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1 Sumar executiv
Într-un mediu în continuă schimbare, învățarea de-a lungul vieții este
esențială pentru înțelegerea lumii, pentru accesarea mai multor oportunități,
mai bune și pentru îmbunătățirea calității vieții. În acest context, învățarea nu
mai este limitată la educația formală într-o anumită perioadă de timp, ci este
un proces continuu, care ajută oamenii să își dezvolte cunoștințele,
aptitudinile și atitudinile de-a lungul întregii vieți.
Deși învățarea de-a lungul vieții este un act voluntar și deliberat și
răspunderea cu privire la acesta este atribuită persoanei, natura complexă a
acestui proces nu poate fi negată, mai multe studii europene recunoscând
diversitatea din domeniul educației adulților.
Varietatea largă a aspectelor implicate subliniază importanța
profesioniștilor bine pregătiți în domeniul educației adulților, capabili să se
adapteze la situații de învățare noi și provocatoare, precum și la diferiți elevi,
cu nevoi specifice de învățare, stiluri, niveluri de competență, aptitudini,
înțelegere și motivație.
Acest lucru este valabil mai ales pentru procesul de educație al adulților din
sistemul corecțional iar profesioniști în educație se confruntă cu necesitatea
de a-și actualiza și adapta competențele referitoare la educația adulților
pentru ca acestea să se potrivească mai bine cu caracteristicile specifice ale
mediului din închisoare și cu cele ale cursanților deținuți.
Contextul de învățare într-o unitate de corecție este unic și
provocator, mai ales pentru ca include particularitățile unui mediu privativ de
libertate, cu toate aspectele practice detenției. Cursanții adulți au, în primul
rând, statutul de infractori, cu toate regulile și restricțiile aferente acestui
statut. Motivația lor de a se implica în experiențe de învățare este, de
asemenea, modificată prin statutul lor, precum și de experiența lor
anterioară în educație.

Profesioniștii în educația adulților care lucrează în interiorul unei
închisori au sarcina de a crea un mediu de învățare pozitiv și stimulator,
pentru a echilibra creativitatea și educația cu procedurile de securitate și
privative de libertate, în timp ce abordează o gamă extrem de largă de nevoi
individuale (sociale, educaționale și psihologice).
Acest lucru subliniază necesitatea de dezvoltare și consolidare în
mod constant a unui set de competențe-cheie pentru profesioniștii în
educația adulților care lucrează într-o unitate de corecție, ca o etapă
esențială în dezvoltarea de programe de formare inițială și continuă,
disponibile la nivel național și european.
Construit pe baza experienței și rezultatelor cercetării și proiectelor
europene anterioare, parteneriatul EIS ALP reunește instituții publice și
private implicate în educația în penitenciare. Partenerii au experiență
practică în cercetarea, dezvoltarea de programe și cursuri de formare, în
livrarea de training-uri pentru cursanți adulți și lucrul într-o unitate de
corecție. În cadrul proiectului, conceptul de ”profesioniști în educația
adulților” cuprinde nu numai cadre didactice, dar și educatori, psihologi,
asistenți sociali și voluntari de diferite profesii, astfel profilul competențelor
va viza competențele generice și specifice pentru toți acești profesioniști.
Prin acest lucru, proiectul vizează o diversitate sporită și o complexitate a
competențelor aferente profesioniștilor în educația adulților și abordează o
varietate mai mare de profesioniști.
De asemenea, activitățile propuse sunt dezvoltate și coordonate în
conformitate cu responsabilitatea socială și cu principiile de calitate, cu
scopul de a maximiza contribuția socială a proiectului și pentru a garanta
faptul că rezultatele sunt oportune, relevante, realizabile, ating obiectivele
planificate, contribuind astfel la sustenabilitatea proiectului.
Scopul proiectului este de a îmbunătăți conținutul și organizarea
educației adulților în penitenciare, precum și de a consolida dimensiunea de
învățare a sistemului penitenciar din țările partenere. Pentru a atinge aceste
obiective, proiectul este structurat în 8 pachete de lucru, axate pe
managementul, cercetarea, dezvoltarea conținutului de învățare, utilizarea
materialelor, implementarea și diseminarea rezultatelor.

Dezvoltarea profilului de competențe pentru profesioniștii în educația
adulților este asociată pachetului de lucru 2 – cercetare, și este coordonat
de partenerii de la Centrul de Formare și Specializare a Ofițerilor din
Administrația Penitenciară din Arad. În cadrul acestui pachet, grupul
principal de activități constă în identificarea competențelor, modelarea
competențelor și evaluarea competențelor. Identificarea competențelor
include compilarea informațiilor naționale disponibile cu privire la atribuțiile,
sarcinile, responsabilitățile, rolurile și mediile de lucru aferente locului de
muncă și identificarea de cunoștințe relevante, aptitudini și atitudini necesare
profesioniștilor în educația adulților în sistemul penitenciar. În etapa de
modelare a competențelor, datele colectate sunt folosite în dezvoltarea unui
profil compatibil de competențe pentru profesioniștii în educația adulților în
sistemul penitenciar, în timp ce evaluarea competențelor se referă la
verificarea cu părțile interesate ca setul de competențe identificate care
alcătuiesc profilul este complet , coerent și real.
Setul de competențe, deși dezvoltat pe baza datelor compilate de la
toți partenerii, nu va fi aplicat în mod egal în toate țările, luând în considerare
faptul că, în unele cazuri, politicile sunt deja în vigoare, în timp ce pentru alte
țări, acestea pot fi mai puțin relevante din cauza diferitelor culturi de
învățare, structuri sau reglementări guvernamentale.

