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1. REZUMATUL PROIECTULUI
EIS ALP (Sprijin Introductiv Acordat la Nivel European Profesioniștilor din Domeniul Educației
pentru Adulți în Sistemul Corecțional al Justiției Penale) - http://www.eisalp.eu/ - este un
parteneriat inovator dedicat promovării educării adulților din penitenciare, cu obiectivul final
de reintegrare cu succes a deținuții în societate.
În mod specific, EIS ALP are în vedere îmbunătățirea conținutului și transmiterii educației
pentru adulți în sistemele de penitenciare prin introducerea unui set standardizat de
competențe pentru educatorii din acest mediu, ca și a unui instrument pregătitor pentru
instruirea inițială și ulterioară a profesorilor pentru adulți ce predau în penitenciare, alături
de materiale de suport relevante pentru completarea acestui profil de competență.
Parteneriatul EIS ALP intenționează să realizeze instruirea profesioniștilor din sistemul
corecțional al justiției penale prin cooperarea cu persoanele vizate anterior intrării în
asemenea instituții, ca și pe parcursul întregii lor cariere. Profilul de competență, programul
de asistare pentru introducere și sprijin vor permite profesioniștilor din domeniul educării
adulților să-și identifice punctele tari, ca și abilitățile pe care ar dori să le dezvolte.
Mai mult, EIS ALP are în vedere diseminarea unui set de bune practici în cadrul sectorului
profesional specific prin stabilirea ca standard a sistemului de sprijin introductiv dezvoltat la
nivelul sistemului corecțional al justiției penale.
Acest proiect conține mai multe Pachete de Lucru (PL). PL1 privește dezvoltarea
metodologiei, structurii, comunicării și identității vizuale din cadrul proiectului. PL2 se referă
la identificarea, modelarea și evaluarea competenței. PL3 discută dezvoltarea mediului
online și validarea programului de asistare pentru introducere. PL4 privește dezvoltarea și
validarea materialelor de sprijin sau a modulelor. PL5 are în vedere crearea instrumentului
de sprijin al introducerii, traducerile în diverse limbi, planificarea și implementarea
activităților pilot, ca și dezvoltarea instrumentului de evaluare. PL6 se referă la maximizarea
valorii proiectului, evaluarea și validarea rezultatelor proiectului. PL7 discută diseminarea
proiectului prin activități de conștientizare și răspândire, ca și furnizarea unei platforme
durabile pe termen lung. În final, PL8 are în vedere exploatarea produsului și strategia finală
de diseminare, ca și criteriile de calitate.
Pachetul de Lucru 5, la care face referire prezentul raport, are în vedere Activitățile Pilot ale
Sistemului de Sprijin Introductiv (Programul Asistent al Sprijinului Introductiv și Materialele
de Suport). Printre alte activități, trebuiau dezvoltate și implementate posibile scenarii
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pentru testarea instrumentului de sprijin a introducerii, în fiecare țară partener, împreună cu
părțile interesate din mediul live.
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Management

Implementare

PL1
(Management)
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PL4 (Dezvoltarea
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sprijin)
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asistare a
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PL8
(Exploatare)

PL5 (Activități
pilot)

Asigurarea
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Diseminare

PL6 (Calitate)

PL7
(Diseminare)

Figura 1 – Pachete de lucru

2. ȚĂRILE ȘI PROMOTORII ACTIVITĂȚILOR PILOT
Activitățile pilot EISALP sunt promovate de instituții publice și private aflate în contact direct cu
utilizatorii finali din 5 state membre partenere, care includ:
ȚARA

PROMOTOR
CPIP (Centrul pentru Promovarea Învățării Continue - http://cpip.ro/
Centrul de Formare și Specializare Ofițeri, Arad (CFSO Arad) www.eisalp.eu/partners/the-prison-officers-training-centre-arad-ro
România
Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei Economii Responsabile (REFER
21) - http://www.romaniapozitiva.ro/tag/reper-21/
Asociația Europeană pentru Educația în Penitenciare– Filiala Malta (MT) Malta

http://www.epeamalta.org/
Sisteme Inovatoare de Penitenciare (IPS) - http://www.prisonsystems.eu/

Portugalia

Asociația Națională pentru Acțiune privitoare la Familie (ANJAF) http://www.anjaf.pt/home
Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare Europeană (EUROCOOP) http://www.eurocoop.si/index.php?lang=en
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Slovenia

Centrul Trebnje pentru Educație și Cultură (CIK) - http://www.ciktrebnje.si/
Vocea Utilizatorului - http://www.uservoice.org/

Marea Britanie

Inițiative de Învățare pentru Ocupare (LIFE) - http://life-cic.com/
Tabelul 1 – Promotorii parteneri ai activităților pilot

3. CADRUL DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR PILOT
Faza pilot sau de testare reprezintă o etapă importantă a oricărui proiect inovator, ca și una
dintre ultimele oportunități de învățare și îmbunătățire dintr-un ciclu inovator. Este foarte
important ca feedback-ul să fie transmis de toate țările cu privire la prototipurile care au fost
dezvoltate. Pentru introducerea unui anumit grad de control asupra obiectivelor de testare,
activităților și metodologiei, tuturor partenerilor le-a fost cerut să creeze un scenariu pilot și
să comunice rezultatele către IPS.
Partenerii nu trebuiau să respecte o cantitate minimă de atins în termeni de cadrul de
implementare al activităților pilot deoarece există o alocare diferită a costurilor, timpului,
țintelor de validare, grupului țintă și numărului de participanți disponibili. Obiectivul minim
al activităților pilot EIS ALP a fost:
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Table 2 – Pilot component guidelines

