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1.	  Sumário	  executivo	  
Num ambiente em constante mudança, a 

aprendizagem ao longo da vida é essencial para 
compreender o mundo, para aceder a mais e melhores 
oportunidades e para melhorar a qualidade de vida. Neste 
contexto, a aprendizagem não é mais limitada à educação 
formal num determinado período de tempo, mas sim um 
processo contínuo que ajuda as pessoas a desenvolver 
conhecimentos, aptidões e atitudes ao longo de toda a vida.  

Apesar da aprendizagem ao longo da vida ser um ato 
voluntário, deliberado e da responsabilidade de cada um, a 
natureza complexa deste processo não pode ser ignorada, 
e vários estudos europeus reconheceram a diversidade da 
área de educação de adultos. 

A grande variedade de aspectos abrangidos pelo 
campo da educação de adultos realça a importância e a 
necessidade da existência de profissionais bem preparados, 
capazes de se adaptar a novos e mais desafiantes 
contextos de aprendizagem, novos e diferentes formandos, 
com necessidades e estilos específicos de aprendizagem, e 
distintos níveis de competência, capacidade, compreensão 
e motivação. 

Isto é particularmente importante para o processo de 
educação de adultos nos sistemas penitenciários, sendo 
que os profissionais enfrentam a necessidade de atualizar e 
adaptar as suas competências para melhor se ajustarem às 
características específicas do ambiente prisional e dos 
alunos/formandos reclusos. 

O ambiente de aprendizagem em contexto prisional é 
único e desafiante, integrando os aspectos práticos e de 
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custódia inerentes à reclusão de ofensores. Os 
alunos/formandos adultos possuem primeiramente o 
estatuto de ofensores, com todas as regras e restrições 
associadas a esse estatuto. A sua motivação para se 
envolver em experiências de aprendizagem é também 
condicionada pelo seu estatuto, bem como pelas suas 
experiências anteriores de educação. Os profissionais de 
educação de adultos que trabalham em contexto prisional 
têm a tarefa de criar um ambiente de aprendizagem positivo 
e estimulante, de equilibrar criatividade e educação com os 
procedimentos de segurança e de custódia, enquanto 
respondem a uma variedade extremamente ampla de 
necessidades individuais (educacionais e psicológicas). 

Sublinha-se, portanto, a necessidade de desenvolver 
e constantemente aprimorar o conjunto de competências-
chave dos profissionais de educação que trabalham em 
contexto prisional, como uma etapa essencial no 
desenvolvimento de programas de formação inicial e 
contínua, disponíveis a nível nacional e europeu. 
 Baseada na experiência e resultados de projetos e 
investigações europeus anteriores, a parceria EIS ALP 
reúne instituições públicas e privadas envolvidas na 
educação prisional. Os parceiros possuem experiência 
prática em investigação, no desenvolvimento de programas 
e cursos de formação, na oferta de formação a alunos 
jovens e adultos e no trabalho no interior de um 
estabelecimento prisional. No âmbito do projeto, o conceito 
de “profissionais de educação de adultos” engloba não só 
professores, mas também educadores, psicólogos, 
assistentes sociais e voluntários de diferentes profissões. 
Desta forma, o perfil de competências terá como alvo as 
competências genéricas e específicas de todos estes 

profissionais. O projeto visa alcançar uma diversidade e 
complexidade reforçada de competências em matéria de 
profissionais de educação de adultos e abordar uma grande 
diversidade de profissionais. 
 As atividades propostas são desenvolvidas e 
coordenadas de acordo com princípios de responsabilidade 
social e de qualidade, a fim de maximizar a contribuição 
social do projeto e de garantir que os resultados são 
atempados, relevantes e viáveis, e alcançam os objetivos 
planeados, contribuindo assim para a sustentabilidade do 
projeto. 
 O desenvolvimento do perfil de competências para os 
profissionais de educação de adultos está associado ao 
“pacote de trabalho 2 – Investigação”, e é coordenado 
pelos parceiros do Centro de Formação de Guardas 
Prisionais – do Estabelecimento Prisional de Arad. Fazem 
parte deste pacote de trabalho, atividades como a 
identificação, modelagem e avaliação de competências.  
A identificação de competências inclui a compilação de 
informação nacional disponível sobre os deveres, tarefas, 
responsabilidades, funções e ambientes de trabalho 
relacionados com o trabalho em questão e a identificação 
dos conhecimentos, capacidades e atitudes relevantes, 
requeridas pelos profissionais de educação de adultos que 
trabalham no sistema de justiça criminal. Na etapa de 
modelagem de competências, os dados recolhidos são 
utilizados no desenvolvimento de um perfil consistente de 
competências, ao passo que a avaliação de competências 
consiste em verificar com as partes interessadas se o 
conjunto de competências identificadas que compõem o 
perfil está completo, consistente e real. 
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 O conjunto de competências, apesar de ser 
desenvolvido com base em dados compilados por todos os 
parceiros, não será aplicado da mesma forma em todos os 
países, considerando que em alguns casos existem 
orientações e directivas políticas já em vigor, mas também 
devido a diferentes culturas de aprendizagem, e estruturas 
ou regulamentos governamentais. 

2.	  Contexto	  do	  estudo	  	  
 A educação e formação em contexto prisional na 
Europa tem sido alvo de maior atenção nos últimos anos, 
sendo fortemente apoiada pela Comissão Europeia através 
de diferentes programas. No entanto, para esta se 
desenvolva é necessário começar por um dos aspectos 
mais importantes do processo: a capacitação dos 
profissionais responsáveis pela educação de jovens e 
adultos. Apesar do seu papel fundamental ter sido 
reconhecido por várias investigações e em programas 
nacionais de reforma dos Estados-Membros, ainda há 
problemas graves relativamente à sua implementação, 
verificando-se avanços limitados na mudança dos sistemas 
para reflectir a necessidade de aprendizagem ao longo da 
vida no caso dos profissionais de educação que trabalham 
no sistema de justiça criminal. A Comunicação da Comissão 
Europeia “Melhorar a Qualidade da Formação de 
Professores” realçou que, quando existem, as medidas de 
apoio para os novos professores são ainda relativamente 
assistemáticas e emergentes, em vez de adequadamente 
integradas. Além disso, uma abordagem sistemática sobre a 
formação de professores que atuam em domínios 
vulneráveis, como a educação de adultos na prisão, 

contribuiria significativamente - mesmo que indirectamente - 
para responder às prioridades inteligentes e inclusivas da 
Estratégia Europa 2020. 
 Com base na experiência europeia em educação 
prisional dos parceiros EIS ALP, percebemos que a chave 
para uma educação penitenciária efectiva consiste em 
trabalhar as competências dos professores mesmo antes de 
entrarem no sistema, uma ideia que foi explorada de 
diferente ângulos em projetos mais genéricos como o 
CLAP, MyCompass, BRIDGE, e TIPT. A parceria EIS ALP 
teve em consideração estes resultados, bem como outras 
iniciativas externas à parceria, que são, no entanto, 
relevantes: o projeto de Educação Prisional LOCNET, o 
projeto de Integração Eficaz para Professores Prisionais e o 
projeto Competências-Chave para Profissionais de 
Educação de Adultos, financiados pela DG EAC da 
Comissão Europeia. 
 A pesquina nas bases de dados ADAM e EVE, que 
incluem os projectos financiados pela UE, recorrendo aos 
critérios de pesquisa “educação prisional” reflete um número 
limitado de projetos inseridos nesta área, com um número 
ainda menor de projetos que abordam o problema da 
formação de profissionais de educação de adultos. Neste 
contexto, a integração de profissionais de educação de 
adultos no sistema de justiça criminal é um problema por 
resolver para a maioria dos países europeus e a 
necessidade de iniciativas comuns e colaboração torna-se 
cada vez mais premente.  
 Uma iniciativa recomendada e adotada pelo nosso 
projeto é o desenvolvimento de uma ferramenta web para 
os profissionais de educação de adultos para avaliar e 
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desenvolver as suas competências-chave em educação 
prisional. De modo a aumentar o nível de originalidade e 
garantir a cobertura necessária, o projeto envolveu as 
partes interessadas em todas as atividades de 
desenvolvimento, integrando a sua perspectiva e o seu 
feedback na validação do perfil. 
 

2.1.	  Objetivo	  do	  estudo	  

O “pacote de trabalho 2 – Investigação” visa o 
desenvolvimento de um perfil europeu de competências-
chave para os profissionais de educação de adultos que 
trabalham no sistema de justiça criminal, com base em 
competências-chave, investigações nacionais nos países 
parceiros realizadas às partes interessadas e na análise 
europeia dos materiais disponíveis sobre o tópico 
desenvolvidos noutras iniciativas ALV. 

