțional al penitenciarului este implicat, în principal, în realizarea
legăturilor și lucrul cu departamentul educațional, transportarea deținuților la și
de la ore, procesarea aplicațiilor, solicitărilor și înscrierilor, având și o implicare
parțială în procesul de predare. Dar, aceștia sunt implicați și în activități în afara
penitenciarului, ajutarea deținuților pentru recrutare sau escortarea / însoțirea
lor la activitățile educaționale.
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Majoritatea respondenților cred că nu există schimbări necesare, cu privire la
fiecare dintre cele de mai sus, deoarece aranjamentele curente funcționează
foarte bine. Totuși, 22% dintre aceștia consideră că birocrația este excesivă și ar
trebui eliminată, că ar trebui să existe mai multe programe educaționale care
să ajute la dezvoltarea activităților practice și că femeile și bărbații trebuie să
beneficieze de aceleași drepturi atunci când vine vorba despre educație.
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Educația formală și informală (sesiunile de formare și activitățile de învățare) din
afara orelor de curs sunt foarte frecvente. Atunci când au fost întrebați despre
importanța implicării personalului penitenciarelor în încurajarea și sprijinirea
educației din penitenciare, majoritatea respondenților au indicat că era foarte
important ca personalul penitenciarelor să fie implicat în aceste aspecte.
Totuși, chiar dacă majoritatea au primit sesiuni de formare sau sprijin cu privire
la aceste aspecte, atunci când au fost întrebați dacă în formarea lor inițială a existat
ceva inclus, referitor la educația deținuților și formarea acestora, jumătate dintre
membrii personalului au indicat că nu s-a discutat nimic despre aceste probleme.
Atunci când au fost întrebați dacă ar dori să vadă anumite schimbări implementate,
majoritatea respondenților au indicat că ar dori să vadă modificări, cum ar fi
implicarea activă din partea personalului și existența programelor oficiale,
mai multe programe pentru formarea profesională, alinierea programelor
educaționale la ultimele evoluții din cadrul societății civile astfel încât, după
eliberare, deținuții să cunoască noile evoluții ale societății și integrarea lor în
societate să fie facilitată.
Au existat câțiva respondenți care au indicat că nu erau necesare schimbări
deoarece ceea ce exista la acel moment era corect și suficient.
Pe o scală de la 1 la 10, vă rugăm că notați următoarele afirmații
Autoritățile corecționale consideră că este
important să studiem aspectele teoretice și
practice ale educației în penitenciare.

8
15
35
27

În penitenciarul nostru, există un interes pentru
evaluarea punctelor tari și a punctelor slabe ale
programelor educaționale.

2
9
31
28

Pentru mine, este clar de ce deținuții s-au
înscris în programe educațioanle pe durata
executării pedepsei lor.

1
9
36
30

Deținuții din penitenciarul meu mă văd ca un
element de sprijin pentru educația lor.
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Cred că intervenția mea profesională este
relevantă pentru sprijinirea deținuților referitor
la experiențele lor educaționale.
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Constatările cercetării de birou din Portugalia, asupra
percepției personalului și directorilor penitenciarelor
referitoare la educația din penitenciare
În Portugalia, partenerii au putut asigura doar materiale de cercetare din cadrul
intervențiilor anterioare, referitoare la educația din penitenciare.

Personalul din penitenciare
Percepția ofițerilor de penitenciar asupra importanței educației din
penitenciare este una foarte pozitivă, aceștia indicând că influența școlii asupra
comportamentului deținuților este foarte importantă, că profesorii acordă o
cantitate mare de sprijin moral, ca și că aceștia sunt considerați psihologi sau
consilieri. Mateus (2015) a concluzionat că, în general, toată lumea este de acord
că școala este esențiala pentru formarea și ocuparea deținuților, iar aspectul
emoțional nu trebuie neglijat, de asemenea, deoarece unii deținuți se simt mai
confortabil să-și expună problemele profesorilor.
Atunci când s-a discutat despre importanța protejării comunităților de
infracționalitate, pe baza afirmațiilor lui Marujo (2017), este necesar să se asigure
acestor persoane abilitățile necesare, astfel încât ele să poată fi integrate în
societate, să-și poată duce viețile într-un mod acceptat social și într-un mod
responsabil, ca și să se mențină departe de viața caracterizată de infracționalitate
și să evite recidivismul. Tehnicianul de formare se referă la importanța implicării
Serviciilor portugheze de Penitenciar și Probațiune DGRSP în reintegrarea
profesională a acestor persoane, pe piața muncii, dându-le instrumentele nu
doar în cadrul penitenciarelor, dar și uneltele necesare pentru reintegrarea în
societate, într-un mod mai cuprinzător. (Marujo, 2017)
Preotul penitenciarului a vorbit despre pedeapsă și indiferența societății la adresa
deținuților: “Lumea penitenciarelor portugheze este imensă, așa cum știți, 1.500
persoane. Există o tradiție (…) la Monsanto, așa cum știți, există o perioadă de
izolare de 23 de ore, uniforma de penitenciar, alimentele sunt transmise prin
cutia din ușă (…). Gândesc că, fiind cetățeni portughezi (…), dorim ca penitenciarul
să fie transparent, dar nu dorim să vedem. Timpul trece și conștiința spune "odată
ce ai ajuns aici, ai făcut ceva rău." Iar cetățenia se termină aici.” (Gonçalves, 2016);
Percepția asupra reintegrării deținuților în societate este văzută ca dificilă,
de anumiți membri ai personalului, există dificultăți cu care se confruntă
penitenciarelor, referitoare la ocuparea tuturor deținuților, permiterea acestora
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să dobândească abilități de a lucra,
pe durata executării sentinței, ceea
ce semnifică greutăți mai mari de
asigurarea faptului că, odată ce
executarea sentinței se termină,
respectivele persoane încep să
lucreze imediat. (Almeida, Duarte,
Fernando & Abreu, 2003)
Cu privire la educația pentru
persoanele care execută pedepse în
penitenciare, unul dintre profesori a
considerat cadrul pentru desfășurarea
cursurilor ca fiind inadecvat. Aceasta
a indicat că se întâlnește adeseori cu
oameni care nu au un nivel suficient
de educație pentru a se integra în
procesul de învățare, ceea ce necesită
efectuarea unei cercetări suplimentare,
de exemplu, de către profesor.
Diplomele de absolvire a școlii,
deținute
de
populația
adultă,
reprezintă o urgență a statisticilor, ceea
ce nu se traduce într-o populație mai
calificată, mai informată și care deține
mai multe cunoștințe, din punctul
de vedere al acestui profesor. Un alt
profesor a indicat că, în cadrul Formării
Complementare, conținutul era deja
adaptat cursanților deținuți. Problema
era că programa adaptată adecvat a
solicitantului era doar pentru al 2-lea
ciclu, excluzându-l pe cel de-al 3-lea.
(Gabriel, 2007)
Cu privire la numărul de programe
educaționale
pentru
deținuți,
Consilierul Profesional se referă la
dificultatea de a introduce activități non-