Componente Consumator de timp

Țintă de

Indicatori

Grup țintă

validare

participanți
 Nr. de utilizatori

Accesibilitate --‐

Platforma

Participantul petrece

Dacă este ușor de

timp pentru înregistrare

utilizat pentru

înregistrați
 Nr. de cereri de sprijin

utilizatorii finali

 Sugestii primite

 Nr. de autoevaluări

Adecvarea

Autoevaluare

procesul de
învățare
online

Profesorii sau

 Corespondența dintre

instructorii

completează, partenerii

legătura cu

autoevaluare și instruire

implicați în

gestionează rezultatele

instruirea

 Sugestii de

materialelor sau
analizelor

nevoie de mai puțin timp
în afara locurilor de
muncă

acțiunile de

Minim 6 (profesori
și instructori)

validare a instruirii

 A se vedea fișa de

Profesorii sau

evaluare a reacțiilor

instructorii

Minim 6

implicați în
 A se vedea fișele

(profesori și

nevoile și contextul

acțiunile de

de instruire

instructori)

din ANEXELE 1 & 2

validare a instruirii

 A se vedea fișa de

Profesorii sau

Mare, poate reprezenta Valoare adăugată
dezvoltarea ulterioară a

îmbunătățire primite

se poate înscrie

instructori

evaluării și

Mediu, participanții au

Format mixt

Nelimitat, oricine
Orice profesori sau

Mediu, participanții

furnizată

Materiale și

Număr de

materialelor,
adecvarea lor la

Flexibilitate,

evaluare a reacțiilor

fezabilitate și
adecvare

 A se vedea fișele din
ANEXELE 1 & 2

instructorii

Minim 6 (profesori

implicați în

și instructori)

acțiunile de
validare a instruirii

 A se vedea fișa de
evaluare a reacțiilor

Toate

EISS
Variabil

identificate

 A se vedea fișele din

anterior

Toți decidenții

Nelimitat

ANEXELE 1 & 2

Acțiunile pilot trebuie implementate în cadrul unui mediu controlat (înregistrarea pe platformă,
focus grup sau sesiuni de instruire) pentru verificarea nivelului de acceptare a utilizatorilor
(profesori și instructori) și identificarea și corectarea deficiențelor și problemelor din cadrul
componentelor EISS.
Focus grup-urile și sesiunile de instruire (online, format mixt sau clasă) trebuie să furnizeze
informații critice pentru evaluarea valorii adăugate și îmbunătățirea ofertei anterior
introducerii către publicul și contextele țintă.
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Pentru configurarea acțiunii pilot, partenerii trebuie să fi fost conștienți de nevoia de
colectare a informațiilor anterior și ulterior experienței, în vederea furnizării datelor input
esențiale referitoare la introducerea EISS în sistemul introductiv al fiecărei țări.
Activitățile pilot trebuie să cuprindă următoarele etape:

Descriere

Etapă

Specificație

Dezvoltarea
utilizarea

și
diferitelor

mijloace

de

comunicare

Cuprins

Public țintă

 Fluturași

Prezentarea

 Broșuri

invitarea

 Prezentări Power Point

participare,

ca

 Email-uri

informarea

despre

 Anunțuri și

procedură:

furnizori

 Altele considerate eficiente

 Autoevaluare

instruire,

 Înscrierea la cursuri

rețele,

ISS

și

 Profesori

la

instructori:

și

școli

și

individuale,
de

asociații

Prima

și

sindicate
 Servicii pentru

penitenciare
 Universități
 Altele

Include profesorii și instructorii

Demonstrarea

interesat (intern) sau a

Minim 2 activități pilot:

completă

înscrierea

a

unei

 Sesiune focus grup

înscriere,

minim

2

 1 modul (format mixt)

autoevaluare,

profesori

organizații

interesate (extern) și
A doua

 Recrutarea

Recrutarea unui public

deciderea
activității
implementat

asupra
pilot

de

 modul online

Trebuie

să

componentele
Tabelul 1

testeze
prezentate

a

ISS:

și

sau

materiale disponibile,

instructori – 2

toate

opțiuni

și

grupuri

în

privind

activitățile

cerințe

pilot

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Transmiterea activității pilot
selectate

 Durata minimă de 6h și maximă de

Manual de instrucțiuni

1 modul (12 ore, dacă este mixt)

EISS,

plus 1 sesiune focus grup (3h)
 Minim 12 participanți: profesori /
instructori
 Minim

6

participanți

pentru

completarea ANEXEI 1 și 2 ori

 Recrutarea

autoevaluare

și

înscrierea

a

(anterioară și ulterioară

minim

6

activităților

profesori

pilot),

sau

formulare de feedback,

instructori – 1

fișe

grup

de

evaluare

a

reacțiilor

autoevaluarea

A

 Minim 6 autoevaluări anterior

treia

activităților pilot și 6 autoevaluări
ulterior activităților pilot colectate
și gestionate

Raportarea

utilizării

diferitelor componente EISS

Fiecare

partener

completează

1

raport (a se vedea modelul atașat și

A

răspunde indicatorilor ceruți pentru

patr

fiecare component și specificații EISS)

Modelul

raportului  Participanții

(ANEXA 3)

ședința

la
finală

EISALP

a
P Tabelul 3 – Etapele de implementare a activităților pilot

4. ACȚIUNI PILOT
Acțiunile pilot ale Sistemului de Sprijin Introductiv EISALP au avut loc în cinci țări diferite din
Europa, fiind organizate de fiecare partener și parte interesată EISALP, între ianuarie și
februarie 2016.
Data

Locația

Organizator

19 ianuarie și 16 februarie 2016

Trebjne (Slovenia)

CIK Trebnje

11 și 18 februarie 2016

Lisabona (Portugalia)

IPS și ANJAF

19 februarie 2016

Malta

EPEA – Filiala Malta

29 ianuarie și 19 februarie 2016

Arad (România)

CFSO Arad

29 martie 2016

Kent (Anglia)

UserVoice
Tabelul 4 – Datele și locațiile desfășurării activităților pilot

SCURTĂ DESCRIERE A PARTICIPANȚILOR:
În cele cinci țări, participanții au fost, în principal, profesori sau experți implicați în educația
pentru adulți și cu experiență ca educatori din sistemul de penitenciare, provenind din
variate medii educaționale.
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Țările
Numărul de
participanți

Portugalia

Slovenia

12

18

Malta

România

5

21

5 da

21 da

Marea Britanie
7

Experiența
anterioară în

11 da

mediul

1 nu

18 da

7 da

penitenciarelor

Profesii

- Profesori în

- Profesori în

- Profesori în

- Profesori în

mediul

mediul

mediul

mediul

penitenciarelor;

penitenciarelor;

penitenciarelor;

penitenciarelor;

- Manageri din

- Manageri din

- Directori ai

-Consultanți.

mediul

mediul

centrului de

penitenciarelor.

penitenciarelor.

instruire.