 

3.	  Metodologia	  	  
A metodologia é composta por três grupos principais de 
actividades: 

• Identificação de competências 
• Modelagem de competências 
• Avaliação de competências 

 

3.1.	  A	  identificação	  de	  competências	  	  

 A identificação de competências incidiu sobre a 
recolha de informação disponível a nível nacional sobre os 
deveres, tarefas, responsabilidades, funções e ambientes 
de trabalho relacionados com o trabalho; e a identificação 
dos conhecimentos, aptidões e atitudes relevantes e 
requeridas pelos profissionais de educação de jovens e 
adultos no sistema de justiça criminal. 
 Na primeira fase da investigação foi realizado um 
inventário das atividades específicas da educação de 
adultos e jovens em meio prisional e identificados 
conhecimentos, aptidões e atitudes relevantes para essas 
atividades, que agrupadas competências de três categorias: 
genéricas, específicas e de apoio.  
 Para uma linguagem e entendimento comuns, os 
conceitos adotados foram descritos de acordo os seguintes 
termos: 

• competência – uma combinação complexa de 
conhecimentos, aptidões e habilidades/atitudes 
necessárias para realizar uma atividade específica, e 
que conduz a determinados resultados; 

• competência geral – relevante para a realização de 
todas as atividades do setor de educação de adultos; 

• competência específica – diretamente relacionada 
com atividades específicas realizadas por 
profissionais de educação de adultos e jovens no 
processo de aprendizagem; 

• competência de apoio – necessária para realizar 
atividades de suporte ao processo de aprendizagem, 
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tais como gestão, apoio administrativo e uso de 
mídia; 

• conhecimento – um conjunto de fatos, conceitos, 
ideias, princípios, teorias e práticas relacionado com 
uma determinada área de atuação, de estudo ou de 
trabalho; 

• aptidões – uma capacidade aprendida ou adquirida 
através da formação, a fim de executar ações com 
base na aplicação de conhecimentos; 

• atitudes –  a capacidade física, mental ou emocional 
de executar uma tarefa. 
 
De modo a garantir o uso de informação relevante, 

optou-se por reunir os dados necessários através da revisão 
da literatura disponível e/ou entrevistas com os profissionais 
de educação de adultos que trabalham como funcionários 
ou voluntários em contexto prisional. Esta estratégia 
baseou-se também nas diferenças encontradas entre os 
países parceiros, uma vez que parte dos casos tinham 
acesso limitado a determinadas fontes de informação, mas 
tinham acesso a outros dados significativos. 

Os dados foram recolhidos a partir das seguintes 
fontes: 

• Documentos académicos e políticos em matéria de 
competências na área da educação de adultos 
(literatura académica sobre competências e aptidões 
de profissionais de educação de adultos, 
investigações financiadas pela Comissão Europeia). 

• Descrições de funções e perfis de competências de 
fornecedores. 

• Resultados de programas educativos (descrição do 
conjunto de conhecimentos, aptidões e atitudes que 
um indivíduo adquiriu e é capaz de demonstrar 
depois de completar um processo de aprendizagem). 
  
Todos os dados foram recolhidos e estruturados de 

forma comum por todos os parceiros, de modo a facilitar a 
análise posterior.  

Esta lista inicial continha competências, 
conhecimentos, aptidões, atitudes e descritores 
comportamentais e serviu de base para o passo 2 – 
Modelagem de competências. 

3.2. Modelagem	  de	  competências	  

O objetivo da modelagem de competências foi o 
desenvolvimento de um perfil consistente de competências 
de profissionais de educação de adultos e jovens no 
sistema de justiça criminal. 

Os dados recolhidos foram processados através de 
métodos de análise qualitativa. O processo de codificação 
envolveu três membros da equipa de investigação, que 
analisaram os dados recebidos de cada parceiro. O 
esquema de codificação foi desenvolvido em paralelo com o 
processo de codificação, de modo a assegurar a 
identificação de todos os temas recorrentes relevantes. 

A análise dos dados revelou informações 
semelhantes, com pequenas discrepâncias entre os 
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parceiros. Sobressaíram algumas diferenças quando se 
compararam os dados recolhidos pela revisão de literatura 
com os dados coletados através de entrevistas com os 
profissionais envolvidos na educação prisional. Contudo, a 
maioria das diferenças relaciona-se com critérios de 
aplicabilidade: as entrevistas ressaltaram os descritores de 
comportamento característicos dos profissionais que 
trabalham na educação prisional, enquanto as revisões de 
literatura salientaram os aspectos teóricos (competências, 
conhecimentos, descrições gerais de aptidões e atitudes). 

A fim de testar a fiabilidade dos inter-codificadores, a 
equipa de investigação definiu o protocolo de codificação e 
categorização. Dois especialistas da Prisão Arad (um 
psicólogo e um educador) foram devidamente treinados e 
convidados a codificar todo o material. Os resultados foram 
comparados e os resultados indicaram um elevado grau de 
concordância entre os dois codificadores, o que implica que 
os resultados da análise de conteúdo são bastante fiáveis e 
não o resultado de um processo puramente subjectivo. 

Com base na análise de dados, emergiu um modelo 
de competências composto por 13 domínios de 
competências, que foi estruturado em três categorias 
principais:  

§ genéricas – características pessoais, 
comunicação e trabalho em equipa, autonomia 
e desenvolvimento pessoal, domínio didático e 
metodológico, motivação de alunos, avaliação 
e gestão do processo de aprendizagem, 
facilitação do processo de aprendizagem; 

§ específicas – representação e colaboração 
inter-institucional, gestão de grupos em 

contexto prisional, legislação e regulamentos 
penitenciários, gestão de formandos adultos 
com necessidades especiais de 
aprendizagem, compreensão da específica de 
um ambiente prisional;  

§ apoio – competências relacionadas.  
Cada domínio de competências tinha vários 

indicadores de definição (conhecimentos, aptidões e 
atitudes) e exemplos, o que possibilitou uma melhor 
compreensão das competências relacionadas com os 
profissionais da educação em meio prisional. 

3.3.	  Avaliação	  de	  competências	  

Este passo foi essencial para o desenvolvimento do 
perfil de competências, para garantir que estava completo, 
consistente e real. Consistiu num workshop envolvendo 
diferentes stakeholders, organizado em abril de 2014, pelos 
parceiros P3 – CFSO (ROMÉNIA), P5 – CCF (MALTA), P7 
– ANJAF (PORTUGAL), P9 – CIK (ESLOVÊNIA) e P11 – 
LIFE (UK). Os stakeholders incluíram profissionais 
envolvidos na gestão e na educação prisional, professores, 
voluntários, educadores, assistentes sociais e psicólogos. 

Para facilitar o processo de teste, o perfil de 
competências foi estruturado num questionário, com 13 
domínios de competência, sendo cada um definido por 
vários itens que representam os indicadores de definição. A 
relevância de cada indicador foi avaliada numa escala de 1 
a 5 (1 – nada importante, 2 – menos importante, 3 – 
igualmente importante, 4 – mais importante, 5 – muito 
importante). Inclusivamente, durante o workshop foi 
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solicitado feedback às partes interessadas, e registaram-se 
as suas observações e sugestões. O perfil foi revisto com 
base nos seus comentários. A versão revista foi depois 
enviada para os parceiros para análise e feedback. 

A avaliação ressaltou a necessidade de reestruturar 
a colocação de competências nas principais categorias, de 
modo a reflectir melhor o seu caráter genérico e específico. 
Além disso, para uma melhor descrição das competências, 
os indicadores foram estruturados em conhecimentos, 
aptidões e atitudes. A área “características pessoais” foi 
eliminada e os seus descritores foram integrados nas 
competências remanescentes, principalmente devido ao 
fato do perfil constituir a base para os módulos de formação 
desenvolvidos no “pacote de trabalho 4”. Embora seja 
necessário que o material de aprendizagem desenvolvido 
aborde o conteúdo do perfil, a área “características 
pessoais” contém dimensões que são difíceis de treinar. Ao 
integrar essas dimensões em competências, é possível 
aumentar a compreensão do perfil sem a necessidade de 
as abordar diretamente. 

3.4.	  Validade	  dos	  resultados	  da	  investigação	  

O desenho da investigação baseou-se numa 
metodologia qualitativa, o que nos permitiu considerar as 
diferenças entre os países parceiros (legislação, 
regulamentos prisionais, práticas em matéria de educação e 
reabilitação de reclusos) e a experiência de profissionais de 
educação de adultos no desenvolvimento de um perfil de 
competências, permitindo uma melhor compreensão de 
uma área complexa e multifacetada. 

Um desenho de investigação de carácter qualitativo 
permitiu ainda recolher informação a partir de uma amostra 
de fontes selecionada de acordo com a relevância para o 
assunto em questão, em vez de seguir critérios de 
generalização dos resultados. O plano de amostragem 
incluiu a revisão de literatura e documentos específicos, 
bem como revisões por parte dos stakeholders na 
identificação e avaliação de competências, aumentando a 
validade do estudo. Além disso, o uso de múltiplas fontes 
de dados e métodos de recolha possibilitou a corroboração 
e convergência de dados, satisfazendo o princípio da 
triangulação e contribuindo para reforçar a validade das 
conclusões do estudo. 

A consistência das competências identificadas com 
os resultados de investigações anteriores de carácter 
semelhante, aliada ao consenso dos especialistas que 
avaliaram o perfil de competências, indicaram ainda um 
nível aceitável de objetividade e de controlo de 
enviesamentos. 

A abordagem qualitativa na análise de dados permitiu 
à equipa identificar e extrair competências pertinentes a 
partir dos dados existentes, apoiando-se em exemplos e 
descritores comportamentais específicos facultados por 
profissionais experientes. Desta forma, seguimos as 
questões de investigação e, portanto, o objetivo do projeto, 
ao garantir que não se impuseram teorias explícitas ou se 
forçaram os dados em padrões pré-existentes. 

O conjunto destas estratégias permitiu assegurar a 
fiabilidade e a validade do perfil de competências, critérios 
essenciais em qualquer desenho de investigação 
qualitativa. 
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4.	  Resultados	  do	  estudo	  
Como anteriormente referido, o principal objetivo da 

investigação consistiu em identificar o conjunto de 
competências-chave para os profissionais de educação de 
adultos e jovens que trabalham no sistema de justiça 
criminal.  

A versão final do perfil de competências está 
estruturada em três categorias: genéricas, específicas e de 
apoio. 

