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1. Povzetek  

V hitro spreminjajočem se okolju je vseživljenjsko učenje bistveno za 
razumevanje sveta, za dostop do boljših priložnosti in za izboljšanje 
kakovosti življenja. Učenje tako ni več omejeno le na formalno izobrazbo v 
določenem časovnem obdobju, ampak je proces, ki ni nikoli zaključen, kar 
ljudem pomaga, da vse življenje razvijajo znanje, veščine in stališča. 
Vseživljenjsko učenje je prostovoljno in namerno dejanje za katerega 
odgovornost nosi posameznik sam, kljub temu pa ne moremo zanikati 
kompleksne narave tega procesa. Številne evropske raziskave so 
prepoznale raznolikosti na področju izobraževanja odraslih. 
Različni vidiki poudarjajo pomembnost dobro pripravljenih strokovnjakov s 
področja izobraževanja odraslih, ki so se sposobni prilagoditi tako novim in 
zahtevnim učnim situacijam kot različnim udeležencem izobraževanja s 
specifičnimi učnimi potrebami in stili, stopnjo kompetenc, veščin, 
razumevanja in motivacije. 
To še posebej velja za proces izobraževanja odraslih v zaporu. Učitelji 
morajo nadgraditi in prilagoditi svoje kompetence za izobraževanje odraslih, 
da bi bolje ustrezale specifičnim potrebam zaporniškega okolja in 
obsojencev. 
Učno okolje v zaporu je edinstveno in polno izzivov, saj vključuje tudi 
praktične vidike prestajanja zaporne kazni. Udeleženci izobraževanja 
odraslih imajo namreč na prvem mestu status obsojenca, z vsemi 
pripadajočimi pravili in omejitvami, ki jih ta prinaša. Njihovo motivacijo za 
vključitev v učni proces pogojuje tako njihov status kot njihove predhodne 
izkušnje z izobraževanjem. Učitelji, ki poučujejo v zaporih, imajo nalogo 
ustvariti pozitivno in stimulativno učno okolje, vzpostaviti ravnovesje med 
ustvarjalnostjo in izobraževanjem ter pravili zaporne kazni in varnostnimi 
postopki, hkrati pa se morajo odzvati na zelo širok razpon individualnih 
potreb (izobraževalnih in psiholoških). 
To poudarja potrebo po razvoju in nenehnem širjenju nabora ključnih 
kompetenc za učitelje, ki poučujejo v zaporih. Gre za bistveno stopnjo v 
razvoju začetnih in nadaljevalnih programov usposabljanja, ki so na voljo na 
nacionalni in evropski ravni. 
Partnerstvo EIS ALP, ki gradi na izkušnjah in rezultatih predhodnih 
evropskih projektov in raziskav, združuje javne in zasebne institucije z 
izkušnjami na področju učenja v zaporih. Projektni partnerji imajo praktične 
izkušnje z raziskavami, razvojem programov usposabljanja, izvajanjem 
usposabljanja za odrasle in z delom v zaporih. Znotraj projekta koncept 

“strokovnjak s področja izobraževanja odraslih” ne zajema samo učiteljev, 
ampak tudi pedagoge, psihologe, socialne delavce in prostovoljce iz 
različnih strok, zato bo kompetenčni profil usmerjen na generične in 
specifične kompetence za te strokovnjake. Cilj projekta je povečanje 
raznolikosti in kompleksnosti kompetenc različnih strokovnjakov s področja 
izobraževanja odraslih. 
 Predlagane dejavnosti so oblikovane in usklajene v skladu z načeli 
družbene odgovornosti in kakovosti, s čimer želimo maksimalno povečati 
družbeni prispevek projekta in zagotoviti, da bodo vsi rezultati pravočasni, 
ustrezni in mogoči, da bodo doseženi vsi zastavljeni cilji ter s tem prispevati 
k trajnosti projekta. 
 Cilj projekta je izboljšati vsebino in podajanje izobraževalne snovi v 
zaporniških okoljih ter okrepiti izobraževalno dimenzijo sistema kazenskega 
pravosodja v partnerskih državah. Za dosego teh ciljev je projekt razdeljen 
na 8 delovnih paketov, ki se osredotočajo na vodenje, raziskave, oblikovanje 
učne vsebine, razvoj podpornih materialov ter izvajanje in diseminacijo 
rezultatov. 
 Razvoj kompetenčnega profila strokovnjakov, ki delajo na področju 
izobraževanja odraslih, je zajet v delovnem paketu 2 (Raziskave), ki ga 
koordinirajo partnerji iz Centra za usposabljanje zapornikov Arad (RO). 
Glavni sklop dejavnosti v tem paketu predstavljajo identifikacija kompetenc, 
modeliranje kompetenc in ocena kompetenc. Identifikacija kompetenc je 
osredotočena na zbiranje razpoložljivih informacij po državah partnericah o 
dolžnostih, nalogah, odgovornostih, vlogah in delovnih okoljih, ki so 
povezani z delom učiteljev, ki poučujejo v zaporih ter identifikaciji ustreznih 
znanj in spretnosti. V fazi modeliranja kompetenc se zbrani podatki uporabijo 
za razvoj konsistentnega kompetenčnega profila za učitelje, ki poučujejo v 
zaporih, pri ocenjevanju kompetenc pa se s pomočjo predstavnikov 
zainteresiranih skupin preveri ustreznost in konsistenca identificiranega 
nabora kompetenc profila. 

Kljub temu da je nabor kompetenc oblikovan na podlagi informacij, ki 
so jih zbrali vsi partnerji, se ne bo uporabljal enako v vseh državah, saj je 
treba upoštevati, da se v nekaterih politikah smernice že izvajajo, medtem 
ko so drugje lahko manj pomembne zaradi različnih učnih kultur, vladnih 
struktur ali predpisov. 

 



 

 

 

 

 

2. Izhodišča raziskave 

Izobraževanje v zaporih je v zadnjih letih v Evropi deležno veliko pozornosti, 
saj ga Evropska komisija močno podpira z različnimi programi. Kljub temu 
pa moramo za razvoj izobraževanja v zaporih začeti pri najpomembnejšem 
vidiku procesa: pri strokovnjakih, ki delajo na področju izobraževanja 
odraslih. Čeprav jim ključno vlogo priznavajo številne raziskave in Nacionalni 
reformni programi držav članic, se pri izvedbi še vedno pojavljajo pereči 
problemi. Dosežen je bil le omejen napredek pri spreminjanju sistemov, da 
bi le-ti odražali potrebo po vseživljenjskem učenju pri strokovnjakih s 
področja vseživljenjskega učenja, ki delujejo znotraj kazenskega sistema. 
Evropska komisija v sporočilu 'Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev' 
opozarja, da so podporni ukrepi za nove učitelje, tam kjer obstajajo, še 
vedno razmeroma nesistematični in v fazi nastajanja, ne pa trdno vgrajeni. 
Poleg tega bi sistematičen pristop k izobraževanju učiteljev, ki delujejo na 
občutljivih področjih, kot je na primer izobraževanje odraslih v zaporih, 
znatno prispeval, četudi posredno, k uresničevanju pametnih in vključujočih 
prednostnih nalog strategije Evropa 2020. 
 
Upoštevajoč izkušnje v izobraževanju v evropskih zaporih se partnerji 
projekta EISALP zavedamo, da je ključni element za učinkovito 
izobraževanje v zaporih izoblikovanje kompetenc učiteljev še preden le-ti 
vstopijo v sistem. To zamisel so z drugačnega zornega kota obravnavali že v 
bolj splošnih projektih CLAP, MyCompass, BRIDGE, TTIP. Projekt EISALP 
upošteva tako te rezultate kot pobude zunaj našega partnerstva, ki so ravno 
tako pomembne: LOCNET Prison Education Project, Effective Induction for 
Prison Teachers Project in Key Competencies for Adult Learning 
Professionals – projekti, ki jih je naročil Generalni direktorat za 
izobraževanje in kulturo Evropske komisije. 
 