- Profesori în
mediul
penitenciarelor;

Tabelul 5 – Descriere rezumat a participanților

DESCRIEREA ETAPELOR ACTIVITĂȚILOR PILOT:
Etapele sesiunilor pilot au avut diferite configurații la nivelul partenerilor EISALP, cu toate că
au avut același conținut și au putut fi rezumate astfel:


Prezentarea proiectului EISALP (de exemplu, obiective, parteneriate, activități, scurtă
prezentare a platformei web);



Scurtă prezentare a conținutului Pachetelor de Lucru (module);



Prezentarea platformei online EISALP și înscrierea participanților;



Completarea chestionarului online de autoevaluare;



Testarea platformei în modulul e-învățare de fiecare participant, acasă;



Analiza modulelor și exercițiilor în clasă;



Discuție deschisă și evaluarea utilității programului, inclusiv modulele dezvoltate,
materialele de suport și platforma pentru activitățile participanților;



Completarea formularelor de feedback.

Îndeplinirea cerințelor activităților pilot de fiecare promotor al activităților pilot din cadrul
parteneriatului este rezumată mai jos:
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Componente

Portugalia

Slovenia

Malta

România

Marea
Britanie



Platforma
Autoevaluare
Materiale și proces de
învățare online proces
Format mixt
EISS

















































Minim 2 activități pilot au inclus profesori și instructori:










Minimum 12 participanți (profesori / instructori)










Minimum 6 participanți au completat ANEXA 1 și 2 și autoevaluarea










Tabelul 6 – Îndeplinirea cerințelor pilot de fiecare partener

5. FEEDBACK ASUPRA ACTIVITĂȚILOR PILOT
Este prezentat un rezumat al activității pilot din și feedback-ului participanților din fiecare
țară, urmat de o analiză mai generală a tuturor acțiunilor pilot și, în final, de un feedback
global. Feedback-ul participanților a fost colectat prin administrarea a două formulare
diferite de feedback, unul care evaluează răspunsurile generale ale participantului la
activităților pilot și calitatea lor per total, și al doilea care evaluează reacția participantului la
rezultatele pe care se bazau activitățile pilot.
FEEDBACK SPECIFIC DIN FIECARE ȚARĂ UNDE S-AU DESFĂȘURAT ACTIVITĂȚILE PILOT
Slovenia
Activitățile pilot din Slovenia s-au desfășurat în Trebnje, una în ianuarie și alta în februarie
2016, cu un total de 18 participanți, toți profesori sau experți în domeniul educației din
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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penitenciare. Slovenia a avut a doua cea mai mare rată de participare. Participanții au indicat
o satisfacție generală cu privire la acțiunile pilot și conținutul acestora și au fost interesați
mai ales de modulele de învățare. Feedback-ul a fost colectat de la participanți cu privire la
sesiunile pilot și acesta este rezumat mai jos:
Activitate generală

Activitatea a
corespuns așteptărilor

Acum înțeleg mai bine ce
reprezintă proiectul
EISALP

Informațiile / liniile
directoare primite anterior
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Mai mult sau
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Nu

Figura 2 – Feedback asupra activității generale (Slovenia)

Participanții sloveni au evaluat activitățile ca fiind majoritar pozitive. Așteptările celor mai
mulți participanți

au fost îndeplinite (minim 67%), au considerat că liniile directoare

asigurate au fost utile (72%), și majoritatea au demonstrat o înțelegere mai bună a ceea ce
înseamnă EISALP după finalizarea activităților (67%).
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Feedback privitor la evaluarea modulelor
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Nivel accesibil
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prezentate
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Figura 3 – Feedback privind evaluarea modulelor (Slovenia)

Modulele abordate au fost clare pentru majoritatea participanților sloveni (67% au spus
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despre referințele de bibliografie disponibile au fost mai împărțite, cu 8 participanți (44%)
indicând că au fost suficiente, în timp ce 6 (33%) s-au plâns că nu au fost suficiente. În final,
majoritatea participanților au fost de acord că au fost prezentate exemple utile (67%), unii
fiind neutri.
Feedback privind sarcinile modulelor

Nivel accesibil

Relevant pentru modul

Da

Mai mult sau
puțin

Cu suficiente informații
pentru înțelegerea facilă
mai

Nu

Figura 4 – Feedback privind sarcinile modulelor (1) (Slovenia)

14

Marea majoritate a participanților au considerat că sarcinile alocate au fost foarte relevante
cu privire la modul (89%), dar nu la fel de mulți le-au considerat accesibile (56% au răspuns
afirmativ, 44% - mai mult sau mai puțin). Din nou, majoritatea participanților a considerat că
li s-au furnizat suficiente informații pentru o înțelegere facilă (89%).
Feedback privind sarcinile modulelor
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Figura 5 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Slovenia)

Din nou, cu privire la sarcinile modulelor, majoritatea participanților au considerat că
acestea au fost bine ancorate în cadrul modulelor (83%), doar câțiva dintre aceștia
răspunzând negativ (6%). De asemenea, majoritatea a fost de acord că acestea au fost
realizate pentru a oferi dezvoltarea învățării adecvată (83%) și impulsiona discuțiile (78%),
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așa cum se poate observa din diagramele de mai sus, în ciuda faptului că unii participanți au
declarat că nu au impulsionat discuția și acest aspect ar putea fi îmbunătățit (11%).
Feedback privind sarcinile modulelor

Conținutul este bine
proporționat

Mediul online este
clar

Da

Mediul online este
ușor de utilizat

Mai mult sau
puțin

mai

Nu

Figura 6 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Slovenia)

Opiniile au fost amestecate cu privire la proporțiile conținutului, 9 participanți (50%)
considerând că acesta este bine proporționat, 5 (28%) indicând mai mult sau mai puțin, iar 4
(22%) nu prea. Totuși, majoritatea participanților au convenit că mediul online a fost clar
(78%), doar câțiva indicând că nu a fost așa (6%), ca și ușor de utilizat (78% afirmând
aceasta). În final, majoritatea participanților au spus că mediul online nu a necesitat abilități
avansate pentru scopuri de navigare (78%), dar câțiva au sugerat că acesta ar putea fi
îmbunătățit (17% au spus mai mult sau mai puțin, iar 6% au spus nu).
Malta
Acțiunile pilot din Malta au fost organizate și găzduite de Filiala Malta a Asociației Europene
pentru Educația în Penitenciare. Acțiunile pilot au avut loc doar în februarie 2016 și au fost
reprezentate de cinci întâlniri. Au existat 5 participanți în total, în majoritate profesori și un
manager din domeniul educației. Malta a avut cea mai scăzută rată de participare.
Participanții au convenit asupra utilității proiectului și conținutului demonstrat cu calitate
globală adecvată. Feedback-ul a fost colectat de la toți participanții cu privire la sesiunile
pilot, acesta fiind rezumat mai jos:
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Figura 7 – Feedback asupra activității generale (Malta)