 

4.1.	  Competências	  genéricas	  
4.1.1 Comunicação e trabalho de equipa 
Conhecimentos 
- estar ciente de técnicas de comunicação relevantes 
- conhecimento das ferramentas e técnicas do processo comunicacional  
- conhecimentos técnicos a nível social e de aptidões humanas 
- conhecimento da gestão de conflitos de equipa 
- conhecimento do perfil de formação adequado ao contexto (postura física, 

adequação da voz, uso de exemplos para o grupo-alvo, assertividade para 
com os formandos) 

Aptidões  
- capacidade para interagir com os reclusos de forma assertiva  
- capacidade para estabelecer uma relação de confiança e respeito em meio 

prisional  
- capacidade para trocar experiências e conhecimentos com reclusos e 

colegas  
- capacidade para dar e receber feedback de e para formandos adultos, 

colegas e interessados 
- capacidade para cooperar e atuar como um membro de equipa 
Atitudes 
- uma atitude de empatia e compreensão para com os formandos  
- estar atento às questões e procurar responder com exemplos práticos 
Descritores  
- É importante que cada profissional de educação de adultos possua as 

aptidões de comunicação adequadas (entender as barreiras de 
comunicação, desenvolver diferentes estilos de comunicação) para se 
comunicar com todos os formandos e todos os ofensores neste contexto, 
incluindo aqueles que estão perturbados. Por exemplo, se alguém ensina 
aptidões transversais (por exemplo, culinária, arte, matemática), a 
paciência e excelente capacidade de comunicação são necessárias para 
iniciar os reclusos numa vida de aprendizagem. 

- Ser assertivo com os alunoss no contexto correto, mas acessível e 
confiável é vital para um papel na educação prisional. 

- O profissional de educação de adultos deve ter um papel 
activo/cooperativo nas equipas e grupos de trabalho em que participa. 

- O profissional de educação de adultos deve partilhar informações e 
conhecimentos com os colegas e estar disponível para apoiá-los quando 
solicitado. 

- O adulto profissional de aprendizagem deve contribuir para o 
desenvolvimento ou manutenção de um bom ambiente de trabalho e 
fortalecer o espírito de equipa. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de resolver 
potenciais conflitos de forma assertiva, através de estratégias que incluam 
boa compreensão e respeito pelos outros. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de colocar-se no 
papel do “outro” e tentar compreender diferentes perspectivas sobre o 
mesmo problema. 

 
 
4.1.2 Autonomia e desenvolvimento pessoal 
Conhecimentos 
- conhecimento do seu papel no contexto do sistema de justiça criminal 
- conhecimento de desenvolvimentos recentes relevantes na literatura 

(académica)/ estudos e investigações recentes  
Aptidões 
- capacidade de pensamento crítico em relação à sua própria prática 

profissional  
- capacidade para ser auto-reflexivo 
- capacidade de gerir o seu próprio processo de aprendizagem 
Atitudes 
- estar interessado em utilizar as oportunidades existentes para o 

desenvolvimento pessoal e profissional  
- ser auto-reflexivo 
Descritores 
- O profissional de educação de adultos reflete sistematicamente sobre as 

suas próprias práticas, aprendizagem e desenvolvimento pessoal.  
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- O profissional de educação de adultos integra as conclusões da sua 
reflexão na sua própria prática profissional, perspectivando a sua própria 
prática no âmbito do contexto alargado do instituto, setor, profissão e 
sociedade.  

- O profissional de educação de adultos está preocupado com o seu próprio 
desenvolvimento, está disposto a desenvolver-se e melhorar-se a si mesmo 
e vê-se como um formando ao longo da vida autónomo. 

 
4.1.3 Competências didáticas e metodológicas 
Conhecimentos 
- conhecimentos e aptidões sobre a área de ensino e disciplinas afins 

(pedagogia social como um campo interdisciplinar; semelhanças e 
diferenças com áreas, métodos, estratégias afins, e modelos de trabalho 
pedagógico social)  

- conhecimento dos métodos de ensino (didáticos) relevantes para os 
processos de aprendizagem de formandos adultos  

- conhecimento dos diferentes estilos (abordagens) de aprendizagem dos 
reclusos  

Aptidões 
- capacidade para identificar e usar os melhores recursos de aprendizagem 

adaptados às necessidades e capacidades dos reclusos 
- capacidade para integrar o material de aprendizagem no âmbito do 

contexto social e cultural dos reclusos 
- capacidade para usar várias técnicas de aprendizagem (TIC, novas mídias 

e redes sociais) 
- capacidade para usar a teoria de educação de adultos no ensino  
Attitudes 
- ser crítico e reflexivo face à informação disponível 
- assumir responsabilidade pela forma como usa a informação em contexto 

prisional 
Descritores 
- O profissional de educação de adultos deve ter conhecimento sobre as 

inteligências múltiplas (visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, 
interpessoal, intrapessoal, linguística e lógico-matemática) e tê-las em 
consideração ao trabalhar com reclusos. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de planear (em 
geral) e preparar currículos internamente organizados (coerentes) que 
garantam a continuidade e progresso, tendo em conta as políticas de 
currículo nacional, regional e escolar. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de justificar o 
currículo com base no conhecimento e compreensão do processo de 
aprendizagem e procedimentos curriculares. 

- O profissional de educação de adultos deve ter as qualificações 
necessárias a um nível consistente com o tipo de curso que quer entregar. 

- O profissional de educação de adultos deve desenvolver estratégias de 
entrega de aula baseadas na composição de cada turma (os estudantes 
provêm de diferentes contextos culturais e sociais, e possuem diferentes 
preconceitos e atitudes em relação à autoridade, que devem ser 
considerados e tratados). 

- O profissional de educação de adultos deve ter a capacidade de ensinar de 
forma criativa, adaptando-se às necessidades de uma variedade de alunos, 
e estar disposto a explorar novas estratégias de ensino e aprendizagem. 

- O profissional de educação de adultos deve promover o acesso dos 
reclusos aos meios de comunicação, a fim de mantê-los informados sobre 
acontecimentos relevantes na vida social, com a devida segurança. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de escolher 
materiais didáticos apropriados, por exemplo, recorrendo a programas de 
rádio ou de televisão. 

- O profissional de educação de adultos deve recolher experiências do 
quotidiano, que podem ser exibidas e partilhadas na prática de formação 
(uso de vídeoclips, documentários, música, cheiros, etc.) 

- O profissional de educação de adultos deve estar apto a usar linguagem, 
leitura, escrita e aritmética, sempre que possível (exemplos de ensino 
integrado: números, escala e proporção na arte, escrever para programas 
de rádio da prisão quando existem, discussão em torno do discurso e 
linguagens prisionais, apoio à leitura e escrita dos filhos e escrever em 
‘Educação da família’ quando esse tipo de programa é aplicado). 

 
4.1.4 Motivação de formandos 
Conhecimentos 
- conhecimento sobre métodos e técnicas para estimular, motivar e capacitar 

reclusos e desenvolver-se a si mesmos 
Aptidões 
- capacidade para usar métodos e técnicas para estimular, motivar e 

capacitar formandos adultos 
- capacidade para criar um ambiente de aprendizagem estimulante para os 

formandos adultos 
- capacidade para sublinhar a relevância das matérias tratadas em situações 

de vida real 
- capacidade para usar os pontos fortes e os recursos dos formandos no 

processo de aprendizagem 
- capacidade para estimular a confiança dos formandos 
- capacidade para estruturar o processo de aprendizagem de acordo com as 

necessidades dos alunos adultos 
Atitudes  
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- uma atitude de empatia e compreensão em relação aos formandos. 
Descritores 
- Os profissionais de educação de adultos devem estar cientes e, de 

preferência, familiarizados com a teoria da Inteligência Emocional (auto-
conhecimento, gestão de humor, auto-motivação, empatia e relações de 
gestão). 

- O profissional de educação de adultos deve ser criativo o suficiente para 
organizar o espaço de ‘aprendizagem’ o mais díspar quanto possível das 
salas de aula (um bom número de prisioneiros têm experiências escolares 
negativas, por isso não ajuda recriar o mesmo contexto que eles sentem 
que falhou quando eram mais jovens). 

- Os profissionais de educação de adultos devem ter paciência com os 
formandos e ser compassivos às necessidades, preocupações e 
experiências de cada formando. 

- A educação neste contexto pode ser um desafio já que os reclusos podem 
debater-se com a identidade para se tornar formandos e podem associar a 
educação a experiências negativas do ensino regular, por exemplo. 
Portanto, o profissional de educação de adultos deve possuir uma forma 
inovadora de motivar os formandos e ser persistente com a falta de 
confiança ou a falta de motivação para aprender. 

- Os reclusos podem ser difíceis de motivar e inspirar com a educação, por 
isso, é tão importante que um profissional de educação de adultos consiga 
mostrar resiliência e persistência em tal contexto. 