2 Contextul studiului
Educației în penitenciarele din Europa i-a fost acordată o atenție
destul de sporită în ultimii ani, fiind puternic susținută de Comisia
Europeană, prin diferite programe. Dar, pentru a dezvolta educația în
penitenciare, trebuie să începem cu cel mai important aspect al procesului:
profesioniștii în educația adulților. Deși rolul lor cheie a fost recunoscut de
mai multe cercetări și în Programele Naționale de Reformă ale Statelor
Membre, există încă probleme serioase în ceea ce privește implementarea,
cu progrese limitate înregistrate în schimbarea sistemelor pentru a reflecta
nevoia de învățare de-a lungul vieții, în cazul învățării de-a lungul vieții
profesioniștilor care lucrează în sistemul penitenciar. Comunicarea Comisiei
Europene ”Îmbunătățirea calității formării profesorilor”, a remarcat faptul că,
acolo unde există, măsurile de sprijin pentru noile cadre didactice sunt încă
relativ nesistematice și în curs de dezvoltare, mai degrabă decât bine
încorporate. Mai mult decât atât, o abordare sistematică a educației cadrelor
didactice care activează în domenii vulnerabile, cum ar fi educația adulților
în penitenciare, ar contribui în mod semnificativ, chiar dacă indirect, la
abordarea priorităților inteligente și incluzive ale strategiei Europa 2020.
Pe baza experienței europene în domeniul educației în penitenciare a
partenerilor EIS ALP, am realizat faptul că pentru o educație eficientă în
penitenciare, cheia este concentrarea pe competențele cadrelor didactice,
chiar înainte de a intra în sistem, o idee care a fost explorată din unghiuri
diferite în mai multe proiecte generice CLAP, MyCompass, BRIDGE, TTIP.
Parteneriatul EISALP a luat în considerare aceste rezultate, precum și alte
inițiative din afara parteneriatului nostru, care sunt la fel de relevante:
Proiectul LOCNET cu privire la Educația în Penitenciare, Proiectul
Integrarea Eficientă a Cadrelor Didactice în Penitenciare și Competențe
Cheie pentru Profesioniștii în Educația Adulților, condus de DG EAC al
Comisiei Europene .

O explorare a bazelor de date European Shared, ADAM and EVE
pentru criteriile de căutare ”educația în penitenciare”, reflectă un număr
limitat de proiecte care vizează acest domeniu, și chiar mai puține care
subliniază problema formării profesioniștilor în educația adulților. În acest
context, integrarea profesioniștilor în educația adulților în sistemul
penitenciar este o problemă nerezolvată pentru cele mai multe dintre țările
europene iar necesitatea pentru inițiative comune și colaborare devine tot
mai riguroasă.
O inițiativă recomandată, adoptată de proiectul nostru, este
dezvoltarea unui instrument web pentru profesioniștii în educația adulților
pentru a-și evalua și dezvolta în continuare competențele cheie în educația
în penitenciare. Pentru a spori nivelul de originalitate și pentru a asigura
acoperirea necesară, proiectul a implicat părțile interesate relevante în toate
activitățile de dezvoltare, integrând perspectiva lor și folosind feedback-ul lor
în validarea profilului.

2.1 Scopul studiului
Pachetul de lucru 2 – cercetare, vizează dezvoltarea unui profil
european de competențe-cheie pentru profesioniștii în educația adulților care
lucrează în sistemul penitenciar, în funcție de competențele-cheie pentru
profesioniștii în educația adulților, cercetările naționale din țările partenere
efectuate pe părțile interesate și analiza Europeană a materialelor
disponibile pe acest subiect dezvoltate în alte inițiative LLP.



3 Metodologie
Metodologia utilizată constă în trei grupuri principale de activități:
 Identificarea Competențelor
 Modelarea competențelor
 Evaluarea competențelor

Pentru a asigura utilizarea de informații relevante, s-a luat decizia de
a aduna datele necesare prin cercetarea literaturii disponibile și/sau prin
intervievarea profesioniștilor în educația adulților care lucrează ca angajați
sau voluntari în interiorul penitenciarelor. De asemenea, această strategie a
fost susținută de diferențele existente între țările partenere, dintre care unele
au avut acces limitat la anumite surse, dar pot compensa cu alte date
importante.
Sursele pentru colectarea datelor au fost:

3.2
Identificare competențelor viza compilarea informațiilor naționale
disponibile cu privire la atribuțiile, sarcinile, responsabilitățile, rolurile și
mediile de lucru aferente locului de muncă și identificarea cunoștințelor
relevante, aptitudinilor și atitudinilor necesare profesioniștilor în educația
adulților din sistemul penitenciar.
În prima etapă a cercetării, partenerii au efectuat un inventar al
activităților specifice educației adulților în penitenciare și au identificat
cunoștințe, aptitudini și atitudini relevante pentru aceste activități, pe care leau grupat în competențe diferite, împărțite în trei categorii: generice,
specifice și suportive.
Pentru un limbaj și o înțelegere comună, conceptele utilizate au fost
descrise folosind următorii termeni:
 competență - o combinație complexă de cunoștințe, aptitudini și
abilități/atitudini necesare pentru a desfășura o activitate specifică, care
generează rezultate;
 competență generică - relevantă pentru desfășurarea tuturor
activităților din sectorul de învățarea a adulților;
 competență specifică - legată în mod direct de activitățile specifice
desfășurate de profesioniștii în educația adulților în procesul de
învățare;
 competență suportivă – necesară pentru desfășurarea activităților de
sprijin pentru procesul de învățare, cum ar fi sprijin managerial,
administrativ și folosirea mijloacelor media;
 cunoștințe - un set de fapte, concepte, idei, principii, teorii și practici
referitoare la un domeniu de practică, de lucru sau de studiu;
 aptitudini - o capacitate învățată sau dobândită prin formare, cu scopul
de a efectua acțiuni prin aplicarea cunoștințelor;

atitudini - capacitatea fizică, mentală sau emoțională pentru a efectua
o sarcină.