Așteptările tuturor participanților au fost satisfăcute și aceștia au convenit că informațiile /
liniile directoare furnizate au fost utile. Majoritatea au spus, de asemenea, că au înțeles mai
bine proiectul EIS ALP după finalizarea sesiunii pilot (80%).
Feedback privitor la evaluarea modulelor
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Figura 8 – Feedback privitor la evaluarea modulelor (Malta)

Întregul număr de participanți au convenit că modulele au fost clare, iar majoritatea a
afirmat că acestea au fost accesibile (80%). Cu privire la referințele de bibliografie, au existat
păreri împărțite, 60% spunând că au fost suficiente, iar 40% mai mult sau mai puțin. În final,
majoritatea participanților au spus că modulele au conținut suficiente exemple utile (80% din
total).
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Figura 9 – Feedback privind sarcinile modulelor (1) (Malta)

A existat unanimitate cu privire la relevanța sarcinilor referitoare la module. De asemenea,
majoritatea au indicat că a existat un nivel accesibil (80%) și au fost furnizate informații ușor
de înțeles (80%).
Feedback privind sarcinile modulelor
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participanții modulelor
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unei întâlniri față în față
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Figura 10 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Malta)

Cea mai mare parte a participanților a fost de acord că sarcinile modulelor au fost bine
ancorate în module (80%). Cu privire la modul în care sarcinile asigură dezvoltarea învățării,
60% au convenit că sunt reușite iar 40% au răspuns mai mult sau mai puțin. Majoritatea
participanților au afirmat, de asemenea, că sarcinile au ajutat la crearea unei discuții într-o
întâlnire față în față (80%).
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
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Figura 11 – Feedback privind sarcinile modulelor (3) (Malta)

Aproximativ 60% a indicat că respectivul conținut a fost bine proporționat, iar 40% au
afirmat mai mult sau mai puțin, astfel încât acest parametru are cele mai multe opinii mixte.
Toți participanții au fost de acord că mediul online a fost clar și ușor de utilizat. În final,
majoritatea a spus, de asemenea, că mediul online a fost ușor de înțeles și nu a necesitat
abilități avansate (80%).
Portugalia
Acțiunile pilot din Portugalia au fost organizate de Sisteme Inovatoare de Penitenciare (IPS)
și Asociația Națională pentru Acțiune referitoare la Familie (ANJAF). Acțiunile pilot au avut
loc în două ocazii diferite, ambele în februarie 2016. Chiar dacă la prima sesiune au existat
numai 3 participanții din cauza ratei de abandon mare, a doua sesiune pilot a reunit un total
de 12 participanți. Participanții au avut o gamă mare de niveluri educaționale, majoritatea
fiind licențiați. De asemenea, au existat profesori sau instructori cu experiență în contextul
penitenciarelor, variind de la 5 la 23 de luni. Majoritatea participanților s-a arătat mulțumită
de instruirea pilot care a discutat în mod specific doar modulele de învățare, al doilea și al
șaselea. Feedback-ul a fost colectat de la toți participanții cu privire la sesiunile pilot, acesta
fiind rezumat mai jos:

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Figura 12 – Feedback asupra activității generale (Portugalia)

Așteptările tuturor participanților au fost satisfăcute și aceștia au convenit că informațiile /
liniile directoare furnizate au fost utile. Majoritatea au spus, de asemenea, că au înțeles mai
bine proiectul EIS ALP după finalizarea sesiunii pilot (92%).
Feedback privitor la evaluarea modulelor
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Figura 13 – Feedback privitor la evaluarea modulelor (Portugalia)

Majoritatea participanților au fost de acord, într-o manieră aproape unanimă, că modulele
au fost clare (83% au spus da), accesibile (83% au spus da), au avut suficiente referințe
bibliografice (92% a spus da) și au prezentat suficiente exemple utile (92% au spus da).

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Figura 14 – Feedback privind sarcinile modulelor (1) (Portugalia)

Majoritatea participanților au fost de acord că sarcinile au fost relevante pentru modulele
prezentate (83%), și de asemenea, accesibile (92%), în timp ce 83% au fost de acord că au
furnizat suficiente informații pentru înțelegerea facilă.
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Figura 15 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Portugalia)

Participanții au considerat în unanimitate, cu privire la toți parametrii de mai sus, că sarcinile
modulelor au fost bine ancorate, realizate pentru a oferi dezvoltarea învățării adecvată și
creării unui mediu propice discuțiilor față în față (100%).
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Figura 16 – Feedback privind sarcinile modulelor (3) (Portugalia)

Majoritatea participanților portughezi au declarat că respectivul conținut a fost bine
proporționat (92%), în timp ce doar 75% au afirmat că mediul online a fost clar, iar 25%
oarecum. Majoritatea participanților au fost de acord că mediul online este ușor de utilizat
(83%) și nu a necesitat abilități avansate în vederea utilizării (92%).
România
Acțiunile pilot din România au fost organizate de CFSO Arad, la invitația mai multor
organizații și instituții partenere. Acțiunile pilot din România au avut cea mai mare rată de
participare, prin înscrierea a 21 de participanți, majoritatea educatori cu experiență, unii
dintre ei directori sau coordonatori ai centrelor de instruire, cu o varietate de istorice
educaționale.
Feedback-ul a fost colectat de la toți participanții cu privire la aceste sesiuni și acesta a fost,
în principal, pozitiv. Acțiunile au fost lăudate ca fiind instrumente utile pentru orientarea
profesională. Au fost sugerate și unele îmbunătățiri minore. Feedback-ul este rezumat grafic
mai jos:

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Figura 17 – Feedback asupra activității generale (Romania)

A existat un consens din partea tuturor participanților cu privire la așteptările referitoare la
activități, utilitatea liniilor directoare furnizate anterior, ca și o înțelegere mai bună a ceea ce
înseamnă proiectul EIS ALP (100%).
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Figura 18 – Feedback privitor la evaluarea modulelor (Romania)

Marea majoritate a participanților a spus că modulele au fost clare și accesibile (90%). De
asemenea, majoritatea participanților a spus că au existat suficiente referințe de bibliografie
(71%), chiar dacă câțiva (29%) au spus mai mult sau mai puțin. Din nou, majoritatea
participanților au fost de acord că modulele au prezentat exemple utile (86%).
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
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Figura 19- Feedback privind sarcinile modulelor (1) (Romania)