 
4.1.5 Avaliação e gestão das competências do processo de 
aprendizagem 
Conhecimentos 
- conhecimento de técnicas de avaliação  
- conhecimento de uma grande variedade de estilos de aprendizagem e 

métodos didácticos para serem utilizados no processo de aprendizagem 
- conhecimento de como desenhar um currículo  
- conhecimento de diferentes técnicas de monitorização e avaliação  
- conhecimento de como os resultados podem ser usados para melhorar o 

processo de aprendizagem, estratégias de aprendizagem e a sua própria 
prática 

Aptidões 
- ser capaz de usar diferentes técnicas de avaliação e monitorização 
- ser capaz de desenvolver objetivos de aprendizagem de acordo com as 

necessidades identificadas  
- ser capaz de desenhar e implementar programas, utilizando diferentes 

desenhos curriculares, a teoria da educação de adultos, recursos e 
métodos adequados  

- ser capaz de usar vários métodos e desenhos curriculares de acordo com 
os estilos e objetivos de aprendizagem  

- ser capaz de avaliar e integrar os resultados dentro do quadro complexo do 
processo de aprendizagem  

- ser capaz de integrar os programas de formação no processo contínuo de 
reabilitação dos reclusos 

Atitudes 
- é auto-reflexivo 
- é capaz de melhorar o processo de aprendizagem e a estratégia utilizada 
Descriptors 
- Os profissionais de educação de adultos precisam de possuir muita 

criatividade e diversidade no ensino, recursos e idéias, pois as restrições 
em meio prisional são, às vezes, muito elevadas. 

- Os profissionais de educação de adultos devem ser muito claros quanto à 
diferença entre as avaliações formativas e sumativas e quando usá-las. 

- Os profissionais de educação de adultos preparam, ensinam e classificam 
como solicitado, usando dados para estabelecer metas desafiadoras. 

- - Os profissionais de educação de adultos definem e monitorizam as metas 
SMART de aprendizagem e usam Planos Individuais de Aprendizagem de 
forma eficaz. 

- - Os profissionais de educação de adultos participam plenamente nos 
procedimentos de garantia da qualidade da prisão e na promoção do 
ensino e aprendizagem de alta qualidade, mantendo e desenvolvendo uma 
variedade de materiais de aprendizagem que respondam às necessidades 
de uma prisão com igualdade de oportunidades. 

- O profissional de educação de adultos tem em consideração as 
necessidades, interesses e expetativas dos formandos adultos, de acordo 
com o currículo. 

- Ao planear as aulas, o profissional de educação de adultos procura 
antecipar várias situações no processo de aprendizagem. 

- Ao planear as aulas, o profissional de educação de adultos tem em 
consideração as limitações que os alunos adultos encontram no processo 
de aprendizagem. 

 
4.1.6 Facilitação do processo de aprendizagem 
Conhecimentos 
- conhecimentos sobre o desenvolvimento humano e as fases de 

desenvolvimento do adulto  
- conhecimentos sobre os diferentes estilos (abordagens) de aprendizagem e 

de ensino 
Aptidões 
- capacidade para identificar e utilizar os recursos de aprendizagem dos 
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formandos  
- capacidade para incentivar a auto-aprendizagem dos reclusos 
- capacidade para criar um ambiente de aprendizagem positivo, em que os 

alunos adultos se sentem à vontade para fazer julgamentos ou dar opiniões 
sobre o processo de aprendizagem  

- capacidade para orientar os alunos adultos no seu processo de 
aprendizagem e no desenvolvimento posterior em direção, ou como, alunos 
ao longo da vida totalmente autónomos 

- capacidade para apoiar o aluno adulto no alcance dos objectivos do 
processo de aprendizagem e no seguimento da estratégia de 
aprendizagem definida 

- capacidade para fornecer tarefas e actividades relevantes e 
contextualizadas e também para avaliar os resultados  

- capacidade para mudar a estratégia de aprendizagem quando necessário  
Atitudes 
- está ciente das diferenças entre os reclusos (cultural, económica, étnica)  
- adota uma atitude flexível para com o processo de aprendizagem. 

Descritores 
- Os professionais de educação de adultos devem ficar a conhecer os seus 

alunos - é importante conhecer ao máximo os alunos de modo a que 
educação prisional e o programa de formação sejam bem-sucedidos. Não 
faz sentido criar um currículo, escrever manuais detalhados e elaborar 
métodos de ensino sem primeiro saber quem serão os beneficiários do 
projeto. 

- Os alunos, principalmente os reclusos, muitos dos quais adquiriram um 
baixo nível de educação, crêem que a única coisa que podem fazer é fazer 
perguntas uma vez que o professor tem todas as respostas. Os 
profissionais de educação de adultos que proporcionam aos formandos 
iniciativas criativas têm maiores hipóteses de ver os seus alunos ter 
sucesso. 

- Um dos fatores que diferenciam a educação prisional e o ensino regular é o 
estado emocional do recluso. Isto está diretamente relacionado com a 
capacidade para compreender o impacto do encarceramento em cada 
recluso. Cada profissional de educação de adultos tem a responsabilidade 
solidária para com todos os alunos e reconhece se alguma coisa pode 
comprometer a sua segurança ou saúde. As necessidades, problemas e 
capacidades de cada aluno serão diferentes e capacidades de 
comunicação e de relacionamento são necessários para se ser bem-
sucedido como um profissional de educação de adultos em ambiente 
prisional. 

- O profissional de educação de adultos tem em consideração e aceita a 
diversidade dos alunos adultos no processo de aprendizagem (cultural, 
social e comportamental). 

- O profissional de educação de adultos é capaz de reconhecer os alunos 
relutantes no grupo e de escolher técnicas apropriadas de resolução de 
problemas. 

- O profissional de educação de adultos é capaz de adaptar a comunicação à 
estrutura do grupo de alunos adultos (reclusos, ciganos, estrangeiros). 

- O profissional de educação de adultos é capaz de ter em conta os 
conhecimentos e experiência prévia dos formandos adultos. 

- O profissional de educação de adultos permite a participação ativa do aluno 
no processo de aprendizagem e encoraja os reclusos a ser 
progressivamente responsáveis pela sua educação. 

	  4.2.	  Competências	  específicas	  
4.2.1. Legislação e regulamentos prisionais 
Conhecimentos 
- bom conhecimento da legislação prisional 
Aptidões 
- capacidade para compreender os princípios de inspecção, revisão dos 

relatórios de melhores práticas e o processo de auto-avaliação na 
educação prisional  

- capacidade para compreender as regras da prisão sobre segurança e as 
obrigações e responsabilidades dos profissionais de educação de adultos 
em relação à utilização das TIC, Saúde e Segurança, bem como conduta 
profissional 

- capacidade para fornecer direções de assistência técnica ao 
estabelecimento necessárias à implementação do plano de tratamento dos 
reclusos 

Atitudes 
- ser responsável 
- ser honesto e uma “pessoa justa” 
Descritores 
- Se o conhecimento é limitado em relação a outras organizações ou 

aspectos do sistema de justiça criminal, é importante que a pessoa tenha a 
capacidade de pesquisar com precisão e aprender novas informações, a 
fim de torná-los mais bem informados. 

- O profissional de educação de adultos precisa de entender a variedade de 
papéis e responsabilidades do funcionário prisional e possuir uma 
compreensão de como todo o pessoal da prisão pode apoiar e ajudar na 
aprendizagem dos reclusos neste contexto. 

- O profissional de educação de adultos deve ter uma compreensão do uso 
dos recursos, a interação com os reclusos, os seus direitos e 
responsabilidades, o acesso às prisões para os funcionários, visitantes e 
voluntários, a correspondência com os reclusos, a confidencialidade do 
mundo pessoal no contexto de sala de aula. 
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- O profissional de educação de adultos deve respeitar o direito à 
confidencialidade/privacidade e não discutir as vidas dos reclusos fora da 
prisão (deve ser responsável e de confiança como um guarda-chaves). 

- O profissional de educação de adultos deve prestar assistência técnica aos 
Tribunais e Serviços de Liberdade Condicional na aplicação de sanções, 
preparando relatórios, emitindo pareceres sobre o desenvolvimento 
individual dos reclusos durante a execução da sentença, de modo a permitir 
que os respectivos juízes possam avaliar o risco e viabilidade da sua 
reintegração social. 

 
4.2.2. Literatura específica sobre a educação prisional e teorias 
correcionais  
Conhecimentos 
- conhecimento sobre o importante papel da educação, formação e 

aprendizagem como parte do processo de reabilitação dos reclusos 
- conhecimento da área da exclusão social (teoria, contexto histórico, os 

pressupostos ontológicos e racionalidades - inquietações cultural, 
deficiência universal, identidade social) 

- conhecimento básico da mudança de paradigma pós-moderno: do conceito 
de pobreza ao conceito de nova pobreza ou exclusão social; de se enfatizar 
a causalidade, razões individuais e responsabilidade, para uma 
compreensão sistemática da responsabilidade pela pobreza/ exclusão 

- conhecimento do significado e simbolismo do limiar social 
- conhecimento de determinados grupos socialmente excluídos 
- conhecimento da exclusão social extrema: a acumulação de exclusão e os 

níveis e formas de compensação 
- conhecimento da estratégia de identidade das pessoas socialmente 

excluídas - do individual ao coletivo: subculturas, cultura masculina, etc. 
- conhecimento da teoria da desistência 
- conhecimento das teorias criminais e de reabilitação 
Aptidões 
- capacidade para diferenciar entre o comportamento e a pessoa  
- capacidade para compreender o complexo fenómeno da educação e 

reabilitação  
- capacidade para adaptar conteúdos de aprendizagem a avanços recentes 

no campo da educação prisional e reabilitação 
Atitudes 
- não fazer juízos de valor 
- adoptar uma atitude de tolerância e aceitação 
- respeitar e proteger os direitos dos reclusos, bem como os direitos da 

comunidade 
Descritores 
- Seria vital compreender o impacto do encarceramento, especialmente em 

relação a como pode afetar a capacidade e vontade do indivíduo para 
aprender e estar envolvido em oportunidades educacionais. Também é 
importante entender as principais características da prisão e reclusos, 
especialmente se alguma coisa seria motivo de preocupação.  