Pri pregledu podatkovne zbirke ADAM in EVE Skupnega evropskega 
zaklada se je pokazalo, da z iskalnim nizom “izobraževanje v zaporih” 
najdemo zgolj omejeno število projektov, usmerjenih na to področje, in še 
manj takih, ki bi poudarjali problematiko usposabljanja učiteljev za 
izobraževanje odraslih. V tem kontekstu je jasno, da uvajanje učiteljev, ki 
poučujejo v zaporih, za večino evropskih držav predstavlja velik nerešen 
problem, potreba po skupnih iniciativah in sodelovanju pa postaja vse bolj 
nujna.  

Ena izmed predlaganih pobud, ki jih je sprejel naš projekt, je razvoj 
spletnega orodja za strokovnjake s področja izobraževanja odraslih, da bi 
lahko ocenili in nadalje razvijali svoje ključne kompetence za poučevanje v 
zaporih. Z namenom povečanja ravni izvirnosti in zagotavljanja potrebne 
pokritosti so zainteresirane skupine sodelovale pri vseh razvojnih 
dejavnostih projekta, svoja stališča in mnenja pa so uporabile pri potrjevanju 
profila. 



 

 

 

 

3. Metodologija 

Uporabljena metodologija je sestavljena iz treh glavnih sklopov dejavnosti: 
 Identifikacija kompetenc 
 Modeliranje kompetenc 
 Ocena kompetenc 

 
3.1 Identifikacija kompetenc je bila namenjena zbiranju razpoložljivih 

informacij po državah partnericah o dolžnostih, nalogah, odgovornostih, 
vlogah in delovnih okoljih, povezanih z delom učiteljev, ki poučujejo v 
zaporih ter identifikaciji ustreznih znanj in spretnosti. V prvi fazi 
raziskave so partnerji naredili seznam dejavnosti, ki so značilne za 
izobraževanje odraslih v zaporih in identificirali pomembna znanja, 
veščine in stališča ter jih združili v posamezne kompetence, razdeljene v 
tri kategorije: generične, specifične in podporne. Zaradi potrebe po 
skupnem jeziku in za zagotovitev razumevanja se za opis posameznih 
konceptov uporabljajo naslednji izrazi: 

 kompetenca – kompleksna kombinacija znanj, veščin in 
sposobnosti/stališč, potrebnih za izvajanje posebnih dejavnosti, ki 
pripeljejo do rezultatov; 

 generična kompetenca – pomembna za izvajanje vseh dejavnosti v 
izobraževanju odraslih; 

 specifična kompetenca – neposredno povezana s posebnimi 
dejavnostmi, ki jih v okviru učnega procesa izvajajo strokovnjaki s 
področja izobraževanja odraslih; 

 podporna kompetenca – nujna za izvedbo podpornih dejavnosti 
učnega procesa, kot so na primer vodenje, upravna podpora in uporaba 
medijev; 

 znanje - zbirka dejstev, konceptov, idej, načel, teorij in praks povezanih 
s področjem aktivnosti, dela ali študija; 

 veščina – z usposabljanjem naučena ali pridobljena sposobnost za 
izvajanje dejavnosti z uporabo znanja; 

 stališče – fizična, umska ali čustvena zmogljivost za izvajanje nalog. 
 
Da bi zagotovili uporabo ustreznih informacij, smo vse potrebne podatke 
zbrali s pregledom dostopne literature in/ali z intervjuvanjem strokovnjakov, 
ki kot zaporniško osebje ali prostovoljci delajo na področju izobraževanja 
odraslih. Ta strategija je bila primerna tudi zaradi obstoječih razlik med 
državami partnericami, saj so nekatere imele omejen dostop do določenih 
virov, vendar so lahko to nadomestile z drugimi pomembnimi informacijami. 

 

Viri, ki so bili uporabljeni za zbiranje podatkov: 
 Akademski dokumenti in dokumenti s področja različnih politik o 

kompetencah, ki jih mora imeti izobraževalec odraslih (akademska 
literatura o kompetencah in sposobnostih strokovnjakov s področja 
izobraževanja odraslih; raziskave, ki jih financira Evropska komisija). 

 Opisi delovnih mest in prostih delovnih mest ter kompetenčni profili na 
ravni ponudnikov, sektorjev in, če je bilo možno, na državni ravni. 

 Učni izidi izobraževalnih programov (opis nabora znanj, veščin in 
stališč, ki jih je posameznik pridobil in jih je sposoben prikazati po 
zaključenem učnem procesu). 
 

V čim večjo pomoč analizi so vsi partnerji podatke zbrali in strukturirali na 
podoben način. Začetni seznam je vseboval kompetence, znanje, veščine, 
stališča in vedenjske deskriptorje in je bil osnova za drugi korak – 
modeliranje kompetenc. 
 
3.2 Modeliranje kompetenc  
Cilj modeliranja kompetenc je bil razvoj konsistentnega profila kompetenc 
učiteljev, ki poučujejo v zaporih. Zbrane informacije so bile obdelane s 
pomočjo metod kvalitativne analize. Proces kodiranja je vključeval tri člane 
raziskovalne skupine, ki so analizirali gradivo, prejeto od vseh partnerjev. Za 
zagotovitev identifikacije vseh relevantnih ponavljajočih se tem je bila 
kodirna shema razvita vzporedno s kodiranjem. 
 
Analiza podatkov je pokazala podobne rezultate, med posameznimi partnerji 
se je pojavilo le malo razhajanj. Do manjših razlik je prišlo pri primerjanju 
podatkov, pridobljenih iz literature in raziskav ter podatkov, zbranih s 
pomočjo intervjujev s strokovnjaki s področja izobraževanja v zaporih. 
Vendar so bile te razlike povezane predvsem z uporabnostjo: intervjuji so 
poudarili vedenjske deskriptorje, značilne za strokovnjake, ki delujejo na 
področju izobraževanja v zaporih, pregled literature pa je poudaril teoretične 
vidike (kompetence, znanja, splošni opis veščin in stališč). 
 
Za preverjanje zanesljivost je raziskovalna skupina določila protokol za 
kodiranje in kategoriziranje, dva strokovnjaka iz zapora Arad (psiholog in 
pedagog) pa sta bila ustrezno usposobljena za kodiranje vsega materiala. 
Primerjava ugotovitev je pokazala veliko stopnjo ujemanja med obema 
raziskovalcema, ki sta kodirala podatke, kar pomeni, da so rezultati 
vsebinske analize zelo zanesljivi in niso posledica subjektivnega procesa. 
 
Na podlagi analize podatkov se je izoblikoval model kompetenc, sestavljen 
iz 13-ih domen, razdeljenih v tri glavne kategorije:  

 generične – osebnostne lastnosti, sposobnosti komunikacije 
in timskega dela, avtonomen udeleženec vseživljenjskega 
učenja, didaktična in metodološka domena, motiviranje 
učencev, ocenitev in vodenje učnega procesa, dober 
spodbujevalec učenja; 



 

 specifične – zastopanje in medinstitucionalno sodelovanje, 
vodenje skupin v zaporih, zaporska zakonodaja in predpisi, 
vodenje udeležencev izobraževanja odraslih s posebnimi 
učnimi potrebami, razumevanje specifike zaporniškega 
okolja; 

 podporne – sorodne kompetence. 
 
Vsaka kompetenčna domena je vsebovala več razpoznavnih kazalnikov 
(znanje, veščine in stališča) in primerov, ki so zagotovili kontekst za boljše 
razumevanje kompetenc strokovnjakov s področja izobraževanja v zaporih. 

 
3.1 Ocena kompetenc 

Ocenjevanje je ključen korak pri oblikovanju in zagotavljanju popolnega, 
ustreznega in konsistentnega kompetenčnega profila. Potekalo je na 
delavnici za zainteresirane skupine aprila 2014 s partnerji P3 – CFSO 
(ROMUNIJA), P5 – CCF (MALTA), P7 – ANJAF (PORTUGALSKA), P9 – 
CIK (SLOVENIJA) in P11 – LIFE (UK). Predstavniki zainteresiranih skupin 
so bili strokovnjaki s področja vodenja in izobraževanja v zaporih, učitelji, 
prostovoljci, pedagogi, socialni delavci in psihologi. 
 