formale, cum ar fi muzică, exprimare
plastică, exprimare dramatică etc. în
contextul școlar (Gabriel, 2007). O altă
problemă indicată ca profesioniști a
fost învechirea și diversitatea redusă
a atelierelor. Cu privire la aceasta,
un tehnician indica că atelierele
sunt perimate, ca și că activitatea
ajunge să fie rezumată la sarcinile
penitenciarului: bucătărie, curățenie
etc. (Almeida, Duarte, Fernando &
Abreu, 2003).
Referitor la percepția personalului
penitenciarului
asupra
existenței
programelor de formare pentru
deținuți, unul dintre profesori (ciclul 1)
a spus că deținuților nu le plac orele,
de obicei, care durează prea mult, iar
același profesor a indicat că acestora
le plac activitățile extracuriculare
din penitenciar, spre deosebire de
activitățile școlare, pe care nu le
consideră importante sau utile. (Gabriel,
2007) A fost efectuat, de asemenea,
un interviu cu responsabilul pentru
Educați Adulților din cadrul “Direcção
Regional de Educação do Norte”, cu
privire la implicarea personalului din
penitenciar în activitățile educaționale
din penitenciare. Ideea centrală a
interviului cu Consilierul profesional
a fost dificultatea de introducere a
activităților non-formale, cum ar fi
muzică, exprimare plastică, exprimare
dramatică etc. în contextul școlar.
Acest expert s-a referit la dificultăți în
termeni de lipsa motivației cursanților:
"Este
dificil
deoarece
implică
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spontaneitate și mișcare, iar grupurile școlare din penitenciar nu sunt motivate”.
Cu privire la bunele practici din interiorul penitenciarelor, unul dintre membrii
personalului care a fost intervievat a subliniat că există Penitenciare ce constituie
un model național cu privire la școlarizate, care valorizează educația, în termeni
de spațiu sau în termeni de evaluare individuală, acestea direcționând profiturile
obținute în cadrul atelierelor de producție pentru recompensarea cursanților
care iau parte la cursurile școlare.
Recunoscând dificultățile referitoare la motivarea deținuților pentru participarea
la cursurile de școlarizare, un angajat a indicat că există o populație pentru care
sistemul educațional a dat deja greș, nu a reușit să le capteze atenție și astfel,
reprezintă o populația care a eșuat în ceea ce privește școlarizarea. Din această
perspectivă, similaritatea procesului de predare din exteriorul și din interiorul
penitenciarului reprezintă un obstacol. Și astfel, școala trebuie să urmeze un
traseu mai vocațional, de exemplu, existența cursurilor de formare care să
permită grade de educație (Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003)
Importanța studierii aspectelor teoretice și practice ale educației în penitenciar
a fost avută în vedere de unul dintre profesori, având în vedere cadrul cursurilor
care este inadecvat. Aceasta a indicat că, adeseori, se întâlnește cu persoane
care nu au un nivel de școlarizare suficient pentru a se integra în procesul de
învățare, ceea ce necesită, de exemplu, efectuarea cercetărilor suplimentare de
către profesor. (Gabriel, 2007).
Atunci când au fost întrebați cu privire la motivele de înscriere în programele
educaționale, foștii deținuți au indicat mai multe motive pentru participarea la
cursurile de formare profesională, toți menționând că au participat din voință
proprie. Unele dintre motivele menționate de deținuți au fost câștigarea sumelor
de bani, de a se menține ocupați, curiozitatea, neimplicarea în probleme în
penitenciar, dobândirea cunoștințelor și învățarea lucrurilor pe care nu le-au
învățat anterior, de a ajuta la uitarea unui mediu inadecvat în care au trăit, în
penitenciar, de a obține echivalarea clasei a 12-a (Marujo, 2017).
Din punctul de vedere al deținuților, aceștia se simțeau sprijiniți de personalul
penitenciarului: “penitenciarele au un set de resurse, cursuri școlare, sesiuni de
formare profesională și alte tipuri de programe variate și, suplimentar, beneficiază
de sprijinul diferiților tehnicieni, fiecare resursă având un tehnician” (Ermida,
2018). Un alt deținut a indicat: Nici măcar nu trebuie să fie gardienii aici. Știm cu
toții drumul și mergem singuri și îi așteptăm pe profesori să sosească."; "Cred că
a fost bine deoarece profesorii au încurajat cursanții, au oferit daruri și veneau
bucuroși la cursuri..." (Homem, 2011)
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Atunci când a fost vorba despre
importanța intervenției conducerii
pentru sprijinirea deținuților, alți
experți au subliniat numărul redus de
tehnicieni pentru reeducare și lipsa
urmăririi cursanților, ulterior participării
la cursurile școlare. Fiecare tehnician
are peste o sută de deținuți, astfel încât
acest expert sugerează diminuarea
numărului de deținuți per tehnician
(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu,
2003).
Unuldintre gardieni a indicat dificultățile
legate de implicarea personalului din
penitenciare în organizarea educației
deținuților: “Gardianul este aici pentru
orice. Au existat mai multe roluri
asumate, cum ar fi Tata, Mama, sprijin
religios, prieten, ca și alte roluri cărora
gardienii trebuie să li se adapteze”. Un
alt gardian a discutat, de asemenea,
despre multiplele roluri ale profesiei
sale. A indicat că timpul petrecut alături
de deținuți le permite gardienilor să
ajute și să sprijine deținuților în scopul
rezolvării problemelor lor, merg alături
de ei la clinici, ca și că aceștia sunt
implicați în rezolvarea problemelor
legate de serviciile educaționale
(Mateus, 2015).
Cu privire la locurile alternative din
penitenciar, din afara sălii de clasă
de educare sau formare, unii dintre
experți au vorbit despre nevoia de
îmbunătățire a clădirilor unde deținuții
beneficiază de cursurile de formare,
ca și de minimizarea problemelor de
securitate.