- O profissional de educação de adultos deve estar constantemente 
preocupado com os recentes desenvolvimentos no campo da educação 
prisional e reabilitação e integrá-los nas suas práticas. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de compreender a 
complexa interação de fatores envolvidos no comportamento criminal e 
educação prisional.  

- O profissional de educação de adultos deve compreender que o principal 
objetivo da educação prisional é a mudança comportamental e cognitiva 
dos reclusos, de acordo com o melhor interesse da comunidade. 
 

 
4.2.3. Compreender a especificidade de um ambiente prisional 
Conhecimentos 
- conhecimento sobre os constrangimentos organizacionais associados a 

instituições fechadas  
- conhecimento de estratégias para prevenir e/ou gerir situações de risco  
Aptidões 
- capacidade para lidar com espaços fechados e com o contexto de ensino 

dentro de uma prisão  
- capacidade para lidar com e compreender os constrangimentos 

organizacionais de trabalhar num contexto onde a segurança é primordial e 
em que a fragmentação e descontinuidade na aprendizagem podem afetar 
seriamente o planeamento e entrega de cursos educacionais  

- capacidade para trabalhar de forma positiva no âmbito das limitações 
inerentes  

Atitudes 
- compreender os limites de apoio e do seu papel com os reclusos  
- compreender as limitações das tecnologias de aprendizagem em meio 

prisional 
- estar ciente do código de vestimenta apropriado dentro de um ambiente 

prisional, independentemente do grupo de reclusos a ser ensinado  
- ser sensível às complexidades das prisões ou instituições fechadas 
Descritores 
- Os contextos de ensino são extremamente diferentes dos contextos de 

ensino regular, portanto deve-se ser capaz de lidar com sentimentos de 
restrição assim que entram no contexto. 

- O profissional de educação de adultos deve possuir conhecimentos de 
como evitar situações ameaçadoras. É preciso entender a sua posição 
(técnicas, estratégias e procedimentos de ensino) e reconhecer a 
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manipulação na sala de aula. 
- O profissional de educação de adultos deve entender e ter conhecimento 

do comportamento correto num ambiente prisional (esboço de 
competências-chave de negociação; para evitar o perigo, as diferentes 
formas de falar e negociar para reduzir a pressão ou seja, o conflito; 
privacidade e respeito, o posicionamento físico, intervenção e proteção e 
gestão de conflitos). Ele/ela também deve possuir conhecimento de como 
lidar com situações violentas (implementar o procedimento a seguir após 
um incidente, usar o sistema de alarme, formação em uso de chaves) e 
perceber as linhas de orientação de cada prisão (para compreender os 
diferentes sistemas de alarme e como eles funcionam, o processo de 
notificação de incidentes, como dar provas contra os reclusos e guardas 
prisionais após um possível incidente). 

- Muitas vezes, devido a incidentes de segurança que atrasam ou impedem o 
desbloqueio de reclusos, os profissionais de educação de adultos devem 
ter um elemento de paciência e compreensão no seu papel. O regime 
prisional e a segurança de todos os reclusos são de extrema importância, 
por isso, os profissionais de educação de adultos que trabalham numa 
prisão devem ser adaptáveis a todos os cenários. 

- Embora ter responsabilidades faça parte do seu papel neste contexto, 
também é vital que se compreenda os limites deste apoio e as barreiras 
deste apoio. Por exemplo, é importante que nenhum dos tutores prisionais 
esteja demasiado familiarizado com qualquer um dos alunos, pois 
comprometeria qualquer nível de profissionalismo. O indivíduo deve manter 
em todos os momentos o profissionalismo com o trabalho dentro dos limites 
permitidos para se ser emocionalmente acolhedor e carinhoso. Qualquer 
oportunidade para se ser manipulado por um dos formandos deve ser 
sempre reconhecida e evitada. 

 
4.2.4. Representação e colaboração inter-institucional  
Conhecimentos  
- Conhecimento do papel da educação de adultos na prisão e a missão da 

instituição, no âmbito judicial e criminal mais abrangente 
Aptidões   
- capacidade para representar a instituição em grupos, reuniões ou eventos 

de trabalho relacionados com a educação de adultos 
- capacidade para compreender a relação entre as diferentes instituições e 

organizações envolvidas na reabilitação de reclusos  
Atitudes 
- preocupar-se com o aperfeiçoamento da educação de adultos em meio 

prisional, em concordância com com as mudanças e necessidades da 
sociedade 

Descritores 

- É importante que o profissional de educação de adultos possua uma 
compreensão completa da interação entre organizações neste contexto (é 
extremamente importante que se tenha uma compreensão de todos os 
elementos do sistema de justiça criminal e organizações que 
desempenham um papel na jornada de cada recluso, por exemplo, serviços 
de reinserção social, serviços prisionais, sistemas judiciais, de saúde, 
serviços de apoio à toxicodependência, etc.) 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de usar capacidades 
de trabalho em rede com outros professores e profissionais – é importante 
que as capacidades de comunicação e trabalho em rede façam parte do 
papel de um profissional de educação de adultos. 

- De modo a ajudar os formandos em como podem progredir na sua 
educação e processo de reabilitação, o profissional de educação de adultos 
deve ter uma compreensão e um nível de conhecimento de outras 
entidades que assistam na progressão reabilitatora de cada aluno. 

- Um profissional de educação de adultos que trabalha nas prisões deve 
possuir expertise que se estenda para além do currículo de educação 
prisional. 

 
4.2.5. Gestão de grupos em contextos prisionais 
Conhecimentos 
- conhecimento da área da exclusão social (teoria, contexto histórico, 

pressupostos ontológicos e racionalidades - inquietações cultural, 
deficiência universal, identidade social)  

- conhecimentos sobre dinâmicas de grupo  
- conhecimento sobre diferentes estratégias para gerir situações de conflito 
Aptidões 
- capacidade para identificar e trabalhar com dinâmicas de grupo  
- capacidade para identificar, valorizar e respeitar a diversidade  
- capacidade para promover a igualdade de oportunidades e o tratamento de 

reclusos  
- capacidade para lidar com possíveis situações de conflito  
- capacidade para criar um ambiente de aprendizagem seguro, com base no 

respeito mútuo e na cooperação 
Atitudes 
- estar ciente da estigmatização, marginalização e exclusão social da 

população prisional 
- respeitar e valorizar a diversidade 
Descritores 
- O profissional de educação de adultos deve ter consciência de que o 

contexto em que trabalham é, na maioria dos casos, muito diferente de 
qualquer outro onde tenham trabalhado antes (deve ser feito um verdadeiro 
esforço para estar ciente das necessidades sociais e emocionais que os 
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alunos trazem para a sala de aula). 
- O profissional de educação de adultos deve ser informados sobre 

dinâmicas de grupo, devido ao fato de poder afetar a aprendizagem, e nas 
prisões isto é particularmente na interação de relações complexas. 

- É importante que haja um alto nível de compreensão sobre as principais 
características de comportamento desviante, o que está directamente 
relacionado com a capacidade de um profissional de educação de adultos 
não fazer juízos de valor e não ter preconceitos. 

- É importante entender ou ter uma visão geral das capacidades e técnicas 
de gestão de sala de aulas para gerir uma variedade de situações e 
estruturas e dinâmicas de grupo. 

- O profissional de educação de adultos deve desenvolver, adoptar e/ou 
aplicar métodos e processos técnico-científicos mais adequados no 
acompanhamento dos reclusos durante a execução das medidas privativas 
da liberdade, nomeadamente no que respeita à elaboração e atualização 
do plano de reabilitação individual e na transmissão de pareceres 
legalmente exigidos ou solicitados superiormente. 

- - O profissional de educação de adultos deve fornecer as indicações de 
assistência técnica do estabelecimento necessárias à implementação do 
plano de tratamento dos reclusos, nomeadamente em matéria de colocação 
de trabalho, frequência de cursos de formação académica e profissional, e 
aplicação de sanções disciplinares. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de produzir um 
ambiente de aprendizagem que transcende diferenças étnicas, religiosas, 
linguísticas e culturais. 

- O processo de aprendizagem ocorre num ambiente que promova o respeito 
e as diferenças culturais, seguindo valores baseados na solidariedade e 
dignidade. 

- Ao introduzir os principais temas do currículo, o profissional de educação de 
adultos faz uso de exemplos de diferentes culturas e grupos. 

- O profissional de educação de adultos dá aulas e atividades que ajudam os 
formandos adultos a desenvolver atitudes positivas relativamente a 
diferentes grupos raciais, étnicos e culturais. 

- O profissional de educação de adultos adapta o ensino aos objetivos de 
aprendizagem alcançados dos alunos adultos de todas classes sociais, 
culturas e de ambos os sexos. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de usar diferentes 
estilos e abordagens de ensino consistentes com os estilos de ensino 
utilizados por diferentes grupos culturais e étnicos. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de compreender e 
gerir as diferentes formas de trabalho pedagógico (preventivo, educacional, 
aconselhamento, compensatório, integração social, etc.) 

- Colabora e trabalha com famílias e outros grupos sociais importantes para 

o formando. 
- - O profissional de educação de adultos deve estar envolvido na 

preparação, gestão e avaliação de projectos de pedagogia social especial 
(por exemplo, trabalho social preventivo ou voluntariado, representação, 
grupos de auto-ajuda, etc.). 