Da bi se olajšal proces testiranja, je bil kompetenčni profil strukturiran kot 
vprašalnik s 13-imi kompetenčnimi domenami, opredeljenimi z elementi, ki 
so predstavljali  ključne kazalnike. Pomembnost vsakega kazalnika je bila 
ocenjena z oceno na lestvici od 1 do 5 (1 – sploh ni pomembno, 2 – manj 
pomembno, 3 – enako pomembno, 4 – bolj pomembno, 5 – zelo 
pomembno). V času delavnice smo zbrali povratne informacije in upoštevali 
opažanja in predloge zainteresiranih skupin. Profil je bil nato ponovno 
preučen na podlagi komentarjev. Partnerjem je bila v analizo in za podajanje 
povratnih informacij poslana spremenjena različica.  
 
Ocena je pokazala potrebo po prestrukturiranju razvrstitve kompetenc v 
glavne kategorije, da bi bolje odražale svoje generične in specifične 
lastnosti. Za boljši opis kompetenc so bili kazalniki razdeljeni na znanje, 
veščine in stališča. Domena “osebnostne lastnosti” je bila izločena, 
vsebovani deskriptorji pa so bili integrirani v preostale kompetence, 
predvsem zato, ker je profil osnova modulov za usposabljanje iz delovnega 
paketa 4. To pomeni, da se mora učni material nanašati na vsebino profila, 
domena “osebnostne lastnosti” pa vsebuje dimenzijo, za katero se je težko 
usposobiti. Z vključitvijo teh deskriptorjev v kompetence lahko izboljšamo 
razumevanje profila, ne da bi jih bilo potrebno obravnavati neposredno. 

3.4 Veljavnost izsledkov raziskave 
 
Osnova raziskovalnega načrta je bila kvalitativna metodologija, ki je 
omogočala, da smo upoštevali razlike med partnerskimi državami 
(zakonodaja, zaporska pravila, prakse izobraževanja in rehabilitacije 
zapornikov) in izkušnje učiteljev pri oblikovanju kompetenčnega profila, kar 
je omogočalo boljše razumevanje kompleksnega in večplastnega področja. 
 
Z uporabo kvalitativnega raziskovalnega načrta smo se lahko osredotočili na 
informacije iz izbranih virov, pomembnih za raziskavo, ne da bi bili 
obremenjeni s posploševanjem pričakovanih rezultatov. Načrt vzorčenja je 
vključeval pregled specifične literature in dokumentov ter preverjanje, 
identifikacijo in ocenjevanje kompetenc s strani zainteresiranih skupin, kar je 
povečalo zanesljivost raziskave. Uporaba različnih virov in postopkov 
zbiranja podatkov je omogočila potrditev in konvergenco dokazov ter s tem 
zadostila načelu triangulacije in povečala veljavnost zaključkov raziskave. 
 
Konsistenca identificiranih kompetenc s podobnimi ugotovitvami predhodnih 
raziskav je, skupaj s soglasjem strokovnjakov, ki so ocenili kompetenčni 
profil, pokazala sprejemljivo raven objektivnosti in nadzor nad pristranskostjo 
raziskovalcev. 
 
Kvalitativni pristop pri analizi podatkov je raziskovalni skupini omogočil 
identificiranje in pridobivanje pomembnih kompetenc iz obstoječih virov, v 
pomoč pa so bili primeri in specifični vedenjski deskriptorji, ki so jih 
predlagali izkušeni strokovnjaki. Na ta način smo lahko sledili vprašanjem 
raziskave in tako ciljem projekta ter pri tem pazili, da nismo določali 
eksplicitnih teorij in vsiljevali informacij v že obstoječe vzorce. 
 
Vse te strategije zagotavljajo zanesljivost in veljavnost kompetenčnega 
profila, kar je bistvenega pomena pri kvalitativnem raziskovanju. 



 

 

 

 

4. Izsledki raziskave  

Kot že rečeno, je glavni cilj raziskave bil ugotoviti niz ključnih kompetenc za 
učitelje, ki učijo v zaporih. Končna verzija profila kompetenc je razdeljeno v 
tri kategorije: generičn, posebne in podporne kompetence. 

 
4.1 Generične competence 

 
4.1.1. Komunikacija in skupinsko delo 
 
Znanje 
- se zavedajo pomembnih komunikacijskih tehnologij  
- poznavanje orodij in tehnik v komunikacijskem procesu  
- tehnično znanje na socialni in človeški sposobnosti ravni  
- poznavanje obvladovanja konfliktov v skupini 
- poznavanje profilov in treninga ustreznim okoliščinam. (telesna drža, 

primernost glasu, uporaba primerov za ciljno skupino, asertivnost za 
pripravnike) 

 
Veščine  
- sposobnost za interakcijo z zaporniki na samozavesten način  
- sposobnost, da vzpostavi odnos zaupanja in spoštovanja v zaporih  
- sposobnost izmenjave izkušenj in znanja z zaporniki in drugimi sodelavci  
- sposobnost dajati in sprejemati povratne informacije in od odraslih 

učencev, sodelavcev in zainteresiranih strani  
 
Stališča 
- empatija in razumevanja do pripravnikov  
- biti pozorni na vprašanja in poskušali odgovoriti s praktičnimi primeri 
 
Descriptorji  
- pomembno je, da ima vsak izobraževanje odraslih Professional ustrezne 

komunikacijske spretnosti (razumevanje komunikacijske ovire, 
oblikovanje različnih stilov komunikacije), za komunikacijo z vsemi 
učenci in vse storilce prekrškov v tem okolju, vključno s tistimi, ki so 
moteni. Na primer, če ena uči mehkih veščin (npr. kuhanje, umetnost, 
matematika), potrpežljivost in brezhibno komunikacijske veščine so 
potrebne za začetek zapornikov v učenju življenja. 

- biti samozavesten z učenci v pravem smislu, ampak pristopen in vreden 
zaupanja je ključnega pomena za vlogo v izobraževanju v zaporih.  

 

 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morala imeti aktivno / 
sodelovalno vlogo v skupinah in delovnih skupin, v katerih sodelujejo. 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morali izmenjavo informacij in 
znanja  

- s kolegi in so na voljo za njihovo podporo, ko je vprašal.  
- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morala prispevati k razvoju ali 

vzdrževanje dobrega delovnega okolja in krepitev timskega duha.  
- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morali biti sposobni prepričljivo 

reševanje morebitnih sporov s pomočjo strategije, ki vključujejo dobro 
razumevanje in spoštovanje drugih.  

- izobraževanje odraslih delavec mora imeti možnost, da se postavimo v 
vlogo »drugega« in poskušati razumeti različne poglede na isti problem. 
 

4.1.2 Samostojen, vseživljenjski učenec 

Znanje 
- poznavanje njegove vloge v okviru kazenskopravnega sistema  
- znanja o pomembnih novostih v literaturi (akademskih) / zadnjih študije 

in raziskave 
 
Veščine 
- sposobnost kritičnega mišljenja k lastno strokovno prakso  
- sposobnosti biti samo-reflektiven 
- sposobnost upravljati svoje lastne učni process 

 
Stališča 
- biti zainteresirani za uporabo obstoječih možnosti za osebni in strokovni 

razvoj  
- biti samo-reflektiven 
 
Deskriptorji 
- Izobraževanje strokovnih sistematično odraslih odraža na svoje lastno 

prakso, učenje in osebni razvoj. 
- Strokovnjak za učenje odraslih združuje ugotovitve njegov odsev v 

lastno strokovno prakso, videnje svoje prakse v širši kontekst inštituta, 
sektor, širšo poklica in družbe. 

- Strokovno izobra evanje je soočena s svoj lasten razvoj, je pripravljena 
še naprej razvijati in izboljšati sebe in sebe vidi kot avtonomna 
vseživljenjskega učenec. 
 