Un expert a discutat despre un caz
când au fost puse în curte mai multe
containere, astfel încât deținuții să
poată beneficia de cursuri, chiar
dacă aceștia aveau probleme de
securitate imense. Astfel, primul pas
ar fi organizarea serviciilor, de a ști
exact care sunt nevoie de formare ale
deținuților. Atunci, trebuie să existe
un set minim de condiții pentru ca
respectivele cursuri de formare să se
desfășoare. Pe lângă lipsa facilităților, o
altă problemă indicată de profesioniști
este diversitatea redusă și perimarea
atelierelor. (Almeida, Duarte, Fernando
& Abreu, 2003).
Ofițerii de penitenciar au indicat că
au participat la un curs de formare
anterior angajării, ca și că respectivul
curs a avut un anumit conținut despre
Teoria Penitenciarelor și aspecte
comportamentale. Unul dintre ofițeri
a indicat, de asemenea, că au existat
anumite oportunități de formare,
dar ofițerii de penitenciar nu au
întotdeauna acces la acestea, din
cauza locurilor foarte limitate pentru
fiecare instituție. Un altul a indicat că a
participat la un curs timp de patru luni,
acesta incluzând formare în domeniul
psihologiei și conținut, cum ar fi
drepturi, îndatoriri, legi, gestionarea
armelor, încătușare. Acest ofițer a avut
ocazia, de asemenea, să participe la
un internship de două luni (Mateus,
2015)
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Conducere
Cu privire la percepția asupra importanței educației din penitenciar, responsabilul
pentru echipa pentru educația adulților din cadrul “Direcção Regional de
Educação do Norte” a discutat despre experiențele negative ale deținuților,
legate de scoală. Dar, acesta a declarat că, atunci când deținuții au început să
participe la mediul școlar, aceștia au început să înțeleagă că nu avea nimic în
comun cu experiențele lor anterioare: “În general, profesorii are lucrează cu
deținuții sunt mai apropiați de ei în termeni de vârstă, au mai multe lucruri în
comun, astfel încât relația se modifică și populația se poate reconcilia cu Sistemul
Școlar.” (Gabriel, 2007)
Cu privire la importanța protejării comunităților de infracționalitate, percepția
unuia dintre responsabilii din penitenciar este că problema cu penitenciarul este
ocuparea deținuților și nevoia de a asigura deținuților monitorizarea de care
aveau nevoie. Același responsabil a indicat că unicul lucru pe care penitenciarul
îl poate oferi este sport, anumite cursuri de formare și o anumită cantitate de
cursuri de educație de bază (ciclurile 1 și 2). Totuși, există nevoia de a asigura
instituțiilor cursuri de formare și educație de calitate, ca și să le fie asigurate
deținuților asistență medicală și interacțiunea cu societatea. (Almeida, Duarte,
Fernando & Abreu, 2003)
Atunci când s-a discutat despre nivelul de pedeapsă, percepția conducătorului
ofițerilor de penitenciar indică că deținuții nu sunt monitorizați în interiorul
penitenciarului: “Nu există urmărire. Deținuții nu au pe nimeni aici. Apoi, apare
violența în penitenciar deoarece este un sistem închis, este mai agresiv, într-un
mod în care, în lumea din exterior, cel mai slab este întotdeauna penalizat, spre
deosebire de persoanele care nu sunt încarcerate.” (Gonçalves, 2016)
Percepția reintegrării deținuților în societate a fost discutată cu un Avocat al
Poporului, care a vorbit despre importanța unei intervenții eficiente la nivelul
deținuților: “Putem discuta foarte mult despre penitenciar, putem discuta
pedepsele alternative, putem discuta circumstanțele care pot limita fenomenul
penitenciarului, în exterior, este adevărat, dar apare întotdeauna problema
referitoare la ce să facem cu aceste persoane, ce să realizăm (…). Și dacă nu
rezolvăm problemele acestor oameni, ne vom confrunta iar cu cazuri de
recidivism." (Gonçalves, 2016). Avocatul Poporului a subliniat, de asemenea, că, în
contextul portughez și având în vedere inexistența unei pedepse cu închisoarea
pe viață, aspectul reintegrării devine chiar mai important: “În special, cu privire
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la reintegrarea socială, reprezintă un
obiectiv care se află clar în cadrul
constituției și în legislație. Reprezintă
un scop al sistemului penal umanist,
în cadrul căruia nu există pedeapsa
cu închisoarea pe viață și astfel, mai
devreme sau mai târziu, persoana
respectivă trebuie să fie reintegrată în
societate.” (Gonçalves 2016)
Responsabilul
pentru
Educația
Adulților din cadrul “Direcção Regional
de Educação do Norte” a indicat
că Educația Adulților este creată,
în general, pentru adulți din variate
publice. Dar minoritățile beneficiază
de oferte mai mici. În termeni de
oferte specifice, aceasta a menționat
efortul de încercare să găsească
oferte speciale pentru variate publice:
pentru Penitenciare, pentru populația
romani, pentru străini, pentru imigranți.
Încearcă să utilizeze mecanismele
disponibile pentru croirea ofertelor în
termeni de oferte formative pentru o
programă flexibilă și deschisă, ajustată
diferitelor tipuri de public: “Cred că
există modele de certificare foarte
flexibile, care permit un set de jocuri
pe care să le poată efectua un adult.”
(Gabriel, 2007).
Percepția Avocatului Poporului asupra
implicării personalului administrativ în
activitățile educative din penitenciare
a fost descrisă astfel: pe lângă
disciplinele școlare, subiectele ca
sănătate, igienă, dependență de
droguri, cetățenie etc. trebuie incluse în