 
4.2.6. Gerir alunos adultos com necessidades educativas especiais  
Conhecimento 
- conhecimento das especiais características de reclusos em risco  
- conhecimento de estratégias dirigidas a reclusos com necessidades 

educativas especiais 
Aptidões 
- capacidade para desenhar e desenvolver projetos ou atividades ao nível de 

grupos específicos de risco psico-afetivo (toxicodependentes, pacientes 
com doenças transmissíveis, jovens adultos e doentes mentais) 

- possuir experiência de trabalho com reclusos que possam ter pouca 
experiência académica e profissional  

- capacidade para integrar as experiências dos formandos no processo de 
aprendizagem  

- capacidade para adaptar o processo de aprendizagem às necessidades 
especiais dos alunos 

- capacidade para identificar comportamentos desviantes e sinais de 
distúrbio mental  

Atttudes 
- mente aberta 
- resistente ao stress 
- paciente 
- criativo 
Descritores 
- O profissional de educação de adultos deve desempenhar um papel 

importante no desenho, desenvolvimento e implementação de programas 
de aprendizagem que atendam às necessidades dos alunos e que 
satisfaçam os critérios internos e externos de qualidade, em linha com o 
plano de atividades da prisão e de outras partes interessadas. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de desenvolver 
estratégias para envolver todos os alunos, de construir confiança e lidar 
com o comportamento desafiante. Por exemplo, podem definir-se regras 
básicas ou estabelecer-se um contrato de grupo para fazer cumprir as 
regras que cada aluno democraticamente escolheu. 

- O profissional de educação de adultos deve ser capaz de ilustrar ou 
apresentar casos práticos relacionados com o conteúdo de formação. 

- Deve ser capaz de perceber quais os reclusos que podem realizar um 
Plano Individual de Aprendizagem e entender quais os grupos onde estes 
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mecanismos seriam aplicáveis. Aptidões como estas requerem boas 
capacidades analíticas e boas capacidades de julgamento em relação à 
experiência e conhecimentos previamente adquiridos. 

-  O profissional de educação de adultos deve considerar as diferenças de 
género, idade e duração da sentença. Todos estes fatores podem interferir 
na qualidade e no tipo de educação, assim como no projeto de educação 
para esses reclusos. 

4.3.	  Competências	  de	  apoio	  
4.3.1. Competências em TI para fins de aprendizagem e 
administrativos 
- O profissional de educação de adultos deve ter um bom nível de literacia 

informática que ele/ela usa na recolha, análise, adaptação e transformação 
da informação para a produção de instrumentos de formação, objetivada na 
finalidade de tornar os momentos de formação mais atraentes e agradáveis. 

4.3.2. Aptidões de gestão do tempo 
- O profissional de educação de adultos planeia tarefas e atividades de 

trabalho de acordo com as características individuais do grupo e da matéria 
em questão.  

- O profissional de educação de adultos deve ter a capacidade de trabalhar 
sob pressão e cumprir prazos. 

4.3.3. Aptidão para lidar com questões administrativas em relação 
ao processo de aprendizagem 
- O profissional de educação de adultos deve ter exatidão e precisão nas 

apresentações escritas.  
- O profissional de educação de adultos deve ter a capacidade de 

pensamento: capaz de planear, comunicar e resolver problemas de forma 
eficaz. 

4.3.4. Conhecimentos básicos de uma língua estrangeira 
- O profissional de educação de adultos deve compreender o papel da 

linguagem como ferramenta de comunicação e como um sistema para 
expressar significado.  

- O profissional de educação de adultos deve entender que o ensino e 
aprendizagem de línguas estrangeiras é um processo interativo complexo 
que engloba o processo de aprendizagem, as intenções dos profissionais 
de educação e características pessoais e outras dos alunos adultos. 

4.3.5. Aptidão para identificar e usar eficientemente os recursos e 
ferramentas existentes 
- O profissional de educação de adultos deve usar de forma adequada os 

recursos, materiais e equipamentos necessários à realização das tarefas, 
garantindo a sua manutenção e respeitando as condições de segurança. 

5.	  Uso	  potencial	  do	  conjunto	  de	  competências-‐
chave	   

No âmbito do projecto EIS ALP, o perfil de 
competências-chave dos profissionais de educação de 
adultos e jovens que trabalham no sistema de justiça 
criminal foi desenhado como um instrumento necessário 
para melhorar a qualidade dos programas de formação 
especializada, mas também como base para o 
desenvolvimento do assistente de apoio à integração. 
Paralelamente, o objetivo final da EIS ALP é assegurar a 
coordenação com iniciativas semelhantes e fornecer as 
bases futuras para outros projetos, uma vez o perfil foi 
desenvolvido de modo a permitir diferentes possibilidades 
de uso, a partir de uma perspetiva individual para uma 
institucional, integrados em quadros de qualificação 
nacionais e europeus. 

Ao nível individual, as principais aplicações do perfil 
estão relacionadas com a auto-avaliação e as 
oportunidades de formação. Como uma ferramenta de auto-
avaliação, o perfil de competências estabelece várias 
competências-chave que representam padrões de 
proficiência, essenciais para qualquer profissional que 
trabalha em contexto prisional. Cada profissional de 
educação pode comparar as suas competências em relação 
a estes padrões e identificar os pontos fortes, bem como as 
áreas que necessitam de maior desenvolvimento. Além 
disso, podem estabelecer o seu nível de prontidão 
relativamente à demanda de trabalho em meio prisional, 
estabelecer metas claras e realistas e planear a sua futura 
formação nesse sentido. Ao descrever as competências em 
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termos de conhecimentos, aptidões, atitudes e descritores 
comportamentais, o perfil permite realizar uma auto-
avaliação complexa e multifacetada, fornecendo um 
feedback mais específico, o que é importante para o 
desenvolvimento pessoal e profissional. 

Associado ao seu papel como uma ferramenta de 
avaliação, o perfil de competências pode melhorar e facilitar 
o processo de estruturação do plano de formação 
profissional, a definição de objectivos SMART, e a 
identificação e seleção de programas de formação 
recomendados para profissionais de educação de adultos 
envolvidos em educação prisional ou interessados em 
seguir uma carreira nesta área. 

Numa perspectiva mais ampla, o perfil de 
competências desenvolvido representa um passo em frente 
na investigação sobre a educação prisional e os 
profissionais de educação. Este estudo teve por objetivo a 
identificação e modelagem de competências-chave 
específicas através da integração de resultados anteriores 
com o conhecimento e experiência de profissionais 
especializados que trabalham num contexto prisional. A sua 
abordagem permitiu uma melhor compreensão do 
fenómeno e gerou uma ponte entre teoria e prática, 
intensificando a utilidade do produto final. 

Embora as políticas sobre padrões profissionais e 
qualificação para educação de adultos no sistema de justiça 
criminal estejam em vigor em alguns países europeus, não 
é o caso para todos os estados. No âmbito do quadro 
político atual, o perfil de competências pode ajudar a definir 
e compreender de forma mais adequada esta profissão, 

contribuindo assim para a identidade do profissional de 
educação de adultos. 

A partir do perfil de competências, as associações 
profissionais bem como os formadores podem melhorar os 
programas existentes, atualizando-os ou direcionando-os 
para áreas sensíveis no âmbito da educação prisional. Além 
disso, o perfil pode representar um ponto de referência para 
o desenvolvimento de novos cursos de formação, 
estruturados para determinadas competências específicas e 
direcionados para conhecimentos e aptidões, aumentando 
assim a eficiência da aprendizagem. 

O perfil pode ser integrado na estratégia de recursos 
humanos de instituições prisionais, no processo de 
recrutamento e selecção de pessoal, formação inicial, 
avaliação e formação contínua, para o desenvolvimento de 
políticas de recursos humanos. 
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6.	  Conclusões	  e	  recomendações	  	  
Os profissionais de educação de adultos que 

trabalham no sistema de justiça criminal devem enfrentar 
uma grande diversidade de desafios, sendo que a sua 
capacidade de se adaptar e desempenhar funções é 
constantemente posta à prova. Apesar do seu papel ser 
essencial para a educação prisional e reabilitação dos 
reclusos, os países europeus enfrentam a falta de políticas 
de recursos humanos adequadas em relação ao estatuto 
profissional, perfil e necessidades desses profissionais, o 
que muitas vezes produz efeitos na eficácia da 
aprendizagem dos reclusos. 

O projeto EIS ALP responde a este problema ao 
desenvolver um perfil de competências-chave adaptado ao 
contexto das instituições prisionais e às características 
especiais dos reclusos formandos. Com base na literatura, 
pesquisas anteriores e experiência prática dos profissionais 
de educação de adultos e das partes interessadas, esta 
investigação identificou e modelou competências genéricas, 
específicas e de apoio, descrevendo o indicador de 
definição para cada um deles. 

As competências genéricas são similares às 
encontradas em estudos anteriores sobre os profissionais 
de educação de adultos, destacando-se a importância da 
formação específica para trabalhar com alunos adultos. 
Estas têm como alvo a comunicação, a preocupação com o 
desenvolvimento pessoal e profissional, o interesse na 
motivação e estimulação dos formandos, experiência na 
avaliação das necessidades de aprendizagem, 

desenvolvimento e implementação de programas de 
formação, avaliação de resultados e do progresso. 