Cea mai mare parte a participanților au fost de acord că sarcinile au fost relevante pentru
modul, ca și accesibile, cu toate că unii nu au fost de acord și au afirmat că acestea au fost
mai mult sau mai puțin așa (5%) sau inaccesibile (5%). Majoritatea participanților au fost de
acord că au fost furnizate suficiente informații pentru înțelegere facilă cu toate că, din nou,
au existat unele opinii minore contrare (10% au spus mai mult sau mai puțin, 5% au spus nu).
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Figura 20 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Romania)

Majoritatea participanților au fost de acord că sarcinile au fost bine ancorate în module
(90%), în timp ce, de asemenea, o mare parte a spus că acestea au fost realizate pentru a
oferi dezvoltarea învățării (81%), chiar dacă unii au spus mai mult sau mai puțin (14%) sau nu
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
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(5%). Majoritatea participanților au fost de acord, de asemenea, că au fost realizate într-un
mod care să impulsioneze discutarea (90%).
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Figura 21 – Feedback privind sarcinile modulelor (3) (Romania)

Majoritatea participanților români au fost de acord că respectivul conținut a fost bine
proporționat (90%). De asemenea, majoritatea au fost de acord că mediul online a fost clar
(90%). O mare parte au spus că mediul online a fost ușor de utilizat, în ciuda faptului că unii
participanți s-au plâns de contrariul (10%). În final, majoritatea participanților au afirmat că
mediul online nu a necesitat abilități avansate pentru utilizarea personală (81%), chiar dacă
unii participanți au fost mai neutri (14%) sau au avut opinii negative (5%).
Marea Britanie
Acțiunile pilot din Marea Britanie au fost organizate de UserVoice și au avut loc la o singură
dată, în martie 2016, la Centrul de Reeducare Minori HM Cookham Wood. Au avut un număr
total de 7 participanți, toți cu experiență profesională în alte medii decât penitenciarele
anterior deținerii locului de muncă actual, în cadrul centrului de reeducare minori. Din cauza
unor probleme neprevăzute cu conexiunea la Internet, sesiunea nu a putut fi desfășurată
adecvat și participanții nu au avut acces imediat la platforma EIS ALP și conținutul acesteia.
Feedback-ul a fost colectat de la toți participanții, cu opinii în general mixte. Lipsa conexiunii
la Internet a avut un impact important asupra rezultatelor finale. Feedback-ul este rezumat
grafic mai jos:
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Figura 22 – Feedback asupra activității generale (Marea Britanie)

Participanții au spus că activitățile au fost mai mult sau mai puțin corespunzătoare
așteptărilor lor. Unii dintre aceștia nu au considerat că informațiile transmise anterior
activităților au fost utile (43%) sau că au fost mai mult sau mai puțin așa (57%). Toți
participanții au fost de acord că, la final, au înțeles mai bine proiectul EISALP.
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Figura 23 – Feedback privitor la evaluarea modulelor (Marea Britanie)

Toți participanții au indicat în unanimitate că modulele au fost mai mult sau mai puțin clare,
accesibile, au avut mai mult sau mai puțin suficiente referințe bibliografice și exemple utile.
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De asemenea, au comentat că ar dori ca modulele să fie orientate spre anumite obiective în
cadrul subiectelor specifice.
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Figura 24 – Feedback privind sarcinile modulelor (1) (Marea Britanie)

Toți participanții au spus în mod unanim că sarcinile au fost mai mult sau mai puțin relevante
pentru module, de un nivel accesibil și au avut mai mult sau mai puțin informații suficiente
pentru facilitarea înțelegerii.
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Figura 25 – Feedback privind sarcinile modulelor (2) (Marea Britanie)
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Toți participații au spus că sarcinile au fost mai mult sau mai puțin bine ancorate în module,
realizate pentru a oferi dezvoltarea învățării și impulsiona o discuție față în față în cadrul
unei întâlniri.
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Figura 26 – Feedback privind sarcinile modulelor (3) (Marea Britanie)

În final și, din nou, participanții au afirmat că respectivul conținut a fost mai mult sau mai
puțin bine proporționat. De asemenea, participanții au indicat că mediul online a fost mai
mult sau mai puțin clar, dar se presupune că aceasta a fost o părere neutră deoarece nu au
avut acces la mediul online pe durata sesiunii pilot. Cu toate acestea, doi participanți au avut
posibilitatea de a experimenta mediul online, anterior, și au declarat că părea să fie
generalizat.
FEEDBACK SPECIFIC DIN REZULTATE
Reprezentările grafice ale feedback-ului participaților, din fiecare țară a parteneriatului, sunt
prezentate mai jos, în conformitate cu fiecare parametru de evaluare. Scala evaluării variază
de la 1 (scăzut) la 4 (foarte mare).
Slovenia
Participanții sloveni au indicat că rezultatele au fost extraordinar sau rezonabil de
inovatoare, declarând că nu există încă soluții alternative. De asemenea, au comentat că
metodologiile și instrumentele utilizate au fost foarte inovatoare în contextul sloven.
Majoritatea participanților au fost de acord, de asemenea, că rezultatele au fost adecvate,
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adică au corespuns nevoilor de instruire și că fost adaptate cunoștințelor experimentate în
domeniul educației profesionale. Instrumentul de învățare online a fost considerat și el
adecvat. Cu privire la utilitate, cea mai mare parte a participanților au considerat programul
a fi util, indicând că acesta corespunde nevoii de instruire. Cea mai mare majoritate a fost de
acord că rezultatele au fost accesibile, mai ales instrumentul online pe care l-a creat. Cu
privire la transferabilitate, majoritatea participanților au spus că ar fi ușor sau oarecum ușor
de transferat și aplicat în alte contexte. Majoritatea au fost de acord, de asemenea, asupra
sustenabilității, afirmând că ar putea fi ușor accesibil și ușor de utilizat după finalizarea
proiectului. De asemenea, participanții au considerat rezultatele ca fiind foarte corecte, prin
asigurarea instruirii în competențele necesare și relevante, ca și fezabile, ceea ce semnifică
că au fost percepute ca ușor de înțeles și clare. A existat o rată mare de acceptare.
Feedback asupra evaluării EISS
(1 – scăzut / 4 – foarte mare)
Inovare
Acceptabilitate

Fezabilitate

Corectitudine

Sustenabilitate

Adecvare

Utilitate

Accesibilitate – ușor
de utilizat
Transferabilitate

Figura 27 – Feedback asupra evaluării EISS (Slovenia)

Malta
Participanții din Malta au calificat rezultatele ca extraordinar sau rezonabil de inovatoare,
indicând că aceasta a fost prima dată când astfel de inițiative au fost desfășurate în țara lor.
Majoritatea participanților au fost de acord că rezultatele au fost adecvate, cu toate că cel
puțin o persoană a acordat un calificat mai mic. Cu privire la utilitate, majoritatea
participanților au considerat rezultatele a fi utile. Marea majoritate au fost de acord, de
asemenea, că rezultatele au fost accesibile. Cu privire la transferabilitate, majoritatea
participanților au afirmat că ar putea fi transferate ușor sau oarecum ușor și aplicate în alte
contexte. Majoritatea participanților au fost de acord că rezultatele au fost foarte corecte,
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fezabile, le-au privit cu acceptare și se așteaptă să aibă un impact important asupra
parcursurilor lor profesionale.