acest program”. Pentru a putea urmări
aceste sarcini, acesta menționează
nevoia de a avea un stimulent pentru
participarea entităților publice, externe
sau private, mai ales a autorităților
locale de sănătate, educație, cultură
și poliție, printre altele, în educația
deținuților,
prin
desfășurarea
cursurilor, conferințelor și dezbaterilor,
ambele în cadrul penitenciarului și în
afara sa. (Almeida, Duarte, Fernando &
Abreu, 2003).
Procurorul Districtual General din
Lisabona a discutat despre anumite
practici adecvate și inadecvate din
cadrul penitenciarelor portugheze:
“Există anumite unități pe care le
cunosc (…), care sunt foarte bune, și
există și penitenciare foarte proaste.
Pot da anumite exemple, cel din
Azore, un penitenciar foarte bun
care a fost recunoscut de Ministerul
Justiției și are maxim 100 deținuți și ar
putea, în contextul abilităților sociale,
să desfășoare activități sportive, care
sunt esențiale (…) în cadrul sistemului
penitenciar.
Pentru cei care pot, pentru cei care
au abilitățile, utilizarea sportului ca o
formă de internalizare a regulilor de
coexistență, de evadare și de limitare a
agresivității etc. De exemplu, noțiunea
de fair play este foarte importantă și
poate reprezenta un instrument foarte
pozitiv. Mai mult, există un program
rezonabil care se aplică sistemului, dar
care este foarte departe de ceea ce aș
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dori ca acesta să fie.”(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003).
Din punctul de vedere al Avocatul Poporului, educația nu trebuie limitată
la predare și "trebuie dezvoltat un program complet de studii, în fiecare
penitenciar, cu obiectivul oferirii deținuților posibilitatea de cultivare a unora
dintre intereselor lor.” Astfel, pe lângă aspectele școlare, subiectele ca sănătate,
igienă, dependență de droguri, cetățenie etc. trebuie incluse în acest program.
(Almeida, Duarte, Fernando & Abreu, 2003).
Profesioniștii iau în considerare, în general, evaluarea domeniului educației ca
fiind pozitiv, din moment ce cred "că a existat un răspuns foarte rezonabil, bine
structurat, cu o articulare adecvată în cadrul Ministerului Educației, în care 36% din
populația din penitenciare a luat parte la cursurile școlare (...)" (Almeida, Duarte,
Fernando & Abreu, 2003) Cu privire la percepția programelor educaționale
existente din penitenciare, Responsabilul pentru Educația Adulților din cadrul
“Direcção Regional de Educação do Norte” a indicat că Educația Adulților este
creată, în general, pentru adulți din variate publice. Dar minoritățile beneficiază
de oferte mai mici. În termeni de oferte specifice, aceasta a menționat efortul de
încercare să găsească oferte speciale pentru variate publice: pentru Penitenciare,
pentru populația romani, pentru străini, pentru imigranți. Încearcă să utilizeze
mecanismele disponibile pentru croirea ofertelor în termeni de oferte formative
pentru o programă flexibilă și deschisă, ajustată diferitelor tipuri de public: “Cred
că există modele de certificare foarte flexibile, care permit un set de jocuri pe
care să le poată efectua un adult.” (Gabriel, 2007).
Cu privire la percepția sprijinului indicat de conducere, referitor la educația din
penitenciare, unul dintre deținuți a spus, referitor la aspectele motivaționale și
percepția școlii: "Știu că Directorul ar dori foarte mult ca eu să merg la școală, dar
știți, trebuie să fac bani. (Gabriel, 2007). Percepția existenței cursurilor de formare
pentru personalul din penitenciare și a oportunităților de cursuri de instruire sau
de educare, ca manager, în relație cu încurajarea și sprijinirea educației deținuților,
este aceea că profesorii trebuie să beneficieze de o formare specifică, mai ales
din punct de vedere psihologic, deoarece gestionarea situației emoționale
a deținuților este dificilă și este foarte diferit să se predea unui grup de adulți
incluși și integrați din punct de vedere social. Reflectarea asupra acestui interviu,
de către investigator, a menționat că metode de recrutare a profesorilor nu este
diferită de recrutarea profesorilor într-un alt context, ca și că nu există cursuri
specifice pentru pregătirea respectivilor profesioniști pentru lucrul cu deținuții.
(Gabriel, 2007)
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Focus grup