4.1.3 Didaktične in metodološke competence 

Znanje 

- znanja in sposobnosti glede na področju poučevanja in sorodnih 

disciplin (socialna pedagogika kot interdisciplinarno polje, podobnosti in 

razlike s povezanimi področji, metode, strategije ter modele socialno 



 

 

pedagoškega dela) 
- poznavanje metod učenja (didaktike) ustreznih procesov učenja odraslih 

učencev  
- poznavanje različnih učnih stilov (pristope) zaporniki 

 
Veščine 
- sposobnost identificirati in uporabiti najboljše učnih sredstev, prilagojene 

potrebam in zmožnostim 
- sposobnost zapornikov za vključevanje gradiva v okviru družbenega in 

kulturnega ozadja zaporniki  
- sposobnost uporabe različnih učnih tehnik (IKT, novih medijev in 

socialne mreže)  
- sposobnost uporabe teorije učenja odraslih pri poučevanju 

 
Stališča 
- kritična in odsevni proti razpoložljive informacije  
- ne prevzema odgovornosti za način, on/ona uporablja informacije v 

zaporu nastavitev 
 

Deskriptorji 

- strokovno izobra evanje morajo biti dobro obveščeni o več inteligence 
(vizualno-prostorskih Bodily kinesthetic, glasbenih, medosebne, 
medčloveškimi, jezikovne in logično-matematična) in se jih upošteva pri 
delu z zaporniki.  

- izobraževanje strokovnih odraslih bi lahko načrt (na splošno) in 
pripravite interno organiziranih (skladne) učne načrte, ki zagotavljajo 
stalnost in napredek, ob mislih na nacionalni, regionalni in šolski učni 
načrt politike.  

- strokovnjak za učenje odraslih mora biti sposoben utemeljiti kurikula, ki 
temelji na znanja in razumevanja učnega procesa in učni načrt zadevah. 

- strokovno izobra evanje mora imeti potrebne kvalifikacije na ravni, 
skladni z nekakšen tečaj, on/ona želi, da poda. 

- strokovno izobra evanje mora razviti strategije izvajanja lekcijo, ki 
temeljijo na ličila vsak razred (učenci prihajajo iz različnih kulturnih in 
socialnih okolij in imajo različne predsodke in odnos do organa, ki mora 
upoštevati in obravnavati). 

- izobraževanje strokovnih odraslih mora imeti sposobnost za poučevanje 
ustvarjalno, prilagajanje potrebam različnih učencev in pripravljeni 
raziskati nove poučevanja in učenja strategij. 

- Izobraževanje strokovnih odraslih bi morala spodbujati dostop 

 

- zapornikov za medije da jih obvešča o pomembnih dogodkih v družbenem 
življenju, z ustrezno varnostno. 

- Strokovnjak za učenje odraslih bi morali izbrati ustrezno učno gradivo, npr. iz 
radijskih ali televizijskih oddaj. 

- Učeči professional zbirali izkušnje v vsakodnevne trenutke, ki lahko prikaže in 
delijo v usposabljanje prakso (uporaba filmskih posnetkov, dokumentarcev, 
glasba, vonj itn.). 

- Strokovnjak za učenje odraslih mora biti usposobljeni v in uporabite možnosti 
za embedding jezika, branja, pisanja in računanja, kadar je to mogoče (primeri 
vlagati poučevanja: številke, obseg in delež v umetnosti, pisanje za zapor 
radijskih programov, kjer obstajajo, diskusije govora, kot so "back sleng" in 
drugih jezikih zapor za govorjenje in poslušanje, podpirajo otrokovo branje in 
pisanje v družino učenje, kjer se uporablja tak program).  

 
4.1.4 Motivirani učenci 
 
Znanje 
- poznavanje metod in tehnik za spodbujanje, motiviranje in spodbudo 

zapornikov in razvijejo 
 
Veščine 
- sposobnost uporabe metod in tehnik za spodbujanje, motiviranje in pooblastiti 

odraslih  
- sposobnost ustvariti spodbudno učno okolje za učeče se odrasle  
- sposobnost poudariti pomen predmet za real life situacijah zmožnost rabiti 

prednosti in vire v učenje učencev proces  
- sposobnost za spodbujanje učenčevo  
- sposobnost zaupanja strukturirati proces učenja odraslih učencev na potrebe 

 
Stališča 
- odnos empatije in razumevanja glede na stažisti. 
 
Deskriptorji 
- učenje odraslih je treba zavedati in najbolje seznanjen s teorija čustvene 

inteligence (self zavesti, upravljanje razpoloženje, samozaposlene motivacija, 
empatije in upravljanje odnosov). 

- strokovnjak za učenje odraslih mora biti dovolj domiselne, organizirati "učenje" 
sobi razlikuje od učilnic, kot mogoče (lepo število zapornikov so negativne šola 
izkušenj, tako da to pomaga, da ponovno v isti kontekst, ki menijo, da jim ni 
uspelo, ko so bili mlajši).  

- učenje odraslih morajo imeti potrpljenje z učenci in sočutja za potrebe, 
zaskrbljenost in izkušnje vsakega učenca. 

- izobraževanje v takšnem kontekstu je lahko velik izziv kot zaporniki lahko 
borijo z identiteto postati učence in lahko povežemo izobraževanja s zanikujoč 
doživetje mainstream izobraževanja, na primer. Zato izobraževanje strokovnih 
odraslih bi morala imeti inovativen način za motiviranje učencev in vztrajno z  

 



 

učenci pomanjkanje zaupanja ali pomanjkanje motivacije za učenje. 
- zaporniki lahko težko motivirati in osveščati navdih z izobrazbo, zato je 

tako pomembno, da odrasli učenja strokovnih lahko pokaže odpornost in 
obstojnost v takšnem kontekstu. 

 
4.1.5 Kompetenca vrednotenj in spremljanja učnega procesa 
 
Znanje 

- znanja, ocenjevanje tehnike znanja številnih učnih stilov in didaktične 
metode, ki se uporabljajo pri učenju proces  

- znanje za oblikovanje učnega načrta poznavanje različnih spremljanje in 
vrednotenje  

- znanja tehnike načinov, da lahko uporabijo rezultate za izboljšanje 
učnega procesa, učne strategije in svoje lastne prakse 
 

Veščine 

- lahko uporabite drugačno vrednotenje in spremljanje tehnike  

- lahko razvije učne cilje opredeljene potrebe  

- sposobni oblikovati in izvesti programe, z uporabo različnih curriculum 
modelov, odraslih teorija, zadostna sredstva in metode  

- lahko uporabljajo različne metode in modeli učnega načrta v skladu z 
stilov učenja in cilji  

- mogli oceniti in vključiti rezultate v zapletenih okvir učnega procesa  

- se lahko vključijo programov usposabljanja v tekočem proces 
rehabilitacije zapornikov 
 

Stališča 

- je samo-reflektiven 

- je pripravljen izboljšati učne procese in uporabljene strategije  
 
Deskriptorji  
- učenje odraslih morajo imeti precej veliko ustvarjalnosti in raznolikosti v 

poučevanju, virov in ideje, da zapor omejitve so včasih zelo visoko.  
- učenje odraslih morajo biti zelo jasna razlika med formativno in 

summative ocen in kdaj jih uporabljati. 
- izobraževanje strokovnjakov pripravi, učiti in označite kot zahteva, z 

uporabo podatkov nastaviti izziv cilje. 

- učenje odraslih nastavite in spremljanje ciljev pametne učenec in 
učinkovito uporabo. 

-  
 

- učenje odraslih omogoœa polno vlogo v postopki zagotavljanja 
kakovosti v zaporu in spodbujati visoko kakovost poučevanja in učenja, 
vzdrževanje in razvoj različnih učnih materialov, ki zadovoljujejo potrebe 
enake možnosti zapor. 

- izobraževanje strokovnih odraslih upošteva potrebe, interese in 
pričakovanja učečih se odraslih v skladu s kurikulum. 

- pri načrtovanju lekcije, izobraževanje poklicnih odraslih poskuša 
predvideti različnih situacij v procesu učenja. 