Documente de specialitate și referitoare la politica privind competențele
pentru a lucra în sectorul educației adulților (literatura de specialitate
privind competențele și abilitățile profesioniștilor în educația adulților,
cercetări finanțate de Comisia Europeană).
Descrieri ale locului de muncă, texte posturi vacante și profilurile de
competențe la nivel de furnizori, la nivel de sector și, dacă sunt
disponibile, la nivel național.
Rezultatele programelor educaționale (descriu setul de cunoștințe,
abilitățile și atitudinile pe care o persoană le-a dobândit și este în
măsură să le demonstreze după finalizarea unui proces de învățare).

.
Toate datele au fost colectate și structurate în mod comun de către
toți partenerii, pentru a facilita analiza ulterioară.
Această listă inițială conținea competențe, cunoștințe, deprinderi,
atitudini și descriptori de comportament si a fost baza pentru pasul 2 modelare competențelor.

3.1 Modelarea competențelor
Scopul modelării competențelor a fost dezvoltarea unui profil de
competențe compatibil pentru profesioniștii din educația adulților în sistemul
penitenciar.
Datele colectate au fost prelucrate prin utilizarea de metode de analiză
calitativă. Procesul de codificare a implicat trei membri ai echipei de
cercetare, care au analizat materialele primite de la fiecare partener.

3.3

Schema de codificare a fost dezvoltată în paralel cu procesul de
codificare, pentru a se asigura că au fost identificate toate temele recurente
relevante.
Analiza datelor a furnizat informații similare, cu mici diferențe
existente între parteneri. Au existat unele diferențe atunci când s-au
comparat datele colectate din literatură și cercetare cu datele colectate din
interviurile cu profesioniștii implicați în educația în penitenciare. Dar
diferențele au fost în mare parte legate de aplicabilitate: interviurile au
subliniat descriptorii de comportament caracteristici pentru profesioniștii care
lucrează în domeniul educației în penitenciare, în timp ce literatura de
specialitate a subliniat aspectele teoretice (competențe, cunoștințe, descrieri
generale ale aptitudinilor și atitudinilor).
Pentru a testa fiabilitatea codificării încrucișate, echipa de cercetare
a definit codificarea și protocolul de clasificare iar doi specialiști din cadrul
Penitenciarului din Arad (un psiholog și un educator) au fost instruiți
corespunzător, apoi au fost rugați să codifice întregul material.
Rezultatele au fost apoi comparate, și au indicat un grad ridicat de
acord între cei doi codificatori, ceea ce implică faptul că rezultatele analizei
conținutului sunt foarte fiabile și nu reprezintă doar rezultatul unui proces pur
subiectiv.
Pe baza datelor analizate, a fost identificat un model de competențe
cuprinzând 13 domenii de competențe, structurat în trei categorii principale:
 generice – caracteristici personale, de comunicare și lucru în
echipă, persoane în continuă formare în mod autonom,
domeniul didactic și metodologic, motivarea cursanților,
evaluarea și gestionarea procesului de învățare, bun
facilitator al procesului de învățare;
 specifice – reprezentare și colaborare inter-instituțională,
management al grupurilor din penitenciare, legislația și
reglementările din penitenciare, gestionarea cursanților
adulți cu nevoi speciale de învățare, înțelegerea specificului
unui mediu din penitenciare;
 suportive – competențe aferente.
Fiecare domeniu de competențe a avut o serie de indicatori
definitorii (cunoștințe, abilități și atitudini) și exemple, care au oferit contextul
pentru o mai bună înțelegere a competențelor referitoare la profesioniștii din
educația în penitenciare.

Evaluarea competențelor

Acest pas a fost esențial în dezvoltarea profilul de competențe,
pentru a ne asigura că acesta este complet, compatibil și real. Acest lucru a
constat într-un workshop organizat cu părțile interesate relevante, în aprilie
2014, de către partenerii P3 - CFSO (ROMÂNIA), P 5 - CCF (MALTA), P7 ANJAF (PROTUGALIA), P9 - CIK (Slovenia) și P11 - LIFE (Marea Britanie).
Părțile interesate au variat de la profesioniști implicați în managementul și
educația în penitenciare, la profesori, voluntari, educatori, asistenți sociali și
psihologi.
Cu scopul de a facilita procesul de testare, profilul de competențe a
fost structurat sub forma unui chestionar, cu 13 domenii de competențe,
fiecare fiind definit de mai multe elemente reprezentând indicatori definitorii.
Relevanța fiecărui indicator a fost evaluată pe o scară de la 1 la 5 (1 - deloc
important, 2 - mai puțin important, 3 - la fel de important, 4 - mai important, 5
- foarte important). De asemenea, în timpul workshop-ului, a fost cerut
feedback de la participanți și toate observațiile și sugestiile părților interesate
au fost notate. Profilul a fost revizuit pe baza comentariilor acestora.
Versiunea revizuită a fost apoi trimisă partenerilor, pentru analiză și
feedback.
Evaluarea a indicat necesitatea de a restructura încadrarea
competențelor în principalele categorii, pentru a reflecta mai bine caracterul
lor generic și specific. De asemenea, pentru o mai bună descriere a
competențelor, indicatorii au fost structurați în cunoștințe, abilități și atitudini.
Domeniul ”caracteristici personale”, a fost eliminat iar descriptorii conținuți
au fost integrați în competențele rămase, în principal datorită faptului că
profilul este baza pentru modulele de formare dezvoltate în pachetul de lucru
4.
Acest lucru înseamnă că materialul de învățare dezvoltat trebuie să
abordeze conținutul profilului iar domeniul ”caracteristici personale” conține
dimensiuni care pot fi greu de format. Prin integrarea lor în competențe,
acestea pot crește înțelegerea profilului, fără necesitatea de a fi abordate
direct.