Minoritățile din penitenciare
Studiul a fost efectuat în Franța și Polonia, cu aproximativ 80 reprezentanți
ai grupurilor de minorități etnice, prezente în penitenciare, cărora partenerii
proiectului le-au aplicat chestionarele. Chestionarul a fost alcătuit din 6 întrebări,
toate fiind întrebări cu răspunsuri deschise.
Prima întrebare a privit educația, mai exact ce semnifica educația pentru aceștia.
Un număr mare a indicat că educația, pentru ei, reprezenta cunoștințele, învățarea
și dezvoltarea tuturor tipurilor de niveluri, prin extinderea orizonturilor lor. Alte
persoane au menționat, de asemenea, că reprezenta un mod de găsire a unui
loc de muncă, a unei profesii, că era ceva bun și util, care urma să-i ajute la
momentul dobândirii abilităților necesare în societate. Doar o singură persoană
a refuzat să răspundă.
A doua întrebare a privit oferta educațională disponibilă în penitenciarul lor și
respondenții au fost rugați să realizeze o listă a activităților care nu fuseseră
deja indicate de către participanți. Majoritatea respondenților a răspuns prin
transmiterea cursurilor diferite, cum ar fi cursurile de limbi străine sau de desen,
dar a existat și o parte dintre persoane care nu a putut indica niciun curs sau care
nu știa care erau posibilitățile existente.
A treia întrebare adresată participanților s-a referit la direcția educațională
(educație de masă, formare și educație profesională și educație pentru adulți) pe
care o urmau. Majoritatea, au indicat că urmau educația profesională, educația
generală, cursuri de gătit, cursuri de limbi străine, cursuri de țesere a covoarelor.
Totuși, au existat și câțiva respondenți care au spus că nu erau interesați de
aceste cursuri deoarece se apropiau de finalul perioadei petrecute în penitenciar
sau deoarece erau prea în vârstă pentru acestea.
Atunci când au fost întrebați dacă considerau că primeau suficient sprijin de la
ofițerii de penitenciar pentru a se înscrie și a participa la activitățile educaționale,
majoritatea respondenților au spus că sprijinul este suficient și nu există nicio
nevoie de schimbare. Unii dintre ei au considerat, de asemenea, că educația
trebuie să fie obligatorie pentru cei care nu știu să scrie sau să citească. Au
existat, de asemenea, respondenți care au spus că nu considerau că ofițerii de
penitenciar demonstrau un grad suficient de sprijin, ca și că ar trebui să-i asculte
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mai mult, i-ar putea ajuta prin comunicarea căror cursuri ar putea să le urmeze
sau poate, le-ar putea îmbunătăți accesul la cărți și la școală.
A cincea întrebare a fost “Cum credeți că ofițerul dvs. de penitenciar vă poate
ajuta în cadrul cursurilor de formare?”, iar majoritatea au spus că le-ar plăcea
ca ofițerii de penitenciar să le recomande un curs sau o școală, să aibă o
atitudine deschisă și să fie doritori să-i asculte, să încerce și să-i motiveze pentru
participarea la ore, să asigure alfabetizare. Câțiva dintre ei au indicat că nu știau
niciun mijloc prin care puteau fi ajutați.
Cea de-a șasea întrebare s-a referit la nevoile sau condițiile specifice ale
minorităților, în termeni de educație. Mulți dintre respondenți au spus că nu au
nicio nevoie, dar au existat și persoane care ar fi dorit să învețe limba țării unde
erau încarcerați sau că ar dori să învețe să scrie și să citească sau chiar să urmeze
anumite cursuri, cum ar fi de gătit, de frizerie sau construire a anumitor lucruri.
Ultima întrebare a studiului a privit importanța educației în cadrul rutinei
cotidiene a deținuților. Așa cum se poate vedea în diagrama din dreapta,
majoritatea acestora considerau educația ca fiind foarte importantă. Unii dintre
respondenți chiar au avut anumite comentarii suplimentare, prin indicarea
faptului că educația era foarte importantă pentru ei și credeau, de aceea, că prin
obținerea unei educații, vor putea avea o viață bună. La finalul discuțiilor, totuși,
au existat 2 respondenți care au spus că le-ar plăcea mai mult să joace fotbal
decât să studieze sau că nu doreau să participe la nicio activitate, și chiar dacă
personalul de penitenciar s-a oferit să-i ajute să învețe să scrie și să citească,
au fost foarte deranjați și au refuzat (Trebuie să fie reținut că acest respondent a
completat chestionarul cu ajutorul unui asistent.)
10%
12%