Feedback asupra evaluării EISS
(1 – scăzut / 4 – foarte mare)
Inovare
Impact așteptat

Adecvare

Acceptabilitate

Utilitate

Accesibilitate – ușor
de utilizat

Fezabilitate

Corectitudine

Transferabilitate
Sustenabilitate

Figura 28 – Feedback asupra evaluării EISS (Malta)

Portugalia
Participanții din Portugalia au calificat rezultatele ca extraordinar

sau rezonabil de

inovatoare. Participanții au indicat că acestea erau foarte sau oarecum adecvate, permițând
o utilizare ușoară și clară, ca și sporind cunoștințele asupra subiectului educației profesionale
în penitenciare. Cu privire la utilitate, majoritatea participanților au considerat rezultatele a
fi foarte utile, acordând autonomie personală și cineva a afirmat că acestea erau rezonabil
de utile. Marea majoritate a fost de acord că rezultatele au fost accesibile și foarte intuitive,
cu toate că unele persoane au indicat că nu au fost chiar așa. Cu privire la criteriul
transferabilității, unii participanți au spus că ar putea fi ușor aplicate în alte contexte sau
sisteme, în timp ce câțiva au indicat că acestea erau rezonabil de transferabile. Majoritatea
participanților au fost de acord că rezultatele au fost foarte corecte, unii considerându-le
rezonabil de corecte. Cu privire la sustenabilitate, au existat opinii împărțite; unii
participanți le-au considerat foarte sustenabile, câțiva au fost că rezonabil de sustenabile, iar
o persoană au spus că nu erau ușor sustenabile și depindeau de costuri. Fezabilitatea a
primit, de asemenea, răspunsuri amestecate, majoritatea spunând că erau înalt fezabile,
permițând activitate autonomă, în timp ce alții au afirmă că erau rezonabil de fezabile.
Rezultatele au obținut o rată mare de acceptare, chiar dacă un participant a indicat
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acceptabilitatea scăzută. În final, majoritatea participanților au spus că vor avea un impact
semnificativ asupra carierelor și câțiva au indicat că vor avea un impact rezonabil.

Feedback asupra evaluării EISS
(1 – scăzut / 4 – foarte mare)
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Accesibilitate – ușor
de utilizat

Fezabilitate

Transferabilitate

Corectitudine
Sustenabilitate

Figura 29 – Feedback asupra evaluării EISS (Portugalia)

România
În majoritatea lor, participanții din România au calificat rezultatele ca înalt sau rezonabil
inovatoare, considerând că, în special, metoda de instruire a fost inovatoare. Participanții au
considerat rezultatele ca foarte sau oarecum adecvate, comentând că materialele de suport
au fost adecvate, de ajutor și ușor de utilizat. Cu privire la utilitate, majoritatea
participanților au considerat că rezultatele au fost foarte utile, prin oferirea unei diversități
de conținuturi care pot fi folosite în programele de instruire inițială și continuă. Totuși,
câțiva participanți au declarat că era nevoie de mai multă interactivitate. Au existat opinii
împărțite cu privire la accesabilitate (ușurința de utilizare) a rezultatelor, unii afirmând că
informațiile au fost clare și constructive, alții criticând accesibilitatea unei anumite părți a
limbajului. Cu privire la transferabilitate, majoritatea participanților au spus că acestea ar
putea fi ușor adaptate altor domenii. O majoritate a fost de acord, de asemenea, că
rezultatele au fost foarte sustenabile, atât timp cât platforma rămânea activă, comentând
asupra costurilor reduse referitoare la mentenanța platformei ca stimulent, unii indicând că
acestea au fost rezonabil de sustenabile. Cu privire la corectitudine, o majoritate a indicat că
limbajul a fost ușor de înțeles pentru abilitățile și competențele în curs de dezvoltare. A
existat un consens și mai mare cu privire la fezabilitate, aproape toți participanții
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considerând metoda de instruire ușor de implementat, cu costuri reduse. Majoritatea
participanților au avut rate de acceptare înalte sau moderate. În final, majoritatea s-a
așteptat la un impact important pe termen lung, comentând că sistemul online ar putea
avea un impact semnificativ pentru instruirea altor profesioniști.

Feedback asupra evaluării EISS
(1 – scăzut / 4 – foarte mare)
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Figura 30 – Feedback asupra evaluării EISS (Romania)

Marea Britanie
Participanții din Marea Britanie au acordat calificative identice rezultatelor, indicând o
clasificare egală de mediu (2) tuturor parametrilor. Rezultatele au fost caracterizate, în
general, ca fiind interesante și utile. Participanții au demonstrat interes pentru schimbul de
cunoștințe cu alți educatori din penitenciare din Europa, în scopul creării unei rețele
profesionale care să le permită partajarea informațiilor și experiențelor.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
32
Această publicație (comunicare) reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acest document.

Feedback asupra evaluării EISS
(1 – scăzut / 4 – foarte mare)
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Figura 31 – Feedback asupra evaluării EISS (UK)

FEEDBACK GENERAL ASUPRA ACTIVITĂȚILOR
Feedback-ul participanților a fost pozitiv în țările unde s-au desfășurat activitățile pilot,
aprecierea fiind indicată cu privire la crearea materialelor de suport introductiv, cum ar fi
platforma EISALP de e-learning, dezvoltarea modulelor de învățare, ca și recunoașterea
utilității sale pentru instruirea profesioniștilor ce activează în mediul penitenciarelor.
Cu privire la ideea de mai sus, participanții au considerat că modulele au fost bine
structurate, accesibile și justificate. În două cazuri, participanții au considerat că ar putea fi
aduse anumite îmbunătățiri cu privire la resursele online, sugerând o platformă mai
interactivă.
Au existat, în total, 63 participanți și 73 de feedback-uri. Următoarele grafice conțin diverși
parametri statistici pentru evaluarea feedback-ului participanților cu privire la activitățile
pilot.
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Figura 32 – Feedback global asupra activităților generale

Din numărul total de participanți, 50 (79%) au spus că activitățile au corespuns așteptărilor,
iar 13 (21%) că acestea au corespuns mai mult sau mai puțin. 51 (81%) au indicat că
informațiile sau recomandările transmise anterior desfășurării activității au fost utile pentru
aceștia, 9 (14%) au spus că au fost mai mult sau mai puțin utile, iar 3 (5%) au indicat că nu au
fost utile. În final, 55 (87%) au spus că au putut înțelege mai bine ce semnifică proiectul
EISALP după acțiunile pilot, iar 8 (13%) au indicat că au avut o înțelegere mai mult sau mai
puțin bună asupra EISALP.