No entanto, o ambiente prisional possui certos 
desafios e as competências devem ser refinadas e 
desenvolvidas a fim de se atingir a meta estabelecida. O 
conhecimento sobre a legislação e regulação prisionais é 
essencial para a compreensão do contexto, do papel 
complexo de uma instituição prisional e do lugar para a 
educação neste âmbito. Além disso, permite definir melhor a 
posição e o papel dos profissionais de educação de adultos 
nas prisões, melhorando o seu desempenho. Os 
profissionais de educação de adultos possuem uma grande 
responsabilidade em relação ao que eles desenvolvem e 
transferem para os alunos, uma vez que o processo de 
aprendizagem ultrapassa a aquisição de conhecimentos e 
capacidades, mas visa também a mudança de atitude e de 
comportamento. O conhecimento sobre a educação 
prisional, a psicologia e sociologia do crime, os 
desenvolvimentos recentes e a literatura são todos 
importantes, independentemente do assunto abordado. De 
modo a atingir os objectivos, o profissional de educação de 
adultos deve responder de forma individualizada às 
necessidades educacionais, psicológicas e sociais dos 
formandos. Na mesma lógica, as competências de gestão 
de reclusos com necessidades especiais e as dinâmicas de 
grupo são fundamentais para a realização de todas as 
atividades solicitadas. 

As competências de apoio funcionam como um 
facilitador, permitindo aos profissionais trabalhar de forma 
eficiente e com os escassos recursos que possuem. 
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 A pesquisa envolveu especialistas e partes 
interessadas de quatro países europeus, com experiência 
relevante no campo da educação prisional e formação de 
profissionais de educação de adultos. Assim, garantiu-se 
uma melhor representação do perfil e facilitou-se a sua 
aplicabilidade em diferentes sistemas prisionais. 

O perfil de competências desenvolvido pode ser 
usado numa ampla variedade de actividades e por 
diferentes partes interessadas. Como parte de uma 
ferramenta web, pode ser usado como um instrumento de 
auto-avaliação por profissionais de educação de adultos 
que trabalham ou pretendem trabalhar num ambiente 
prisional, com reclusos adultos, a fim de estabelecer o seu 
nível de proficiência em relação às competências 
identificadas. De uma perspetiva institucional, o perfil de 
competências representa uma importante ferramenta para a 
seleção e avaliação de desempenho do pessoal, bem como 
para o desenvolvimento de currículos de formação 
especializada. 

De modo a contribuir ainda mais para o 
desenvolvimento da educação prisional, a parceria EIS ALP 
decidiu submeter o perfil de competências a uma avaliação 
contínua ao longo da duração do projeto pelas partes 
interessadas. Esta estratégia permite gerar debates sobre 
as competências e fornece feedback para a validação do 
perfil. Os resultados serão analisados e integrados num 
relatório de investigação extensivo entregue no final do 
projeto. 

Além disso, o perfil será divulgado nos países 
parceiros, como ponto de partida para o desenvolvimento 
de uma revisão às políticas de educação prisional. No que 

diz respeito a investigação futura nesta área, as 
competências específicas poderiam ser alvo de uma 
exploração aprofundada integrando desenvolvimentos 
recentes, para uma melhor representação a nível nacional e 
europeu. 

 
 
 
 



	  

21	  
	  

7.	  Referências	  
• Teaching Behind Bars: 

http://www.tes.co.uk/article.aspx?storycode=2186980  
• ‘How many people will be in prison is 2019?’: 

http://us2.forward-to-
friend.com/forward/show?u=f3b97d02b5235c9e7c9b3a65b&id
=4f66270b36 

• Effective Induction for Prison Teachers – European 
Programme: 
http://prisonteachers.weebly.com/uploads/5/0/9/6/5096825/eur
opean_programme.pdf 

• Loncett Prison Education Project: 
http://www.loncett.org.uk/content.asp?CategoryID=977 

• Prisons Education Trust – ‘Brain Cells’: 
http://www.prisonerseducation.org.uk/fileadmin/user_upload/d
oc/Learning_Matters/PET_Brain_Cells_Report_2nd_edition.p
df 

• The Prison Phoenix Trust – Comprehensive reading list: 
http://www.theppt.org.uk/documents/Reading%20List%20Aug
ust%202013.pdf 

• The Prison Phoenix Trust – ‘Training offered to Yoga 
teachers’: http://www.theppt.org.uk/training.php 

• Burning Issues for Prison Educators: 
http://www.niace.org.uk/sites/default/files/documents/events/E
videnceforPractice/Synsession2-12.00-13.00/Syn2Room6-
AlanShepherdandAlexKendall.pdf 

• Example of Job Advertisment – ‘Prison workshop instructor’: 
http://jobs.theguardian.com/job/4797470/prison-workshop-
instructor/?LinkSource=SEOLandingPageListing 

• Prison Teacher Job Advertisement: 
http://www.jobzoo.co.uk/choosing_a_job/job_path/specialist_t
eaching/jobs/prison_teacher/qualifications/ 

•  Education in Prisons FactSheet: 
http://www.civitas.org.uk/crime/factsheet-
EducationinPrisons.pdf 

• ‘Prison Education is ripe for reform’: 
http://www.theguardian.com/education/2011/jun/07/prison-
education-reform 

• ‘In Prison, Education is a route to a better life’ : 
http://www.theguardian.com/society/joepublic/2009/sep/17/er
win-james-education-prisoners-rehabilitation 

• ‘Pilot Project to help offenders with learning difficulties’: 
http://www.thetelegraphandargus.co.uk/news/local/localbrad/1
0976584.Pilot_project_set_to_help_offenders_with_learning_
difficulties/ 

• ‘Secure college for young offenders’: 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-25766557 

• ‘Is prison Education working?’: 
http://www.theguardian.com/education/2012/jan/30/prison-
education-failures 

• Prison Reform Trust – Prison Education Report: 
http://www.prisonreformtrust.org.uk/uploads/documents/Time_
to_LearnBook.pdf 

• ‘In Prison, Education is a route to self respect’: 
http://www.theguardian.com/education/2013/apr/08/prison-
philosophy-classes 

• ‘Prisoners need a space in which to be themselves’: 
http://www.theguardian.com/education/2011/jul/04/prison-
philosophy-class-rules-decisions 

• ‘Ofsted attacks education standards in jails’: 
http://www.bbc.co.uk/news/education-24460085 

• ‘Doing Prison Work’ by Elaine Crawley: 
http://www.google.pt/books?hl=en&lr&id=TC79qY6ABGUC&oi
=fnd&pg=PT7&dq=prison&ots=-
SXgQaZC_Z&sig=v8uqkzXbFdXXU9PCV7pZT55VNNk&redir
_esc=y#v=onepage&q=prison&f=false 



	  

22	  
	  

• ‘Education makes prisoners less likely to re – offend’: 
http://www.bbc.co.uk/news/education-25668081 

• Vrečer, Natalija. 2009. Medkulturne kompetence v 
izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center 
Slovenije. 

• Cvetek, Slavko. 2004. Kompetence v poučevanju in 
izobraževanju učiteljev. Sodobna pedagogika. 55(121): 144-
160. 

• Dekleva, Bojan in Alenka Dekleva. 2007. Kakovost dela in 
kompetence. Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke. 
Ljubljana: Pedagoška fakulteta: 169-190. 

• 2004. Izobraževanja in usposabljanje učiteljev v izobraževanju 
odraslih. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

• 2013. Bilten strokovnega srečanja »Sodelovati in se 
povezovati«. Ljubljana: Uprava RS za izvrševanje kazenskih 
sankcij. 

• 2011. Socialna pedagogika. Številka 3, letnik 15. Ljubljana: 
Združenje za socialno pedagogiko. 

• Grobelšek, Andreja in Karmen Mikek. 2006. Usposabljanje 
prostovoljcev in prostovoljno svetovalno delo v zaporu. 
Socialna pedagogika.  Ljubljana: Pedagoška fakulteta.: 10(2): 
231-244. 

• Ažman, Tatjana. 2012. Kompetenca učenje učenja. Dostopno 
prek: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/vrckovnik-tanja.pdf/ 
(3. marec 2014). 

• Tancig, Simona. 2007. Generične in predmetno-specifične 
kompetence za študijske programe druge in tretje stopnje. 
Dostopno prek: http://www.pef.uni-lj.si/bologna/ess2/ESS-
2_10%20OK_Predlog%20kompetenc%202.%20in%203.%20s
topnje.pdf/ (3. marec 2014).  

• 2013. Ugotavljanje, vrednotenje in priznavanje neformalno in 
priložnostno pridobljenega znanja odraslih. Ljubljana: 
Andragoški center Slovenije. 

• Predmet: Penologija. Dostopno prek: http://www.fvv.uni-
mb.si/Katalog0607/UNI/Cetrti/PEN.pdf/ (3. marec 2014). 

• 2007. Projekt ES TRAIN: Vprašalnik o kompetencah – 
zmožnostih učiteljev v programih opismenjevanja odraslih v 
Evropi. Dostopno prek: http://www.die-
bonn.de/train/slovensko/materials/Questionnaire_Slovenia.PD
F/ (3. marec 2014). 

• Učni načrt: Penologija. Dostopno prek: http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/2.stopnj
a/SOCPED/C04-Penologija.pdf/ (3. marec 2014). 

• Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski program druge 
stopnje: Socialna pedagogika. Dostopno prek: 
http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zbor
niki/2b-Predst_zbor_SP_24_05_2013.pdf/ (3. marec 2014). 

• Učni načrt: Vodenje skupin in skupinska dinamika. Dostopno 
prek: http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/2.stopnj
a/SOCPED/DL_D04-
Vodenje_skupin_in_skupinska_dinamika.pdf/ (3. marec 2014). 

• Predstavitveni zbornik: Magistrski študijski program druge 
stopnje: Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje. 
Dostopno prek: http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Predstavitveni_zbor
niki/2b-SOOS_Predst_zbor_28_05_2013.pdf/ (3. marec 
2014). 