Pe o scală de la 1 la 10, 10 fiind cel mai
mare, din punctul dvs. de opinie, cât
de importantă considerați includerea
educației în rutina dvs. cotidiană?

49%
29%

>5
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Femeile din penitenciare
Polonia și Franța
În Franța, femeile sunt minoritare în penitenciare.
Reprezentau doar 3,6% din populația penitenciarelor, la data
de 01.01.2019 (2.534 persoane). Aceasta este o proporție
stabilă, care nu a depășit niciodată 4,5%, începând cu anii
1980. Doar două penitenciare sunt rezervate pentru femei,
Centrul Penitenciar Rennes și Penitenciarul Versailles.
Prima întrebare din cadrul chestionarului a privit educația și
ceea ce semnifica aceasta pentru ele. Multe respondente
au spus că educația era un mod de a găsi un loc de
muncă, de a dobândi anumite cunoștințe și abilități sau
calificări, că reprezenta un mod de a se dezvolta pe sine,
că asigura mijloacele de a rămâne în contact cu familiile
lor și că reprezenta un drept fundamental.
Atunci când au fost întrebate dacă cunoșteau oferta
educațională din penitenciarul lor, majoritatea au spus că
aveau cunoștință despre diferite cursuri, cum ar fi gătit
sau cursuri de limbi străine, și doar câteva au indicat că
nu știau despre acestea. Majoritatea respondentelor ar
dori să urmeze cursuri de formare profesională, educație
generală, variate cursuri, cum ar fi gătit, coafura sau limbi
străine, ca și cursuri de predare, dar totuși, a existat o singură
persoană care a indicat că nu era interesată de niciun curs,
având în vedere perioada sa scurtă de încarcerare.
Cea de-a treia întrebare a privit sprijinul pe care femeile
deținute îl primesc de la ofițerii de penitenciar, în vederea
înscrierii și participării la activitățile educaționale și dacă
ar dori să schimbe ceva. Majoritatea răspunsurilor au
fost pozitive, respondentele au convenit că sprijinul era
suficient, dar ar dori să vadă că există mai multe cursuri
pentru femei, mai multe oportunități pentru femeile cu
dizabilități. Cele care nu au fost de acord au considerat
că respectivele cursuri disponibile femeilor erau foarte
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limitate și că cele mai frecvente erau cursurile de gătit. De asemenea, au existat
câteva persoane care au spus că nu aveau nevoie de niciun fel de sprijin.
Întrebarea numărul 4 “Cum credeți că ofițerul de penitenciar vă poate ajuta în
cursul dvs. de formare?” a primit răspunsuri cum ar fi: o mai mare prezentare
a formelor de educație disponibile, din partea ofițerilor, asigurarea ajutorului
pentru alegerea cursurilor, luarea în considerare a nevoilor lor și ajutarea lor să
urmeze cursurile până la absolvire, ca și capacitatea de a ajuta la cursuri, atunci
când profesorii nu sunt disponibili.
Ar exista și anumite condiții / nevoi pe care respondentele le-au menționat,
cum ar fi cursurile pentru femei, cursurile de auto-apărare, cursurile de limbi
străine, dar totuși, multe persoane au considerat că nu aveau nevoie de condiții
specifice.
Toate respondentele considerau că era foarte important să beneficieze de
educație, în cadrul rutinei lor cotidiene. Unele comentarii suplimentare au fost
“educația este importantă în viața tuturor persoanelor care doresc să realizeze
ceva, cum ar fi să obțină un loc de muncă bine plătit” sau “educația reprezintă
și aflarea în penitenciar deoarece m-a învățat modestia, respectul de sine mai
presus de orice. De asemenea, mi-a adus încrederea în abilitățile mele și după
ce voi ieși din penitenciar, aș dori să-mi continui studiile și să merg la facultate.”

România și Spania
În România și Spania, a existat doar un singur focus grup care a cuprins persoane
din cadrul populațiilor de minorități și femei, și a avut 52 de participanți, spre
deosebire de Polonia și Franța, deoarece femeile reprezintă aici o minoritate în
penitenciare.
Prima întrebare care le-a fost adresată a privit educația și ceea ce semnifica
pentru ei. Multe persoane au spus că educația reprezenta un mod de a găsi un
loc de muncă, de a obține anumite cunoștințe, de a-și îmbunătăți cunoștințele
pe care le aveau deja și chiar, unii oameni au spus că o considerau a fi un drept
fundamental. Unii respondenți au spus că i-a ajutat să fie o persoană mai bună,
iar un număr foarte mic de persoane nu știau sau nu doreau să răspundă.
Atunci când au fost întrebați dacă cunoșteau oferta educațională din penitenciarul
lor, majoritatea au spus că știau despre cursurile disponibile datorită asistenților
sociali care îi informaseră. Cursurile disponibile erau, de exemplu, educație
24