3.4

Valabilitatea rezultatelor cercetării

Proiectul cercetării s-a bazat pe o metodologie calitativă, care ne-a
permis să luăm în considerare diferențele dintre țările partenere (legislație,
reglementări în penitenciare, practici referitoare la educația și reabilitarea
deținuților) și experiența profesioniștilor în educația adulților în dezvoltarea
unui profil de competențe, permițând o mai bună înțelegere a unui domeniu
complex și abordat din numeroase puncte de vedere.
Prin folosirea unui proiect de cercetare calitativă, am vizat
informațiile colectate de la un eșantion de surse, relevant pentru subiectul
abordat, mai degrabă decât să ne preocupe generalizarea rezultatelor
așteptate. Planul de eșantionare a inclus revizuirea literaturii de specialitate
și a documentelor, precum și verificări relevante ale părților interesate în
identificarea și evaluarea competențelor, crescând credibilitatea studiului. De
asemenea, utilizarea mai multor surse de date și proceduri de colectare a
permis coroborarea și unificarea dovezilor, respectarea principiul
triangulației și creșterea valabilității concluziilor studiilor.
Coerența competențelor identificate cu rezultatele cercetărilor
anterioare similare, combinate cu consensul experților care au evaluat
profilul de competențe a indicat un nivel acceptabil de obiectivitate și control
al erorilor cercetătorilor.
Abordarea calitativă în analiza datelor a permis echipei de cercetare
să identifice și să extragă competențe relevante din datele existente,
susținute de exemple și descriptori de comportament specifici oferiți de
profesioniști cu experiență. În acest mod, am urmărit întrebările cercetării și,
prin urmare, scopul proiectului, asigurându-ne că nu impunem teorii explicite
și nu forțăm datele în modele pre-existente.
Toate aceste strategii au asigurat fiabilitatea și validitatea profilului
de competențe, esențial într-un proiect de cercetare calitativă.

4.2 Competențe specifice de:

4.2.1 Înțelegerea legislației și reglementărilor
referitoare la penitenciare

4. Rezultatele studiului

4.2.2 Literatura de specialitate cu privire la educația în
penitenciare și teoriile corective

Așa cum am menționat mai sus, obiectivul principal al cercetării a
fost de a identifica un set de competențe de bază pentru profesioniștii în
educația adulților care lucrează în sistemul penitenciar.
Versiunea finală a profilului de competențe este structurată în trei
categorii: generice, specifice și suportive. Fiecare competență va fi
prezentată din perspectiva cunoștințelor, aptitudinilor, atitutdinilor și
descriptorilor specifici.

4.2.3 Înțelegerea specificului unui mediu din penitenciar
4.2.4

Reprezentare și colaborare inter-instituțională

4.2.5

4.2.6

Managementul grupurilor în penitenciare

Gestionarea cursanților adulți cu nevoi speciale de învățare

4.1 Competențe generice de:
4.1.1 Comunicare și lucrul în echipă
4.1.2 Formare continuă în mod autonom

4.1.3 Didactică și metodică specifică

4.1.4 Motivarea cursanților
4.1.5 Evaluarea și gestionarea competențelor
procesului de învățare
4.1.6 Facilitare a procesului de învățare

4.3 Competențe suportive de:
4.3.1. IT pentru scopuri de învățare și administrare

4.3.2. Gestionare a timpului

4.3.3. Rezolvare a problemelor administrative în ceea ce
privește procesul de învățare

4.3.4. Comunicare Într-o limbă străină

4.3.5. Identificare și utilizare eficientă a resursele și
instrumentele existente

-

4.1 Competențe generice
4.1.1 Comunicare și lucrul în echipă
Cunoștințe
- să cunoască tehnici de comunicare relevante
- cunoașterea instrumentelor și a tehnicilor procesului de comunicare
- cunoștințe tehnice la nivel social și de competențe umane
- cunoștințe de gestionare a conflictelor în echipă
- cunoștințe în domeniul formării profesionale adecvate contextului.
(postura fizica, adecvarea vocii, utilizarea de exemple pentru grupul
țintă, asertivitate față de cursanți)
Aptitudini
- abilitatea de a interacționa cu deținuți într-un mod asertiv
- abilitatea de a stabili o relație de încredere și respect într-un mediu din
penitenciar
- abilitatea de a face schimburi de experiență și cunoștințe cu deținuți și cu
alți colegi
- abilitatea de a da și a primi feedback la și de la cursanții adulți, colegi și
părțile interesate
- abilitatea de a coopera și de a acționa ca un jucător de echipă
Atitudini
- o atitudine de empatie și înțelegere față de cursanții
- să fie atent la întrebări și să încerce să răspundă cu exemple practice
Descriptori
- Este important ca fiecare profesionist în educația adulților să dețină
abilități de comunicare adecvate (să înțeleagă barierele de comunicare,
să dezvolte diferite stiluri de comunicare) pentru a comunica cu toți
cursanții și cu toți infractorii din acest cadru, inclusiv cu cei care sunt
tulburați. De exemplu, dacă cineva predă un set de calități personale și
competențe sociale (de exemplu, gătit, artă, matematică), sunt necesare
abilități impecabile de răbdare și de comunicare pentru a iniția deținuții
într-o viață bazată pe învățare.
- A fi asertiv cu cursanții în contextul corect, dar abordabil și de încredere
este esențial pentru un rol în educația în penitenciare.