- pri načrtovanju lekcije, izobraževanje poklicnih odraslih upošteva 
omejitve srečanje odraslih v učnem procesu. 
 

4.1.6 Dober posrednik učnega procesa 

Znanje 
- znanja glede stopnje  
- znanja odraslih razvoj različnih učenja in poučevanja stilov (pristope) in 

človekovega razvoja 
 

Veščine 
- sposobnost in uporabo učnih virov učencem ability to encourages 

inmates’ self-directed learning 
- sposobnost za ustvarjanje pozitivnega učno okolje, v katerem feel free 

da sodbe ali mnenje na proces učenja odraslih  
- sposobnost za vodenje učečih se odraslih v njihovi učni proces in v 

nadaljnji razvoj proti, ali kot, popolnoma avtonomni vseživljenjsko 
learners  

- sposobnost za podporo učečih se odraslih, pri doseganju ciljev učnega 
procesa in v naslednjih določene učne strategije  

- sposobnost zagotoviti ustrezne in kontekstualizirani naloge in dejavnosti 
in tudi ocenjevati izide  

- možnost spreminjanja strategije učenja, ko je potrebno 
 

Stališča 

- se zaveda razlike med zaporniki (kulturna, gospodarska, etnične) 

- sprejema prožen odnos do učnega procesa 
 

Deskriptorji 
- odraslih professionlas mora spoznati svoje študente-je pomembno 

izvedeti več kot ena lahko o učenci, če zaporu izobraževanja in 
usposabljanja program je obrodila sadove. Ni smiselno tvoriti a 
kurikulum, napisati podroben usposobljenosti in metode poučevanja, ne 
da bi prvi vedel ki upravičenci tega projekta bo treba oblikovati.   

- učencev, zlasti zapornikov, med katerimi so pridobili nizko stopnjo 
izobrazbe, prepričani, da je edina stvar, ki lahko naredijo postavljanja 
vprašanj, saj učitelj ima vse odgovore. Odraslih strokovnjaki, ki dajejo 
učencem ustvarjalne pobude imajo večje možnosti za videnje svoje 
učence, ki so uspeli. 

 

 



 

 

- eden od dejavnikov, ki razlikujejo zaporu in mainstream izobraževanja je 
čustveno stanje zapornika. To je neposredno povezana s sposobnostjo 
razumeti vpliv lasten zapor na vsak zapornik. Vsak odraslih 
strokovnjakov je skrbna odgovornost za vse učence in prepozna, ali 
karkoli lahko ogrozi varnost ali zdravje. Potrebe, težave in sposobnosti 
vsak učenec bo razlikujejo in spretnosti komuniciranja in odnos je 
potrebnih za uspeh kot odrasli učenja strokovnih v zaporih.  

- izobraževanje strokovnih odraslih upošteva in sprejema raznolikost 
učečih se odraslih v učnem procesu (kulturne, socialne in vedenjske). 

- izobraževanje strokovnih odraslih je zmožni prepoznati neradi učencev v 
skupini in izbere ustrezne načine reševanja. 

- izobraževanje strokovnih odraslih je zmožna opreti sporočilu o strukturi 
skupine odraslih (zaporniki, Romov, tujcev). 

- izobraževanje strokovnih odraslih je zmožen, da račun odraslih učencev 
predhodno znanje in izkušnje. 

- izobraževanje strokovnih odraslih omogoča učnem procesu aktivno 
sodelovanje v učnem procesu in spodbuja zapornikov, da postopno 
sprejemanje odgovornosti za svoje izobraževanje. 

 
4.2 Specifične competence 
 
4.2.1. Pravila in zakonodaja v zaporih 
 
Znanje 
- Dobro poznavnaje področne zakonodaje v zaporih  

 
Veščine 
- sposobnost razumeti načela pregled, pregled najboljših praks poročil in 

sebe - vrednotenje procesa v izobraževanju v zaporih  
- sposobnost razumeti zaporniških pravil o varnosti in izobraževanje 

zdravstvenih delavcev obveznosti in odgovornosti pri uporabi IKT, 
zdravje in varnost, kot tudi poklicno ravnanje odraslih  

- sposobnost zagotoviti smeri obrata tehnično pomoč, potrebno za 
izvajanje načrta zdravljenja zapornikov 
 

Stališča 
- je odgovoren 
- je pošten in “fer” oseba 

 

 

Deskriptorji 
- če znanje je omejena glede drugih organizacij ali vidike 

kazenskopravnega sistema, je pomembno, da ima sposobnost za 
natančno raziskovanje in učenje novih informacij, da bi jih bolje 
obveščeni.  

- izobraževanje poklicnih potreb odraslih razumeti obsega vlog in 
odgovornosti zapor uradnik in imeti razumevanje, kako vse zapor osebje 
lahko podpira in pomaga učenje zapornikov v tem kontekstu. 

- strokovno izobra evanje mora imeti razumevanje uporabe virov, 
interakcije z zaporniki, svoje pravice in odgovornosti, dostop do zaporov 
za osebje, obiskovalce in prostovoljci, dopisi z zaporniki, zaupnost svojih 
osebni svet v okviru učilnica. 

- strokovno izobra evanje mora spoštovati učencev pravico do 
zaupnost/zasebnosti in razpravljajo življenje zapornikov zunaj zapora 
(mora biti odgovoren in zanesljiv kot ključni imetnik).  

- strokovno izobra evanje mora zagotoviti tehnično pomoč na sodiščih in 
parole odborov izvrševanju kazni s pripravo poročil, izdajanje mnenj o 
posameznih razvoj zapornikov, med izvajanjem stavka, omogočijo 
posameznih sodnikov za oceno nevarnosti in vitalnost socialna 
reintegracija. 

 
4.2.2. Specifična literature vezana na izobraževanje v zaporih in 
korektivne teorije 
 
Znanje 
- znanja glede na pomembno vlogo izobraževanja, usposabljanja in 

učenja kot del procesa rehabilitaciji zapornikov  
- znanje o socialni izključenosti domene (teorija, zgodovinski kontekst, 

ontološke predpostavke in utemeljitev - kulturne nelagodja, universal 
handicap, socialne identitete) 

- osnovno poznavanje postmoderne paradigme: od koncepta revščine 
koncept nove revščini ali socialni izključenosti; s poudarjanjem 
vzročnosti, posamezne razloge in odgovornosti, da sistematično 
razumevanje odgovornosti za revščino/izključitev 

- poznavanje pomen in simboliko socialne rob  
- znanje izbranih socialno izključenih skupin, 
- znanje o ekstremnih socialna izključenost: kopičenje izključenosti in 

stopnje in oblike odškodnine  
- znanja strategije socialno izključenim – iz posamezne kolektivne 

identitete: subkulture, moški kulture, itd. 
- znanje o desistance teoriji  
- poznavanje teorij glede kaznivih dejanj in rehabilitacijo 
 
Veščine 
- sposobnost razlikovanja med vedenje in oseba  
- sposobnost razumeti zapleten pojav edukacije in rehabilitacije  



 

 Stališča 
- se ne obsoja  
- sprejme odnos strpnosti in sprejemanja r 
- poseben in zaščito pravic zapornikov, pa tudi pravic Skupnosti 

 
Deskriptorji 
- Bi bilo bistvenega pomena za eno razumeti vpliv prestajanje zaporne 

kazni, zlasti glede kako to lahko vpliva na posameznikovo sposobnost in 
pripravljenost, da se učijo in sodelujejo v izobraževalnih možnosti. 
Pomembno je tudi za eno razumeti ključne značilnosti zapor in zaporniki, 
še posebej, če kaj je bilo treba skrb.  

- Izobraževanje strokovnih odraslih morajo nenehno soočena z zadnjimi 
dogajanji na področju izobraževanje in rehabilitacijo, ter jih vključile v 
svoje lastne prakse. 

- Strokovnjak za učenje odraslih bi mogli razumeti zapleteno prepletanje 
dejavnike, ki sodelujejo v kriminalnih vedenje in zapor izobraževanja. 