Cartografierea, analiza informațiilor științifice și a literaturii de specialitate  |  iO1

de tipul a doua șansă, alfabetizare, numerație sau educație
profesională, cum ar fi tâmplărie, agricultură etc. În Spania,
peste jumătate dintre respondenți au răspuns fie că nu erau
interesați de studii, fie că nu cunoșteau oferta de formare sau
că, pur și simplu, nu doreau să dea un răspuns.
Toți participanții din România au declarat că erau interesați de
urmarea cursurilor de educație profesională și că considerau
că primeau suficient sprijin din partea ofițerilor de penitenciar
pentru a se înscrie și a participa la variate cursuri sau sesiuni
de formare, iar doar un singur respondent a indicat că nu avea
nevoie de niciun asemenea sprijin. În Spania, un aspect curios
este că persoanele care obțin cea mai mare parte a formării
sunt cele care o solicită. Unii deținuți străini vin cu un bagaj
de formare adecvată, din țările lor, iar majoritatea doresc să
învețe un meșteșug, să citească și să scrie, ca și să participe
la atelierele artistice. Peste jumătate au spus că au beneficiat
de sprijinul ofițerilor de penitenciar pentru a se înscrie și a
participa la activitățile educaționale.
Atunci când au fost întrebați ‘Cum credeți că ofițerii de
penitenciar vă pot ajuta în cadrul cursului de formare?”,
răspunsurile au variate de la deținerea unui sprijin pentru
dobândirea abilităților superioare de citire, ca și sprijin continuu,
chiar după finalizarea participării la o sesiune de formare sau
la un curs, astfel încât ofițerii de penitenciar să-i ajute pentru
alegerea cursului / formării adecvate, ca și să-i încurajeze
pentru a participa la acestea.
Nevoile specifice indicate de deținuții femei au privit
educația parentală și alte cursuri legate de familie. În Spania,
respondentele au considerat că activitățile de formare sunt
sexiste: coasere, croitorie, machiaj, coafură, astfel încât existau
diferențe mari față de cele oferite bărbaților, ca și că activitățile
de formare sunt mai limitate pentru femei decât pentru bărbați.
Toți respondenții au considerat că deținerea unui nivel de
educație, în rutina cotidiană, era foarte importantă deoarece
era esențial pentru integrarea în societate, pentru menținerea
contactului cu familiile lor, pentru a le da un sens al existenței,
pentru reducerea anxietății și depresiei.
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Constatările cercetărilor de birou
din Portugalia, pe baza focus
grupurilor anterioare
În Portugalia, partenerii au putut asigura doar materialele de cercetare
din cadrul intervențiilor anterioare, cu privire la educația din penitenciare.
Educația deținuților în penitenciare a fost percepută ca foarte importantă
pentru reintegrarea și reabilitarea lor. Deținuții percep sesiunile de
formare ca fiind pozitive, dar uneori, dificil de obținut. Majoritatea
deținuților au indicat că le făcea plăcere să participe la sesiunile de
formare și activități și au tendința de a continua să studieze atunci când
revin în societate. Pe de altă parte, au existat și deținuți care au spus
că nu aveau timp să participe la cursurile școlare deoarece preferă
să muncească. Chiar dacă nu participă la cursuri, aceștia deținuți
recunosc faptul că cursurile sunt foarte bine organizate, ca și că, din
cauza respectului care există între deținuți și profesori, întregul mediu
educațional este caracterizat de calm și nu există nevoia intervenției
ofițerilor de penitenciar.
Deținuții au tendința de a percepe școala din penitenciar ca fiind foarte
importantă deoarece mulți dintre aceștia prezintă probleme grave de
citire și scriere. Tendința este de a fi percepută ca mijloc de a dobândi
o cantitate mai mare de cunoștințe, de a avea acces la obținerea
permiselor de conducere, ca și un mijloc de a obținere o calificare
superioară și oportunități de îmbunătățire a locului de muncă deținut
și de reintegrare profesională (Homem, 2011). Există anumite persoane
care nu știu să scrie și să citească și astfel, le este asigurată ocazia de
a învăța aceste abilități. Faptul că primesc beneficii, după finalizarea
cu succes a cursurilor / sesiunilor de formare, servește ca motivație
importantă pentru aceștia.
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Cu privire la ofertele educaționale existente în penitenciar, acestea sunt
percepute ca ceva foarte pozitiv. Deținuții au indicat cursuri, cum ar fi cele de
fotografie și IT, construcții civile și zugrăvit, tâmplărie, electricitate, grădinărit sau
chiar coacerea prăjiturilor și a pâinii. Majoritatea deținuților au fost conștienți de
cursurile la care aveau acces.
În termeni de educație, deținuții sunt interesați de urmarea cursurilor de tipul
formării profesionale, uneori a cursurilor multiple concomitent, dar de asemenea,
și a educației de masă. Se simt sprijiniți de personalul din penitenciare pentru
urmarea cursurilor și participarea la sesiunile de formare, iar percepția asupra
implicării personalului este pozitivă. Deținuții au indicat că toți profesorii au
demonstrat foarte mult sprijin, se înțeleg foarte bine cu deținuții, le asigură ajutor
și consiliere, ca și că îi fac pe deținuți să se simtă mai bine. (Homem, 2011).
Cu privire la motivația pentru participarea la cursurile școlare, majoritatea
deținutelor (79,5%) au răspuns că participau la acestea pentru realizare personală,