• Predmet: Teoretične osnove socialne pedagogike. Dostopno 
prek: http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/stari/mag_dokt/teor
eticne-osnove.pdf/ (3. marec 2014). 

• Učni načrt: Teorija socialnega vključevanja 1. Dostopno prek: 
https://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/Socialn
a_pedagogika/B_09.pdf/ (3. marec 2014). 

• Učni načrt: Socialno pedagoško delo z večkratno izključenimi 
skupinami ljudmi. Dostopno prek: http://www.pef.uni-
lj.si/fileadmin/Datoteke/Studijski_programi/Ucni_nacrti/2.stopnj



	  

23	  
	  

a/SOCPED/C05-Socialno_pedagosko_delo.pdf/ (3. marec 
2014). 

• B.J. Buiskool, S.D. Broek, J.A. van Lakerveld, G.K. Zarifis, M. 
Osborne, (2010), Key competences for adult learning 
professionals, Final report, 
www.ginconet.eu/sites/default/.../keycompetences_AE_profe
ssionals.pdf 

• TE POTGIETER, RP VAN DERMERWE, (2002), Assessment 
in the workplace: a competency-based approach, SA Journal 
of Industrial Psychology; 

• G. Venkatraman, P. Prema (2013), Identification and 
Validation of ESP Teacher Competencies: A Research 
Design, English Language Teaching; Vol. 6, No. 2 

• Nick Brown, Monica Doshi (2006), Assessing professional and 
clinical competence: the way forward, http://apt.rcpsych.org/  

• Francesca Caena (2011), Literature review - Teachers’ core 
competences: requirements and development, 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/doc/teacher-competences_en.pdf    

• Guidelines for assessing competence in VET (4th edn) 2012 
(2012), www.vetinfonet.det.wa.edu.au 

• Nils Bernhardsson / Susanne Lattke (eds.), Core 
Competencies of Adult Learning Facilitators in Europe, 
www.qf2teach.eu  

• (Ed) David Wilson & Anne Reuss (2000), Prison(er) 
Education: Stories of Change and Transformation, 
http://www.watersidepress.co.uk/acatalog/Prison-er--
Education-9781872870908.html#.U2AQbPmSzmc  

• (Ed) Howard S. Davidson (1995), Schooling in a "Total 
Institution":Critical Perspectives on Prison Education, 
http://www.questia.com/library/2003603/schooling-in-a-total-
institution-critical-perspectives  

• Alex Moore (2000), Teaching and Learning: Pedagogy, 
Curriculum & Culture, 

http://www.questia.com/read/102785810/teaching-and-
learning-pedagogy-curriculum-and-culture  

• Pane, Debra, M. & Rocco, Tonette. S. (2014), Transforming 
the School-to-Prison Pipeline: lessons from the Classroom 

• Wright, Randall; Gehring, Thom (2004), Care as the "Heart" of 
Prison Teaching, Journal of Correctional Education , Vol. 55, 
No. 3 pp. 191-209; 

• Behan, Cormac; Gehring Thom (2005), Report from the 
European Prison Education Association, Journal of 
Correctional Education , Vol. 56, No. 4 pp. 94-95; 

• Wright, Randall (2005), Going to Teach in Prisons:Culture 
Shock, Journal of Correctional Education , Vol. 56, No. 1 pp. 
19-38; 

• Bhatti Ghazala (2010), Learning behind bars:Education in 
prison, Teaching and Teacher Education Vol. 26 pg.31 – 36; 

• Frolander, Ulf. Monica & Yates, Michael (2001), Teaching in 
Prison, Monthly Review:an Independent Socialist Magazine 
Vol.53 (3) pp. 114 – 127; 

• Scott, Robert (2012), Distinguishing radical teaching from 
merely having intense experiences while teaching in prison, 
The Radical Teacher Issue 95 pp. 22-32; 

• Drabinski, K. & Harkins G. (Ed)(2012), Introduction: Teaching 
Inside Carceral Institutions, The Radical Teacher Issue 95 pp. 
3-9; 

• Irwin, Tracy (2008), The 'Inside' Story: Practitioner 
Perspectives on Teaching in Prison, Howard Journal of 
Criminal Justice Vol. 47 Issue: 5 pp. 512-528; 

• Colson, Dan (2012), Geographies of Prejudice: Self-Narration 
and Radical Teaching in the Prison, The Radical Teacher 
Issue 95 pp. 51-56, 
http://web.b.ebscohost.com.ejournals.um.edu.mt/ehost/pdfvie
wer/pdfviewer?vid=2&sid=e41aa902-b528-4b77-b1a4-
b65f89fae70e%40sessionmgr111&hid=114  



	  

24	  
	  

• Corcoran, Farrel (1985), Pedagogy in Prison: Teaching in 
Maximum Security Institutions, Communication Education 
Vol.34 Issue: 1 pp.49-58; 

• Anonymous (2013), What keeps me awake at night- We need 
to break free from prison stereotypes: Opinion, The Times 
Educational Supplement Scotland, 
http://search.proquest.com.ejournals.um.edu.mt/docview/1465
120412?accountid=27934  

•  Higgins, Jane (2004), Sharing Sociological 
Stories:Reflections on teaching sociology in Prison, 
International Journal of Lifelong Education Vol.23 Issue: 3 
pp.243-257; 

• Arnold, Josie (2012), Teaching Postgraduate Students in High 
Security Prison 2002-2011, International Journal of Asian 
Social Science Vol. 2 Issue: 6 pp.942; 

• Halfond, Jaya (2001), In My Opinion: Teaching Freedom in its 
Shadow: Reflections from a prison Classroom, The Journal of 
Continuing higher education Vol. 49 Issue: 2 pp. 49-42; 

• Cowie, Jefferson (2010), On Lecturing in a Prison, where 
minds are free, The Chronicle of Higher Education; 

• Thomas, Robert (2012), Expanding the Purpose of a Prison 
Education Classroom, Journal of research and practice for 
adult literacy, secondary, and basic education Vol. 1 Issue: 3 
pp. 173-178; 

• Rogers, Laura (2013), A Prison Teaching Story, College 
Composition and communication Vol. 65 Issue: 1 pp. 25-27 
(Special Issue: The Profession); 

• Agid, S. Bennett, M. & Drabinski K. (2010), Introduction: 
Teaching Against the Prison Industrial Complex, The Radical 
Teacher Issue: 88 pp. 3-6; 

• https://www.princeton.edu/main/news/archive/S38/60/21M61/i
ndex.xml?section=featured  

• http://pace.princeton.edu/pti 
• http://www.princeton.edu/publicaffairs/pti/  
• http://www.enap.justice.fr/formation_initiale/index.php  

• www.ttip.info 
• http://www.voced.edu.au/print/content/ngv56865  
• https://jper.uib.no/jper/  
• http://www.loncett.org.uk/content.asp?CategoryID=977  
• Grundtvig Project : Effective Induction for Prison Teachers- 

Summary of Training (2014), 
http://prisonteachers.weebly.com/uploads/5/0/9/6/5096825/de
sk_research__-_france.pdf  

• A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook 
for Prison Staff. Second Edition. English version. (2014), 
http://www.prisonstudies.org/sites/prisonstudies.org/files/resou
rces/downloads/handbook_2nd_ed_eng_8.pdf  

• Cornell at Auburn: An Experiment in teaching and learning 
(2014), http://cpep.cornell.edu/  

• BASIC TRAINING MANUAL FOR CORRECTIONAL 
WORKERS (2014), 
http://www.icpa.ca/tools/download/388/ISPAC-
ICPA_Basic_Training_Manual_for_Correctional_Workers.pdf  

• Working in HM Prisons: Guidelines (2014), 
http://readingroom.lsc.gov.uk/lsc/national/cas-prisonguide-
jan09.pdf  

• Nordic Prison Education: A lifelong learning perspective 
(2014), 
http://www.epea.org/uploads/media/Nordic_Prison_Education
_A_lifelong_learning_perspective.pdf  

• Education in Prison - Council of Europe (2014), 
http://www.epea.org/uploads/media/Education_In_Prison_03.
pdf  

• Prison education and training in Europe - a review & 
commentary of existing literature, analysis and evaluation 
(2014) 

• Prison Educationa and training in Europe - Summary Report 
(2014), 
http://ec.europa.eu/education/library/study/2013/prison_en.pdf  



	  

25	  
	  

• Inside Education: The Aspirations and Realities of prison 
education for under 25s in the London area – presentation 
(2014), 
http://www.ioe.ac.uk/Study_Departments/CECJS_IConf_Insid
eEducation.pdf  

• Inside Education: The Aspirations and Realities of prison 
education for under 25s in the London area – Report (2014), 
http://www.ioe.ac.uk/Study_Departments/CECJS_John_Cass
_Report.pdf  

• Loncett: Initial teacher training Project for teachers in 
prison:Preliminary Project Report (2014), 
http://www.loncett.org.uk/content.asp?CategoryID=977  

• Loncett: Initial Teacher training Project for teachers in prison: 
Literature Review (2014), 
http://www.loncett.org.uk/uploads/documents/doc_196.pdf  

• An exploration of initial teacher training needs for teachers 
and instructors in offender education in London: Project 
Report (2014), 
http://www.loncett.org.uk/uploads/documents/doc_294.pdf  

• Conflicting demands in prison education and the need for 
context-specific, specialist training for prison educators 
(2014), 
http://www.loncett.org.uk/content.asp?CategoryID=977  

• Loncett Prison Education Resources (2014), 
http://www.loncett.org.uk/content.asp?CategoryID=1043  

• www.anp-just.ro  
 

  
 