-

-

-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă un rol activ/de
cooperare în echipele și în grupurile de lucru la care participă.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să facă schimb de informații
și cunoștințe cu colegii și să fie disponibil să îi susțină atunci când i se
cere acest lucru.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să contribuie la dezvoltarea
și întreținerea unui mediu de lucru în condiții bune și să consolideze
spiritul de echipă.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie în măsură să
soluționeze asertiv potențialele conflicte, folosind strategii care includ
bună înțelegere și respect pentru ceilalți.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să se poată pune în locul
”celuilalt” și să încerce să înțeleagă perspective diferite cu privire la
aceeași problemă.

4.1.2 Formare continuă în mod autonom
Cunoștințe
- cunoștințe referitoare la rolul său în cadrul sistemului penitenciar
- cunoștințe referitoare la evoluțiile recente relevante în literatura (de
specialitate)/studii recente și cercetare
Aptitudini
- abilitatea de a gândi critic față propria practică profesională
- abilitatea de a fi auto-reflexiv
- abilitatea de a gestiona propriul proces de învățare
Atitudini
- să fie interesat în utilizarea oportunităților existente pentru dezvoltarea
personală și profesională
- să fie auto-reflexiv
Descriptori
- Profesionistul în educația adulților reflectă în mod sistematic asupra
propriilor practici, asupra învățării și dezvoltării personale.
- Profesionistul în educația adulților integrează concluziile reflecțiilor sale
în propria sa practică profesională, privindu-și propria practică în
contextul mai larg al institutului, sectorului, profesiei și a societății.
- Profesionistul în educația adulților este preocupat de propria sa
dezvoltare, este dispus să se dezvolte în continuare și devină mai bun/ă
și se vede ca o persoană care este în continuă formare în mod autonom.

-

4.1.3 Competențe didactice și metodologice
Cunoștințe
- cunoștințe și abilități referitoare la domeniul de discipline predate și
conexe (pedagogie socială ca un domeniu interdisciplinar; asemănări și
diferențe cu domenii conexe, metode, strategii și modele de asistență
socială pedagogică)
- cunoașterea metodelor de învățare (didactică) relevante pentru
procesele de învățare ale adulților
- cunoașterea diferitelor stiluri de învățare (abordări) ale deținuților

-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să dezvolte strategii de predare a
lecțiilor în funcție de alcătuirea fiecărei clase (cursanții provin din diferite medii
culturale și sociale și au diferite prejudecăți și atitudini față de autoritate, care
trebuie luate în considerare și abordate).
Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă abilitatea de a preda întrun mod creativ, adaptându-se la nevoile unei varietăți de cursanți și să
dorească să exploreze noi strategii de predare și învățare.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să promoveze accesul deținuților
la mijloacele media, pentru a-i informa cu privire la evenimentele de actualitate
în viața socială, cu măsurile de siguranță corespunzătoare.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să poată alege materiale de
învățare adecvate, de exemplu, emisiuni de radio sau de televiziune.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să colecteze experiențe din viața
de zi cu zi, care pot fi afișate și transpuse în formarea practică (utilizarea de
filmulețe, documentare, muzică, mirosuri, etc.).
Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie calificat și capabil să
folosească oportunitățile pentru a încorpora limbajul, citirea, scrierea și
aritmetica ori de câte ori este posibil (exemple de predare încorporată:
numere, scară și proporție în artă, scrierea pentru programele radio din
penitenciare, acolo unde acestea există, discuții referitoare la limbaj, cum ar fi
”jargonul” și alte limbaje din penitenciare, sprijinirea lecturii copilului acolo
unde se aplică un astfel de program).

Aptitudini
- abilitatea de a identifica și de a folosi cele mai bune resurse de învățare
adaptate la nevoile și capacitățile deținuților
- abilitatea de a integra materialul de învățare în contextul social și cultural
al deținuților
- abilitatea de a folosi diverse tehnici de învățare (Formarea Individuală și
Colectivă, noile mijloace media și rețelele sociale)
- abilitatea de a folosi teoria educației adulților în procesul de predare

-

Atitudini
- să fie critic și reflexiv cu privire la informațiile disponibile
- să își asume responsabilitatea pentru modul în care folosește informațiile
într-un penitenciar

4.1.4 Motivarea cursanților

Descriptori
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă cunoștințe vaste cu
privire la inteligențele multiple (vizual-spațiale, corporal-kinestezice,
muzicale, interpersonale, intrapersonale, lingvistice și logico-matematice)
și să le ia în considerare atunci când lucrează cu deținuții.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie capabil să-și planifice
(în general) și să pregătească organizat la nivel intern programa
(coerentă), care să asigure continuitate și progres, având în vedere
politica referitoare la programa la nivel național, regional și de școală.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie în măsură să justifice
programa bazată pe cunoașterea și înțelegerea procesului de învățare și
materiile din programă.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă calificările necesare
la un nivel corespunzător tipului de curs pe care dorește să îl predea.