38,6% dintre deținuții femei participau la cursuri fiind motivați de găsirea unui loc
de muncă mai bun, 27,4% din motive legate de anumite beneficii privitoare la
executarea pedepsei, iar 27,2% ca hobby sau pentru ocuparea timpului lor liber
(Gabriel, 2007). 41,2% din deținuți au indicat că nu aveau nicio profesie anterior
încarcerării. Similar, 45,5% dintre respondenți au participat doar la cursurile de
educație de masă (la vârsta școlară), dar totuși, școala reprezenta o experiență
nouă pentru 34,1% dintre cursanții din acest penitenciar.
Trebuie observat că cursurile de formare EFA sunt indicate de un număr
mare de respondenți care au spus că au experimentat deja acest model de
educație pentru adulți. Acest aspect este explicat de investigatori prin existența
programelor de Asigurări Sociale asociate acordării alocației sociale lunare, ceea
ce determina beneficiarii acestor servicii să participe la Cursurile de Formare
pentru Adulți (Gabriel, 2007).
Pentru cea mai mare parte a deținuților, educația reprezintă un aspect foarte
important, chiar poate cea mai importantă activitate din cadrul penitenciarului.
Educația ajută persoanele să devină mai deschise, mai pregătite pentru viața
de după eliberarea din penitenciar sau doar ca mijloc de a se menține ocupat
și concomitent, de a-și îmbunătăți abilitățile proprii. Pentru alte persoane,
reprezenta un factor de îmbunătățire profesională, pentru ajutarea lor să obțină
locul de muncă pe care îl doreau și pentru care, poate, nu erau suficient de
pregătiți, dar de asemenea, îi ajută să lupte împotriva stigmatizării și să reușească
să se integreze în societate.
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Concluzie
"Educația trebuie să se afle în centrul sistemului penitenciar". Prin această
propoziție, credem că fiecare deținut are posibilitatea de a deveni mai bun și de a
evolua, prin intermediul educației. Aici nu discutăm numai despre îmbunătățirea
abilităților de bază, cum ar fi alfabetizarea, numerația etc., dar și despre abilitățile
interpersonale și chiar despre sporirea încrederii în sine a unei persoane. Toate
aceste aspecte pot fi realizate cu ajutorul unui educator adecvat și a dorinței de
a încerca.
Cercetarea noastră și proiectul EESPIP sunt legate îndeaproape de promovarea
și sprijinirea unităților corecționale în vederea oferirii educației adecvate celor
mai dezavantajate persoane din societate, ca și oferirii lor o posibilitate de a
reuși în viață. Odată ce deținuții și-au executat pedepsele, este corect față de
ei și de interesele comunităților lor ca aceștia să beneficieze de oportunități
decente. Oportunitatea de reintegrare în societate cu succes, de a găsi un loc de
muncă, de a-și trăi viețile la un grad complet. Dacă educația reprezintă motorul
mobilității sociale, ea este și motorul reabilitării deținuților.
Convențiile internaționale pe care statele membre UE le-au ratificat asigură
drepturile la educație pentru fiecare grup din cadrul societății. În prezent, toate
penitenciarele au populații foarte mari, iar acestea trebuie luate în considerare
la momentul organizării activităților educaționale. Este mai degrabă îngrijorător
faptul că atât de mulți deținuți femei și din cadrul minorităților necesită educație
obligatorie generală și de nivel liceal. Serviciile penitenciare și de probațiune, ca
și autoritățile educaționale trebuie să efectueze studii regulate ale populațiilor
din penitenciare, să identifice nevoile acestora, ca și să aibă grijă ca activitățile
oferite să fie corespunzătoare respectivelor nevoi.
Din cadrul chestionarelor aplicate și a focus grupului, am putut vedea că
există câteva priorități / griji frecvente, de la nivelul conducerii și de la nivelul
personalului din penitenciare, referitoare la siguranța comunităților, reintegrarea
de succes a deținuților în societate, iar ambele părți nu sunt de acord cu
sancțiunile și pedepsele ca practici ce trebuie aplicate în cadrul populației din
penitenciare. Un aspect contrastant a apărut cu privire la formarea personalului
sau cu sprijinul demonstrat față de membrii acestuia, referitor la încurajarea
și sprijinirea educației deținuților, mai exact conducerea a indicat faptul că
personalului din penitenciare îi sunt asigurate cursuri de formare, în timp ce
acest personal a declar că nu primește niciun fel de sesiuni de formare legate
de problemele de mai sus.
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https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/73917/2/31838.pdf
Motivação para Frequentar o Ensino em Contexto Prisional Percepções da
comunidade
penitenciária
https://digituma.uma.pt/bitstream/10400.13/2398/1/
MestradoMamlioMartinezChacin.pdf
O Papel da Formação Profissional na Reinserção Profissional de Ex-Reclusos
https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/19757/1/Joana%20Morujo%20-%20
Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Mestradoo.pdf
Crimes, penas e reinserção social: Um olhar sobre o caso portugués https://aps.pt/wpcontent/uploads/2017/08/DPR4628adea6692c_1.pdf
Observatoire international des prisons:
https://www.prisonstudies.org/country/poland
https://www.prisonstudies.org/country/romania
https://www.prisonstudies.org/country/portugal
https://www.prisonstudies.org/country/spain
https://www.prisonstudies.org/country/france
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