Feedback asupra evaluării modulelor
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Figura 33 – Feedback global asupra evaluării modulelor
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Din numărul total de participanți, 46 (73%) au spus că modulele au fost clare, iar 17 (27%) au
afirmat că acestea au fost mai mult sau mai puțin clare. În al doilea rând, 44 (70%) au spus că
conținutul modulelor a fost accesibil, iar 19 (30%) au afirmat că acesta a fost mai mult sau
mai puțin util. 37 (59%) au afirmat că modulele au conținut suficiente referințe bibliografice,
în timp ce 20 (32%) au spus că aceasta a fost mai mult sau mai puțin adevărat, iar 6 (10%) au
spus că nu au fost furnizate suficiente referințe bibliografice. Acest parametru a avut cele
mai multe opinii împărțite. În final, 45 (71%) au spus că au fost prezentate suficiente
exemple, iar 18 (29%) au spus că au fost prezentate mai mult sau mai puțin suficiente
exemple.
Feedback asupra sarcinilor modulelor
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Figura 34 – Feedback global asupra sarcinilor modulelor (1)

Din numărul total de participanți, 51 (81%) au spus că sarcinile prezentate pentru module au
fost relevante pentru acestea, iar 12 (19%) au spus că aceasta a fost mai mult sau mai puțin
adevărat. 44 (70%) au indicat că sarcinile prezentate pentru module au fost de nivel
accesibile, în timp ce 18 (29%) au indicat că aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, 1 (2%)
persoană spunând că acestea nu au fost accesibile. În final, 48 (76%) au afirmat că sarcinile
prezentate pentru module au avut suficiente informații pentru o înțelegere facile, în timp ce
14 (22%) au indicat că aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, iar 1 (2%) a spus că nu au
avut suficiente informații pentru înțelegerea ușoară.
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Figura 35 – Feedback global asupra sarcinilor modulelor (2)

Din numărul total de participanți, 50 (79%) au spus că sarcinile prezentate pentru module au
fost bine ancorate în cadrul acestora, în timp ce 11 (17%) au indicat că aceasta a fost mai
mult sau mai puțin așa, iar 2 (3%) au fost că nu au fost bine ancorate în cadrul modulelor. În
al doilea rând, 47 (75%) au spus că sarcinile prezentate pentru module au indicat că au fost
realizate pentru a oferi dezvoltarea învățării participanților, în timp ce 15 (24%) au indicat că
aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, iar 1 (2%) a spus că nu a fost așa. În final, 49 (78%)
au indicat că sarcinile prezentate pentru module au fost realizate pentru a ajuta la inițierea
discuțiilor în cadrul întâlnirilor față în față, în timp ce 12 (19%) au indicat că aceasta a fost
mai mult sau mai puțin așa, iar 2 (3%) au spus că nu a fost deloc așa.
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Figura 36 – Feedback global asupra sarcinilor modulelor (3)

Din numărul total de participanți, 42 (67%) au spus că, combinația de modul online, citirea
materialelor pe cont propriu, sarcini și interacțiunea cu clasa a fost bine proporționată, în
timp ce 15 (24%) au indicat că aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, iar 6 (10%) au spus
că nu a fost deloc așa. Acest parametru a avut, de asemenea, opinii împărțite. 47 (75%) au
spus că mediul online este clar și facil de înțeles, în timp ce 14 (22%) au indicat că aceasta a
fost mai mult sau mai puțin așa, iar 2 (3%) au spus că nu a fost deloc așa. În al treilea rând,
45 (71%) au afirmat că mediul online este ușor de utilizat, în timp ce 16 (25%) au indicat că
aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, iar 2 (3%) au indicat că nu a fost deloc așa. În final,
46 (73%) au spus că mediul online nu necesită abilități avansate pentru utilizate, în timp ce
15 (24%) au indicat că aceasta a fost mai mult sau mai puțin așa, iar 2 (3%) au afirmat că nu a
fost deloc așa.

FEEDBACK GENERAL REFERITOR LA REZULTATE
Feedback-ul referitor la rezultate a fost, în general, pozitiv. Toți parametrii au avut
calificative înalte, unele aspecte fiind lăudate, în special, cum ar fi utilitatea, fezabilitatea și
corectitudinea rezultatelor. Următorul grafic conține diverși parametri statistici pentru
evaluarea feedback-ului participanților legat de rezultate.
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Figura 37 – Feedback global asupra evaluării EISS