- Strokovno izobra evanje mora razumeti, da je glavni cilj izobraževanja 
zaporu vedenjske in kognitivne priložnost zapornikov, v skladu s 
najboljši interes skupnosti. 

 
4.2.3. Razumevanje posebnosti zaporniškega okolja 
 
Znanje 
- znanja glede na organizacijske omejuje, povezanih z zaprto institucij  
- znanja strategij za preprečevanje in/ali upravljanju nevarnih situacijah 

 
Veščine 
- sposobnost za reševanje zaprtih prostorov in z nastavitvami poučevanja 

v zaporu  
- sposobnost obvladovati in razumeti organizacijskih omejitev, ki delajo v 

kontekstu, kjer je varnost na prvem mestu in v kateri razdrobljenost in 
prekinitve učenje lahko resno vplivajo na načrtovanje in izvajanje 
izobraževalnih tečajev 

- sposobnost za delo pozitivno v inherentno omejitve  
 

Stališča 
- razumeti omejitev podpore in meje njihove vloge v zvezi z zaporniki 

razumejo omejitve učne tehnologije v zaporu  
- zavedati se primernsti oblačenja v zaporih, ne glede na skupino 

zapornikov, ki jo poučuje 
 
 
 
 

Deskriptorji 
- poučevanje nastavitve so zelo razlikuje od mainstream izobraževanje 

nastavitve, zato eden mora imeti z mogli navaditi se ukvarjajo z občutki 
omejitve enkrat vnos nastavitev.  

- strokovnjak za učenje odraslih, morajo imeti znanje kako preprečiti 
nevarne situacije. Moramo razumeti njegov polo aj (tehnik, strategij in 
vzgojne postopke) in spoznati manipulacije v razredu.  

- izobraževanje strokovnih odraslih naj razumejo in poznajo pravilno 
obnašanje v prevzgojni nastavitev (oris ključ pogajalske spretnosti; za 
preprečitev nevarnosti, načine za govor, pogajanja za zmanjšanje 
pritiska tj konfliktov, zasebnosti in spoštovanje, fizično pozicioniranje, 
posredovanja in zaščita in konflikt upravljanje). Imeti mora tudi znanje, 
kako upravljati nasilne situacije (izvajati postopek po nezgodi, uporabite 
alarmnega sistema, usposabljanje za uporabo ključev) in razumeti vsak 
zapor smernice (razumevanje različnih alarmnih sistemov in kako se 
dela, postopek za poročanje o nezgodah, kako nepričanja proti 
zapornikov in zapor uradniki po mogoče incident). 

- pogosto zaradi varnostnih nezgodah ki preprečevalo ali zadrževalo 
sprostitev zapornikov, adult učenja strokovnjaki morajo imeti element 
potrpežljivosti in razumevanja v vlogi. Režim zapor in varnost vseh 
zapornikov so bistvenega pomena tako odraslih strokovnjakov znotraj 
zapora ki dela mora biti prilagodljiva za vse scenarije.   

- čeprav skrbna odgovornosti so del vlogo v tem kontekstu, je tudi 
pomembno, da razume meje te podpore in ovire, ki te podpore. Na 
primer, je pomembno, da mentor ni zapor nad seznanjeni z učenca, ki bi 
ogrožal koli raven strokovnosti. Posameznik mora ostati na vseh časih 
professional z delom iz pristojnosti delo dodatek k čustveno podpirajo 
 

4.2.4. Zastopanje in medinstitucionalno sodelovanje 
 
Znanje 
- znanja o vlogi odraslih v zaporu in poslanstvo institucije, v širšem smislu 

pravosodnega in kazenskega 
 

Veščine  
- sposobnost, da predstavlja institucije v delovne skupine, srečanja ali 

dogodke, povezane z izobraževanjem odraslih  
- sposobnost razumevanja odnosa med različnimi institucijami in 

organizacijami, ki sodelujejo pri rehabilitaciji zapornikov 
 

Stališa 
- se ukvarjali z izboljšanjem izobraževanja odraslih v zaporu, v 

korespondenci s spremembami in potrebami družbe. 
 
Deskriptorji 
- to je pomembno za učenje strokovno odraslih imeti temeljito  
 
 

 



 

  

 
 

razumevanje medsebojnega organizacij v zvezi s tem (to je zelo 
pomembno, da ima ena razumevanje vseh elementov 
kazenskopravnega sistema in organizacije, ki imajo pomembno vlogo pri 
potovanju vsakega zapornika npr. služba za pogojno obsodbo, v 
zaporih, sodni sistem, zdravstvo in drog zlorabi storitve itd.) 

- izobraževanje odraslih delavecev mora biti sposoben uporabljati znanje 
povezovanja z drugimi učitelji in strokovnjaki - pomembno je, da so 
komunikacijske spretnosti in sposobnost, da se povežejo del vloge 
izobraževanja odraslih strokovno.  

- da bi lahko pomagajo učencem pri tem, kako lahko napreduje v svojem 
izobraževalnem procesu in rehabilitacije, izobraževanje odraslih delavec 
mora imeti razumevanje in raven znanja drugih agencij, ki lahko 
pomagajo pri napredovanju rehabilitacije vsakega učenca.  

- izobraževanje odraslih strokovno delo v zaporih morajo imeti strokovno 
znanje in izkušnje, ki se raztezajo preko izobraževalnega kurikuluma 
zapora. 

 
4.2.5. Vodenje skupin v zaporih 
 
Znanje 
- poznavanje področja socialne izključenosti (teorija, zgodovinski 

kontekst, ontološke predpostavke in utemeljitve - kulturno nelagodje, 
univerzalna handicap, socialna identiteta) 

- znanje o skupinski dinamiki  
- znanje v zvezi z različnimi strategijami za obvladovanje konfliktnih 

situacij 
 

Veščine 
- sposobnost za prepoznavanje in delo s skupinsko dinamiko 
- sposobnost prepoznati, ceniti in spoštovati različnosti 
- sposobnost za spodbujanje enakih možnosti in enakega obravnavanja 

zapornikov  
- sposobnost za reševanje morebitnih konfliktnih situacij  
- sposobnost, da ustvarite varno učno okolje, ki temelji na medsebojnem 

spoštovanju in sodelovanju 
 

Stališča 
- se zavedajo stigmatizacije, marginalizacije in socialne izključenosti v 

obsojencem prebivalstva  
- spoštuje in vrednote različnosti 

 

Deskriptorji 
- učenje strokovno odraslih se morajo zavedati, da je kontekst, v katerem 

delajo v večini primerov zelo drugačen od vseh, ki so jih delali v prej 
(real si je treba prizadevati, da se zavedajo družbene in čustvene 
potrebe učenci prinašajo "učilnica). 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi moralo biti dobro obveščeni o 
skupinski dinamiki, zaradi dejstva, da lahko vplivajo na učenje in v 
zaporih je to še posebej pomembno v prepletanju zapletenih odnosov. 

- pomembno je, da je visoka stopnja razumevanja glede ključnih 
elementov do odklonskega vedenja del vloge. To je neposredno 
povezano s sposobnostjo za učenje odraslih strokovnjaka bi non - 
obsoja in nepristranski.  

- pomembno je razumeti, ali imajo pregled znanj in tehnik za obvladovanje 
različnih situacij in skupinske strukture in dinamike upravljanja učilnica. 

- učenje odraslih strokovno razvijati, sprejeti in / ali izvajanje metod in 
tehnično-znanstvenih procesov, menijo, da so bolj primerne pri 
spremljanju zapornikov med izvajanjem nadzornih ukrepov, zlasti v zvezi 
s pripravo in posodabljanje individualnega načrta za rehabilitacijo in pri 
prenašanju mnenja pravno ali zahtevano vrhunsko. 

- učenje strokovno odraslih je treba zagotoviti smeri obrata, tehnično 
pomoč, potrebno za izvajanje načrta ravnanja s priporniki, zlasti glede 
umestitve dela, pogostost šolskih tečajev in poklicnega usposabljanja, 
uporabo disciplinskih sankcijah. 