Cunoștințe
- cunoștințe privind metode și tehnici de stimulare, motivare și de încurajare a
deținuților și de dezvoltare a acestora
Aptitudini
- abilitatea de a folosi metode și tehnici de stimulare, motivare și încurajare a
cursanților adulților
- abilitatea de a crea un mediu de învățare stimulant pentru cursanții adulți
- abilitatea de a sublinia relevanța subiectului pentru situații din viața reală
- abilitatea de a folosi punctele forte și resursele cursanților în procesul de
învățare
- abilitatea de a stimula încrederea cursanților
- abilitatea de a structura procesul de învățare, în conformitate cu nevoile
cursanților;
Atitudini
- o atitudine de empatie și înțelegere față de cursanții.

Descriptori
- Profesioniștii în educația adulților ar trebui să cunoască și, de preferință, să
fie familiarizați cu teoria Inteligenței Emoționale (cunoașterea de sine,
gestionarea stării de spirit, motivația de sine, empatia și gestionarea
relațiilor).
- Profesioniștii în educația adulților ar trebui să aibă suficientă imaginație
pentru a organiza sala ”de curs” într-un mod cât mai diferit posibil față de
sălile de clasă (Un număr destul de mare de deținuți au experiențe școlare
negative, așa că recrearea unui astfel de context nu ajută deoarece îi va face
pe aceștia să simtă că au eșuat atunci când au fost mai tineri).
- Profesioniștii în educația adulților ar trebui să aibă răbdare cu cursanții și să
aibă compasiune pentru nevoile, preocupările și experiențele fiecărui cursant.
- Educația într-un astfel de context poate fi o provocare deoarece deținuții se
pot lupta cu identitatea de a deveni cursanți și pot asocia educația cu
experiențe negative din învățământul general, de exemplu. Prin urmare,
profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă un mod inovator de a
motiva cursanții și persistent cu lipsa de încredere a cursantului sau lipsa de
motivație pentru a învăța.
- Deținuții pot fi greu de motivat și dificil de a fi inspirați de educație, de aceea
este atât de important ca un profesionist în educația adulților să poată
demonstra capacitatea de adaptare și persistență într-un astfel de context.
4.1.5 Evaluarea și gestionarea competențelor procesului de învățare
Cunoștințe
- cunoașterea tehnicilor de evaluare
- cunoașterea unei game largi de stiluri de învățare și metodele didactice
pentru a fi utilizate în procesul de învățare
- cunoștințe referitoare la cum să elaboreze o programă
- cunoașterea diferitelor tehnici de monitorizare și evaluare
- cunoașterea modurilor în care rezultatele pot fi folosite pentru a îmbunătăți
procesul de învățare, strategiile de învățare și practică lui/ei
Aptitudini
- capacitatea de a putea utiliza diferite tehnici de evaluare și monitorizare
- capacitatea de a putea dezvolta obiectivele de învățare, în conformitate cu
nevoile identificate
- capacitatea de a elabora și de a preda programe, folosind diferite modele
curriculare, teoria educației adulților, resurse și metode adecvate

capacitatea de a putea utiliza diverse metode și modele de curriculum în
conformitate cu stilurile și obiectivele de învățare
capacitatea de a evalua și de a integra rezultatele în cadrul complex al
procesului de învățare
capacitatea de a integra programele de formare în procesul de reabilitare în
curs al deținuților

Atitudini
- este auto-reflexiv
- este dispus să-și îmbunătățească procesul de învățare și strategia utilizată
Descriptori
- Profesioniștii în educația adulților trebuie să aibă suficientă creativitate și
diversitate în predare, resurse și idei, din cauza faptului că restricțiile din
detenție sunt, uneori, foarte mari.
- Profesioniștii în educația adulților ar trebui să fie foarte clari cu privire la
diferența dintre evaluările formative și sumative și când trebuie folosite.
- Profesioniștii în educația adulților pregătesc, predau și subliniază, cum le este
solicitat, folosind informații pentru a stabili obiective provocatoare.
- Profesioniștii în educația adulților stabilesc și monitorizează obiectivele
cursantului SMART și folosesc în mod eficient Planurile de Învățare
Individuală.
- Profesioniștii în educația adulților joacă un rol complet în cadrul procedurilor
de asigurare a calității în Penitenciare și în promovarea predării și învățării de
înaltă calitate, menținerea și dezvoltarea unei varietăți de materiale de
învățare care să răspundă nevoilor egalității de șanse în penitenciare.
- Profesionistul în educația adulților ia în considerare nevoile, interesele și
așteptările adulților, în conformitate cu programa.
- Atunci când planifică lecțiile, profesionistul în educația adulților încearcă să
anticipeze diferite situații în procesul de învățare.
- Atunci când planifică lecțiile, profesionistul în educația adulților ia în
considerare limitările cu care se confruntă adulții în procesul de învățare.
4.1.6 Bun facilitator al procesului de învățare
Cunoștințe
- cunoștințe în ceea ce privește dezvoltarea umană și etapele de dezvoltare a
adulților
- cunoștințe de diferite stiluri de învățare și predare (abordări)
Aptitudini
- abilitatea de a identifica și de a folosi resursele de învățare ale cursanților
- abilitatea de a încuraja învățarea auto-dirijată a deținuților
- abilitatea de a crea un mediu de învățare pozitiv, în care adulții care învață să
nu ezite în a-și exprima părerea sau opinia cu privire la procesul de învățare
- abilitatea de a ghida adulții în procesul de învățare și în dezvoltarea viitoare a
acestora înspre, sau ca, persoane pe deplin autonome în continuă formare.