Din numărul total de participanți și cu privire la criteriul Inovare, 38 au spus că rezultatele au
fost extraordinar de inovatoare, diferite de oricare alte programe (4), 16 au fost că au fost
extraordinar de inovatoare (3), iar 9 participanți au declarat că au fost cumva inovatoare (2).
Referitor la criteriul Adecvare, 15 au afirmat că rezultatele au fost extraordinar de adecvate
(4), prin răspunsul transmis la problemele și nevoile referitoare la educația în penitenciare,
în timp ce 40 au indicat că acestea au fost adecvate (3), iar 8 participanți au afirmat că au
fost cumva adecvate (2).
Referitor la criteriul Utilitate, 42 au spus că rezultatele au fost extraordinar de utile (4), prin
promovarea noilor abilități și competențe, 13 au spus că au fost foarte utile (3), iar 8
participanți au indicat că au fost cumva utile (2). În ceea ce privește criteriul Accesibilitate,
36 au indicat că rezultatele au fost extraordinar de accesibile și ușor de utilizat (4), 14 au
afirmat că au fost foarte accesibile și ușor de utilizat (16), 10 participanți au spus că nu au
fost foarte accesibile (2), iar 1 a indicat că nu au fost deloc accesibile (1).
Referitor la criteriul Transferabilitate, 16 au indicat că rezultatele au fost foarte ușor
transferabile și aplicabile altor penitenciare și profesioniști (4), în timp ce 40 au indicat că au
fost transferabile în mod rezonabil (3), iar 7 au spus că acestea au fost cumva transferabile
(2). Ulterior, cu privire la criteriul Sustenabilitate, 40 au spus că rezultatele au fost
extraordinar de sustenabile (4), semnificând că utilitatea se extinde dincolo de proiect și
durează în timp, în timp ce 15 au indicat că aceste au fost sustenabile (3), și 8 participanți au
indicat că au fost cumva sustenabile (2).
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Cu privire la criteriul Corectitudine, 47 au spus că rezultatele au fost extraordinar de corecte
(4), semnificând că acestea au sporit pregătirea și dezvoltarea abilităților participanților, 98
au spus că au fost foarte corecte (3), și 7 cumva corecte (2). Referitor la criteriul Fezabilitate,
47 au indicat că rezultatele au fost extraordinar de fezabile (4), având în vedere că este
posibil pentru profesori să implementeze sistemul de sprijin introductiv propus, în timp ce 21
au spus că acestea au fost foarte fezabile (3), iar 7 au indicat că au fost cumva fezabile (2).
Referitor la criteriul Acceptabilitate, 48 au indicat că rezultatele au fost extraordinar de
acceptabile (4), semnificând că erau doritori să le adopte, în timp ce 21 au indicat că au fost
foarte acceptabile (3), iar 7 au spus că au fost cumva acceptabile (2). În final, referitor la
criteriul Impact așteptat, 30 au indicat că se așteaptă ca rezultatele să aibă un impact foarte
mare (4), în special prin sporirea autonomiei și cuantificarea beneficiilor la adresa educației
din penitenciare, în timp ce 8 participanți au indicat că se așteaptă să aibă un impact mare
(3), iar 7 au spus că se așteaptă să aibă un anumit impact (2).
REZUMATUL FEEDBACK-ULUI EXTINS
Detaliile de mai jos sunt convergențe ale opiniilor prezentate de participanții din variate țări
partenere care au luat parte la aceste acțiuni pilot și au avut ocazia de a citi și analiza
documentul conținând rezultatele. Detaliile conține reprezentarea generală a feedback-ului
participanților dar, nu reflectă în mod necesar opinia unui set de participanți.
Puncte tari ale rezultatelor
-

Puncte slabe ale rezultatelor

Abordarea subiectului în mod multilingv

În general, participanții consideră că

(disponibilitatea materialelor în diferite limbi

exercițiile

naționale), multidisciplinar și multicultural a

interactive;

fost lăudat;
-

-

-

ar

trebui

să

fie

mai

Au existat unele plângeri privitoare la

Resursele pedagogice au fost considerate

situația bibliotecii online, care nu a fost

adecvate, realiste și corespunzătoare pentru

definită clar și avea nevoie de anumite

identificarea

actualizări;

privitoare

și
la

educarea
instruire

abilităților
în

mediul

penitenciarelor;
-

Modulele și materialele de suport au fost

-

Aparent, nu toate țările au beneficiat

lăudate ca fiind bine structurate și utile;

de o platforma online tradusă complet

Instrumentul online a fost apreciat ca fiind

deoarece au existat unele greșeli

ușor de utilizat (intuitiv, clar, accesibil și

privitoare la traducere în una dintre

simplu de folosit).

țările participante.
Tabelul 7 – Punctele tari și punctele slabe ale rezultatelor
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Această publicație (comunicare) reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
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pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acest document.

Sugestii de îmbunătățire și Recomandări Generale
-

Unii participanți au considerat că trebuie partajate diferite perspective și experiențe și în viitor;

-

Platforma trebuie să fie comptabilă cu toate browser-ele de Internet; aparent, nu s-a întâmplat așa;

-

Participanții au recomandat dezvoltarea ulterioară a modulelor teoretice pentru a include undele
conținuturi care nu au fost discutate;

-

S-a sugerat că exercițiile online trebuie să fie mai interactive;

-

Unii participanți au considerat că trebuie să primească un document care să conțină principalele
recomandări referitoare la educația din penitenciare, ca și reglementările locale ale sistemelor de
penitenciare;

-

S-a sugerat că unele exerciții trebuie să fie simplificate pentru a fi adecvate nivelului de alfabetizare redus al
multor deținuți, în vederea devenirii mai accesibile. A fost exprimat și îndemnul pentru crearea activităților
cu un nivel mai mare de joc orientat spre populația din penitenciare, ca o resursă pedagogică mai
interactivă;

-

Mulți participanți au prezentat nevoia existenței unei secțiuni ‘Help’ (Ajutor) sau ‘FAQ’ (Întrebări și
răspunsuri) în cadrul platformei, care să ghideze utilizatorul pentru utilizarea materialelor și resurselor
disponibilele;

-

Unii utilizatori au indicat că platforma trebuie să fie conectată la o platformă oficială a sistemului de
penitenciare, pentru a putea fi utilizată de personalul penitenciarelor;

-

Platforma online ar putea fi îmbunătățită, per total, și ar trebuie să includă versiuni complet disponibile în
toate limbile;

-

S-a sugerat, de asemenea, că instrumentul web ar putea fi îmbunătățit pentru intrarea altor soluții ICT,
pentru a deveni disponibil pe telefoanele mobile și alte tipuri de tehnologii.

Tabelul 8 – Sugestii de îmbunătățire și Recomandări Generale

Concluzii generale despre Diseminarea rezultatelor
Toți participanții au fost de acord cu privire la utilitatea programului EISALP și a conținutului și instrumentelor sale, în timp
ce au lăudat caracterul său inovator și determinarea implicării. Majoritatea participanților au considerat, de asemenea, că
instrumentele EISALP, în mod specific platforma online, sunt ușor de utilizat, atractive și interactive.
Rezultatele au fost considerate foarte utile pentru scopul programelor de instruire.
Unii participanți au considerat că rezultatele s-ar putea traduce într-un instrument util pentru personalul penitenciarelor,
iar alții au indicat că sunt mulțumiți de produsele EISALP per total și că se așteaptă ca acestea să fie promovate de
instituțiile guvernamentale.
Activitățile de diseminare au fost apreciate de unii ca fiind bine organizate și bine desfășurate.
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Tabelul 9 – Concluzii generale și Diseminarea rezultatelor

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație (comunicare) reflectă doar opiniile autorului, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă
pentru nicio utilizare a informațiilor conținute în acest document.
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