- učenje strokovno odraslih bi moralo biti omogočeno, da pripravi učno 
okolje, ki presega etnične, verske, jezikovne in kulturne razlike. 

- učni proces poteka v okolju, ki spodbuja spoštovanje in kulturne razlike 
naslednje vrednosti, ki temelji na solidarnosti in dostojanstva. 

- pri uvajanju glavne teme iz učnega načrta, izobraževanje odraslih 
strokovni uporabi primerov iz različnih kultur in skupin. 

- izobraževanje odraslih strokovni daje lekcije in dejavnosti, ki pomagajo 
odraslim učencem razviti pozitiven odnos do različnih rasnih, etničnih in 
kulturnih skupin.  

- izobraževanje odraslih strokovnjaka prilagaja poučevanja učnih 
dosežkov vseh odraslih učencev iz vseh družbenih slojev, kultur in obeh 
spolov.  

- ziobraževanje odraslih strokovni mora biti sposoben uporabljati različne 
učne stile in pristope v skladu z različnimi učnimi stili različnih kulturnih 
in etničnih skupin, ki se uporabljajo. 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morali biti sposobni razumeti in 
upravljanje različnih oblik pedagoškega dela (preventivne, 
izobraževalne, svetovanja, izravnalne, socialno vključevanje, itd.)  

- sodeluje in dela z družinami in drugimi družbenimi skupinami, ki so 
pomembne za učenca.  

- učenje strokovno odraslih bi morali biti vključeni v pripravo, vodenje in 
ocenjevanje posebnih socialno pedagogiko projekte (npr. prostovoljnih 
ali preventivno socialno delo, o zastopanju, skupine za samopomoč, itd.) 
 

 



 

4.2.6. Upravljanje odraslih učencev s posebnimi učnimi potrebami 
 
Znanje 
- Znanje o posebnostih ogroženih zapornikov 
- Znanje o strategijah za obsojence s posebnimi učnimi potrebami 

 
Veščine 
- sposobnost za načrtovanje in razvoj projektov ali dejavnosti, na ravni 

posameznih skupin v psiho-čustveno tveganja (narkomani, bolniki z 
prenosljivih bolezni, mlade odrasle in duševno bolnih)  

- imajo izkušnje pri delu z zaporniki, ki imajo morda malo izkušenj v 
izobraževanju in usposabljanju  

- sposobnost integrirati izkušnje učencev v učnem procesu  
- sposobnost prilagajanja učnega procesa s posebnimi potrebami 

učencev  
- biti sposoben prepoznati deviantnega obnašanja in znaki duševne 

motnje 
 

Stališča 
- odprtega duha 
- pomirjen 
- potrpežljiv  
- ustvarjalen 

 
Deskriptorji 
- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morala igrati pomembno vlogo 

pri načrtovanju, razvoju in izvajanju programov izobraževanja, ki 
izpolnjujejo potrebe učencev in ki izpolnjujejo notranjih in zunanjih meril 
za zagotavljanje kakovosti; V skladu s poslovnim načrtom za 
izvrševanje kazenskih sankcij in drugih ključnih deležnikov. 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morala biti sposobna proizvajati 
strategije za vključitev vseh učencev, graditi zaupanje in se ukvarjajo z 
zahtevno obnašanja. Na primer, lahko temeljna pravila je treba določiti, 
ali pogodba skupina se lahko ustanovi, ki bi lahko zasnovali tako, da 
uveljavljati pravila, da vsak učenec demokratično prispevali k. 

- izobraževanje odraslih strokovnjaka, bi morala biti sposobna prikazati 
ali prisotni praktične primere, povezane z vsebino usposabljanja.  

- eden bi morali imeti možnost, da se zavedamo, ki bi lahko zaporniki 
izvede izolirana perfuzija in razumeti, do katerega bi skupinami stvari, 
kot je to primerno. Spretnosti, kot bi to zahtevalo dobre analitične 

sposobnosti in dobre presoje sposobnosti v zvezi z že pridobljeno 
znanje in izkušnje. 

- izobraževanje odraslih strokovno je treba upoštevati razlike v spolu, 
starosti in dolžino kazni. Vse to lahko škodljivo vplivalo na kakovost in 
vrste izobraževanja, pa tudi na obliko izobraževanja za takšne 
zapornikov.  
 

4.3 Podporne kompetence 
 

4.3.1. IT spretnosti za potrebe izobraževanja in administrativnega 

spremljanja 

- Izobraževanje odraslih delavec mora imeti dobro raven IT pismenosti, ki 

on / ona uporablja v zbiranje, analizo, prilagoditev in preoblikovanje 

informacij za izdelavo instrumentov za usposabljanje, opredmeteno v 

misiji, da bo bolj privlačna in prijetne trenutke usposabljanja. 

4.3.2. Spretnosti upravljanja s časom 

- Izobraževanje odraslih strokovno načrti naloge in delovne aktivnosti po 
posameznih značilnosti skupine ter predmetom.  

- Izobraževanje odraslih strokovni mora imeti sposobnost za delo pod 
pritiskom in rokov. 

 
4.3.3. Sposobnost opravljanja administrativnih nalog vezanih na 
izobraževalni process 
 
- Izobraževanje odraslih strokovni mora imeti točnost in natančnost v pisni 

predstavitvi.  
- Učenje strokovno odraslih bi morali razmišljati sposobnost: lahko 

učinkovito načrtovanje, komuniciranje in reševanje problemov . 
 
4.3.4. Osnovno znanje tujega jezika 
 
- Izobraževanje odraslih strokovni mora razumeti vlogo jezika kot orodje 

za komunikacijo in sistem za izražanje pomena.  
- Učenje strokovno odraslih je treba razumeti, da je poučevanje in učenje 

tujih jezikov zapleten interaktiven proces, ki vključuje proces učenja, 
učne namene strokovno in osebne in druge lastnosti odraslih učencev. 

 
4.3.5. Sposobnost prepoznavanja in učinkovite uporabe obstoječih 
resursov in orodij 
 
- Učenje strokovno odraslih je treba uporabiti sredstva, materiale in 

opremo, potrebno za opravljanje nalog v pravilno smer, ki zagotavlja 
njihovo ohranjanje in spoštovanje varnostnih pogojev. 



 

 

 
5. Možnosti uporabe nabora ključnih kompetenc  
 

V okviru projekta EIS ALP, profila ključnih kompetenc glede 
izobraževanja odraslih strokovnjake, ki delajo v prevzgojni 
kazenskopravnega sistema je bil zasnovan kot nujen instrument za 
izboljšanje kakovosti posebnih programov usposabljanja, kot tudi temelje za 
razvoj indukcija Support Assistant. Hkrati pa je končni cilj EIS ALP je 
zagotoviti usklajenost s podobnimi pobudami in prihodnjim vhode za 
nadaljnje projekte, tako da profil je bil razvit na način, ki omogoča različne 
možnosti uporabe, od posameznega vidika institucionalnih eno, vključiti v 
nacionalne in evropske okvire kvalifikacij. 

Na ravni posameznika, glavne aplikacije priložnosti profil skrb 
samoevalvacije in usposabljanja. Kot orodje za samoevalvacijo profil 
usposobljenosti ustanovljen več ključnih kompetenc, ki predstavljajo 
standarde strokovnosti, ki so bistvene za profesionalno delovanje v zaporu. 
Vsak zanima učenje strokovno more primerjati njegove / njene pristojnosti, s 
temi standardi in identificirati močne točke, kot tudi področja, ki potrebujejo 
nadaljnji razvoj. Prav tako se lahko določi raven pripravljenosti ga imajo v 
zvezi z zahtevo, ki dela v zaporniškem okolju, postaviti jasne in realne cilje 
ter ustrezno načrtovati njihovo nadaljnje usposabljanje. Ki ga opisuje 
komponente v smislu znanja, spretnosti, stališča in vedenjske indikatorje, 
profil omogoča kompleksno in večslojne samoevalvacijo, ki zagotavlja več 
povratnih informacij, ki so pomembne za osebni in poklicni razvoj. 

Povezano z njeno vlogo kot orodja za ocenjevanje, lahko profil 
pristojnosti izboljšati in olajšati proces strukturiranja načrt strokovnega 
usposabljanja, ki določa cilje SMART, prepoznavanju in izbiri priporoča 
programe usposabljanja za strokovnjake na področju izobraževanja odraslih, 
vključenih v izobraževanje v zaporih ali ki so zainteresirani za kariere na tem 
področju. 

Gledano širše, razvil profil kompetenca pomeni korak naprej na 
področju raziskav v zvezi z zaporniško izobraževanja in učenja 
strokovnjakov. Ta študija je usmerjena v ugotavljanje in modeliranje 
specifičnih ključnih kompetenc z vključevanjem prejšnje rezultate z znanjem 
in izkušnjami strokovnih sodelavcev, ki že delajo v prevzgojni okolju. Njihov 
pristop je omogočil boljše razumevanje pojava in ustvarili most med teorijo in 
prakso, izboljšanje uporabnosti končnega izdelka. 

Čeprav so politike v zvezi s strokovnimi standardi ter kvalifikacije za 
učenje odraslih v prevzgojni pravosodnega sistema, ki se v nekaterih 
evropskih državah, da to ne velja za vse države.  

 

V trenutnih politikah okvirja, lahko profil pristojnosti pomaga, da bolje 
opredeliti in razumeti ta poklic, s čimer prispeva k identiteti izobraževanja 
odraslih strokovno. 

Izhajajoč iz profila kompetenc, lahko strokovna združenja, kot tudi 
izvajalcev usposabljanja izboljšati obstoječe programe, ki so jih 
posodabljanjem in s ciljem v smeri smiselna področja za izobraževanje v 
zaporih. Prav tako lahko profil predstavlja referenčno točko za razvoj novih 
programov usposabljanja, strukturiranih nekatere posebne pristojnosti in so 
namenjeni proti znanja in spretnosti, s čimer se poveča učinkovitost učenja. 

Profil je mogoče vključiti v strategijo kadrovski prevzgojnem zavodu, 
v postopku zaposlovanja in izbora kadrov, začetnega usposabljanja, 
sprotnega vrednotenja in usposabljanja za razvoj politik človeških virov.  
 

 



 

 

 

 

6. Zaključki in priporočila  
 

Izobraževanje odraslih strokovnjaki, ki delajo v prevzgojni 
kazenskopravnega sistema se mora soočiti veliko raznolikost izzivov, pri 
čemer je njihova sposobnost prilagajanja in opravljajo nenehno na 
preizkušnji. Čeprav je njihova vloga bistvenega pomena za izobraževanje v 
zaporih in rehabilitaciji zapornikov, evropske države soočajo s 
pomanjkanjem ustreznih politik človeških virov glede na poklicni status, 
ugled in potreb teh strokovnjakov, ki so pogosto vplivale na učinkovitost 
zapornikov učenja.  

Projekt EIS ALP obravnava ta problem in razviti ključne kompetence 
profil prilagojen kontekstu zavode za prestajanje kazni in s posebnimi 
značilnostmi učencev zapornik. Izhajajoč iz literature, predhodne raziskave 
in praktično znanje in izkušnje na področju izobraževanja odraslih 
strokovnjakov in zainteresiranih strani, raziskave, identificirati in po vzoru 
splošne, specifične in možnosti podpore, ki opisuje opredeljuje kazalnik za 
vsako od njih. 

Splošne kompetence so podobni s prejšnjimi študijami glede 
izobraževanja odraslih strokovnjakom, ki poudarjajo pomembnost 
posebnega usposabljanja za delo z odraslimi učenci. Stremita komunikacija, 
skrb z osebnega in strokovnega razvoja, interesa za motiviranje in 
spodbujanje učencev, strokovnosti pri ocenjevanju učnih potreb, razvoja in 
izvajanja programov usposabljanja, oceno rezultatov in napredka. 

Vendar zaporniškem okolju ima nekatere izzive in usposobljenost 
mora biti rafinirano in nadalje razviti, da bi izpolnil zastavljeni cilj. Znanje o 
zakonodaji v zaporih in uredbe je bistvenega pomena za razumevanje 
konteksta, kompleksno vlogo v prevzgojni dom in kraja izobraževanja v tem 
okolju. Prav tako pomaga, da bolje opredelijo status in vlogo strokovnjakov 
na področju izobraževanja odraslih v zaporih ter izboljšuje njihovo 
učinkovitost. Izobraževanje odraslih strokovnjaki so imeli veliko odgovornost 
glede tega, kaj se razvijajo in prenesti na učence, zaradi dejstva, da je učni 
proces presega pridobivanja znanja in spretnosti, poleg tega pa tudi držati in 
vedenjskih sprememb. Znanje o prevzgojni izobraževanja, psihologije in 
sociologije kriminala, nedavni razvoj dogodkov in literatura so pomembni, ne 
glede na vsebino, obrnil. Da bi dosegli cilje, izobraževanje odraslih 
profesionalni ciljev na področju izobraževalne, psihološke in socialne 
potrebe učencev in jih pristopi v individualiziran način. V isti logiki, 
kompetence na področju upravljanja zapornike s posebnimi potrebami in 
skupinske dinamike, so bistvenega pomena za podjetje vse zahtevane 
aktivnosti.  

 

Spodbudno deluje kot pospeševalec, ki omogoča delavcem, da 
učinkovito in s skromnimi sredstvi, ki jih imajo delo.  

 Raziskavi je sodelovalo specialist in interesne skupine iz štirih 
evropskih držav, z ustreznim strokovnim znanjem na področju zaporov 
izobraževanja in usposabljanja odraslih strokovnjakov učenja. To je 
zagotovilo boljšo zastopanost profila in olajša njegovo uporabnost v različnih 
vzgojnih sistemov.  

Razviti profil pristojnost se lahko uporablja v različnih dejavnostih in 
različnimi zainteresiranimi stranmi. Kot del spletnega orodja, se lahko 
uporablja kot orodje za samoocenjevanje po posameznih izobraževanja 
odraslih strokovnjakov, ki delajo / nameravajo delati znotraj zaporih, in z 
odraslimi zaporniki, da bi ugotovili njihovo raven znanja v zvezi z 
opredeljene pristojnosti. + 

Z institucionalnega vidika profil kompetenca predstavlja pomembno 
orodje za izbor in ocenjevanje uspešnosti zaposlenih, kakor tudi ustrezno 
oblikovanje specializiranega učni načrti za usposabljanje.   

Da bi še bolj podpirati razvoj izobraževanje v zaporih, partnerstvo 
EIS ALP odločila, da se za prepoznavnost kompetenc za stalno ocenjevanje 
zainteresiranimi stranmi za celotno življenjsko dobo projekta. Ta strategija 
omogoča razprave o pristojnostih in zagotovijo povratne informacije za 
validacijo profila. Rezultati bodo analizirani in vključena v obsežno poročilo o 
raziskovalni dostavljena ob koncu projekta.  

Prav tako bo profil razširjajo v partnerskih državah, kot izhodišče za 
razvoj revidiranih politikah, ki zadevajo izobraževanje v zaporih. Pri 
raziskavah na tem področju, bi posebne pristojnosti treba dodatno raziskati 
in nedavni razvoj dogodkov bi se lahko vključila, za boljšo zastopanost na 
nacionalni in evropski ravni. 

 



 

7. Viri 
 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=4f66270
b36 

 Effective Induction for Prison Teachers – European Programme: 
http://prisonteachers.weebly.com/uploads/5/0/9/6/5096825/european_pr
ogramme.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/doc/Learnin
g_Matters/PET_Brain_Cells_Report_2nd_edition.pdf 

 The Prison Phoenix Trust – Comprehensive reading list: 
http://www.theppt.org.uk/documents/Reading%20List%20August%2020
13.pdf 

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

 Burning Issues for Prison Educators: 
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