4.2 Competențe specifice
4.2.1. Legislația și reglementările referitoare la penitenciare
-

abilitatea de a sprijini cursantul adult în atingerea obiectivelor procesului de
învățare și în conformitate cu strategia de învățare definită
abilitatea de a oferi sarcini și activități relevante și contextualizate și, de
asemenea, să evalueze rezultatele
abilitatea de a schimba strategia de învățare atunci când este necesar

Atitudini
- este conștient de diferențele dintre deținuți (culturale, economice, etnice)
- adoptă o atitudine flexibilă față de procesul de învățare
Descriptori
- Profesioniștii în educația adulților ar trebui să își cunoască cursanții - este
important să afle cât mai multe despre cursanți, dacă un program de
educație și formare în penitenciar va produce rezultate. Nu are sens crearea
unui curriculum, scrierea detaliată a programei și elaborarea de metode de
predare fără să știe cine vor fi beneficiarii acestui proiect.
- Cursanții, în special deținuți, mulți dintre aceștia având un nivel scăzut de
educație, consideră că singurul lucru pe care îl pot face este de a pune
întrebări, deoarece profesorul are toate răspunsurile. Profesioniștii în
educația adulților, care oferă cursanților inițiative creative au o șansă mai
mare de a-și vedea cursanții reușind.
- Unul dintre factorii care diferențiază educația în penitenciare de
învățământul general este starea emoțională a deținutului. Acest lucru este
direct legat de capacitatea de a înțelege impactul încarcerării asupra fiecărui
deținut. Fiecare profesionist în educația adulților are responsabilitatea de a
avea grijă de toți cursanții și își dă seama dacă ceva ar putea compromite
siguranța sau sănătatea lor. Nevoile, problemele și abilitățile fiecărui cursant
vor fi diferite iar abilitățile de comunicare și relaționare sunt necesare pentru
a avea succes ca profesionist în educația adulților din sistemul penitenciar.
- Profesionistul în educația adulților ia în considerare și acceptă diversitatea
adulților în procesul de învățare (culturală, socială și comportamentală).
- Profesionistul în educația adulților este capabil să recunoască cursanții
reticenți din grup și alege tehnici adecvate de soluționare a problemelor.
- Profesionistul în educația adulților este în măsură să plieze comunicarea pe
structura grupului de cursanți adulți (deținuți, romii, străini).
- Profesionistul în educația adulților este în măsură să ia în considerare
cunoștințele anterioare și experiența adulților.
- Profesionistul în educația adulților permite participarea activă a cursanților în
procesul de învățare și încurajează deținuții să adopte treptat răspunderea
pentru propria lor educație.

Cunoștințe
- o bună cunoaștere a legislației aferente penitenciarelor
Aptitudini
- abilitatea de a înțelege principiile inspecției, revizuirea rapoartelor cu cele
mai bune practici și procesul de auto-evaluare în educația în penitenciare
- abilitatea de a înțelege normele din penitenciare privind securitatea și
obligațiile și responsabilitățile profesioniștilor în învățarea adulților în
utilizarea Formării Individuale și Colective, sănătate și siguranță, precum și
conduită profesională
- abilitatea de a oferi indicațiile pentru stabilirea asistenței tehnice necesare
pentru a implementa planul de tratament al deținuților
Atitudini
- să fie responsabil
- să fie cinstit și să fie o “persoană corectă”
Descriptori
- În cazul în care cunoștințele cu privire la alte organizații sau aspecte ale
sistemului penitenciar sunt limitate, este important să aibă abilitatea de a
cerceta cu precizie și de a învăța noi informații, pentru a fi mai bine
informați.
- Profesionistul în educația adulților trebuie să înțeleagă rolurile și
responsabilitățile ofițerului din penitenciar și să înțeleagă modul în care tot
personalul penitenciarului poate sprijini și ajuta procesul de învățare al
deținuților în acest context.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să înțeleagă utilizarea
resurselor, interacțiunea cu deținuții, drepturile și responsabilitățile sale,
accesul în penitenciar pentru personal, vizitatori și voluntari, corespondența
cu deținuții, confidențialitatea persoanelor în sala de curs.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să respecte dreptul cursanților
la confidențialitate/intimitate și să nu discute despre viața cursanților
deținuți în afara penitenciarului (ar trebui să fie responsabil și de
încredere).
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să ofere asistență tehnică
Instanțelor și Comisiilor de eliberare condiționată cu privire la sancțiuni prin
pregătirea de rapoarte, emiterea de avize cu privire la dezvoltarea
individuală a deținuților, în timpul executării pedepsei, astfel încât să
permită judecătorilor respectivi să evalueze pericolul și viabilitatea
reintegrării lor în societate.

-

4.2.2. Literatura de specialitate cu privire la educația în penitenciare și
teoriile corective

-

Cunoștințe
- cunoștințe cu privire la rolul important al educației, formării și învățării, ca
parte a procesului de reabilitare a deținuților
- cunoașterea domeniului excluziunii sociale (teorie, context istoric,
presupuneri ontologice și justificări – anxietate culturală, handicap
universal, identitate socială)
- cunoștințe de bază cu privire schimbarea paradigmei postmoderne: de la
conceptul de sărăcie la conceptul de noua sărăcie sau de excluziune
socială; de la sublinierea cauzalității, motivelor individuale, și răspunderii,
la înțelegerea sistematică a responsabilității pentru sărăcie/excluziune
- cunoștințe cu privire la semnificația și simbolismul limitelor sociale
- cunoștințe cu privire la selectarea grupurilor excluse social
- cunoștințe de excluziune socială extremă: acumularea excluderii și
nivelurile și formele de compensare
- cunoașterea strategiei de identitate a persoanelor excluse social - de la
individual la colectiv: subculturi, cultura masculină, etc.
- cunoștințe în teoria abținerii
- cunoștințe cu privire la teorii referitoare la criminalitate și reabilitare
Aptitudini
- abilitatea de a diferenția comportamentul și persoana
- abilitatea de a înțelege fenomenul complex al educației și reabilitării
- abilitatea de a adapta conținutul învățării la progresele recente din
domeniul educației în penitenciare și reabilitare
Atitudini
- să nu judece
- să adopte o atitudine de toleranță și acceptare
- să respecte și să apere drepturile deținuților, precum și drepturile
comunității
Descriptori
- Ar fi esențială înțelegerea impactului încarcerării în special în ceea ce
privește modul în care acesta poate afecta capacitatea individului și
dorința de a învăța și de a fi implicat în oportunități educaționale. De
asemenea, este importantă înțelegerea caracteristicilor cheie ale
penitenciarelor și ale deținuților, în special în cazul în care există motive
de îngrijorare.

Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie preocupat în mod constant de
evoluțiile recente din domeniul educației în penitenciare și reabilitare și să le
integreze în propria lui/ei practică.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie capabil să înțeleagă
interacțiunea complexă a factori implicați în comportamentul infracțional și
educația în penitenciare.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să înțeleagă faptul că principalul
scop al educației în penitenciare este șansa comportamentală și cognitivă a
deținuților, în conformitate cu cel mai bun interes al comunității.
4.2.3. Înțelegerea specificului unui mediu din penitenciar

Cunoștințe
- cunoștințe referitoare la constrângerile organizaționale asociate instituțiilor
închise
- cunoștințe în strategii pentru prevenirea și/sau gestionarea situațiilor de risc
Aptitudini
- abilitatea de a se face față spațiilor închise și condițiilor de predare într-un
penitenciar
- abilitatea de a face față și de a înțelege constrângerile organizaționale de a
lucra într-un context în care siguranța este esențială și în care fragmentarea și
discontinuitatea în procesul de învățare pot afecta grav planificarea și predarea
cursurilor de formare
- abilitatea de a lucra în mod pozitiv în condițiile constrângerilor inerente
Atitudini
- înțelegerea limitelor de sprijin și a limitelor rolului lor în raport cu deținuții
- înțelegerea limitărilor tehnologiilor de învățare în penitenciar
- să fie conștienți de codul vestimentar adecvat într-un cadru de penitenciar,
indiferent de grupul de deținuți la care predau
- să fie sensibili la complexitatea penitenciarelor sau instituțiilor închise
Descriptori
- Condițiile de predare sunt extrem de diferite de cele din învățământul general,
prin urmare, ar trebui să fie capabili să se obișnuiască cu a se confrunta cu
restricții odată ce intră în penitenciar.
- Profesionistul în educația adulților trebuie să aibă cunoștințe asupra modului de
a preveni situațiile periculoase. Trebuie să-și înțeleagă poziția (tehnici, strategii
și proceduri educaționale) și să recunoască manipularea în cadrul sălii de curs.

Atitudini
- să fie preocupați de îmbunătățirea educației adulților în penitenciare, în
concordanță cu modificările și nevoile societății.

-

-

-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să înțeleagă și să aibă
comportamentul corect într-un cadru corecțional (sublinierea
competențelor-cheie de negociere; evitarea pericolului, moduri de a
vorbi, de a negocia pentru a reduce presiunea, de exemplu: un conflict,
intimitate și respect, poziționare fizică, intervenția, protecția și
gestionarea conflictelor). El/ea ar trebui să aibă, de asemenea,
cunoștințe privind modul de a gestiona situații de violență
(implementarea procedurilor de operare în urma unui incident,
folosirea sistemului de alarmă, instruirea în folosirea cheilor) și să
înțeleagă instrucțiunile fiecărui penitenciar (să înțeleagă diferitele
sisteme de alarmă și modul în care acestea funcționează, procesul de
raportare a incidentelor, cum să depună mărturie împotriva deținuților
și gardienilor în urma unui posibil incident).
De multe ori, ca urmare a incidentelor legate de siguranță care întârzie
sau împiedică deblocarea deținuților, profesioniștii în educația adulților
ar trebui să dea dovadă de răbdare și înțelegere. Regimul din
penitenciar și siguranța tuturor deținuților sunt extrem de importante
așadar profesioniștii în educația adulților care lucrează în interiorul
unui penitenciar ar trebui să se adapteze la toate scenariile.
Deși responsabilitățile de îngrijire fac parte din rolul profesioniștilor în
educația adulților, este, de asemenea, vital ca aceștia să înțeleagă
limitele și barierele acestui sprijin. De exemplu, este important ca nici
un tutore din penitenciar să nu fie prea familiar cu nici un cursant, fapt
care ar compromite orice nivel de profesionalism. Individul trebuie să
rămână în permanență profesional în munca lui și să dea dovadă de
sprijin emoțional și înțelegere atât cât îi permit limitele job-ului. O
oportunitate de manipulare de către un cursant trebuie să fie
întotdeauna recunoscută și evitată.
4.2.4. Reprezentare și colaborare inter-instituțională

Cunoștințe
- cunoașterea rolului educației adulților în penitenciare și misiunea
instituției, în contextul judiciar și penal
Aptitudini
- abilitatea de a reprezenta instituția la grupuri de lucru, întâlniri sau
evenimente legate de educația adulților
- abilitatea de a înțelege relația dintre diferite instituții și organizații
implicate în reabilitarea deținuților

Descriptori
- Este important ca profesionistul în educația adulților să dețină o înțelegere
aprofundată a interacțiunii dintre organizații în acest context (este extrem de
important să înțeleagă toate elementele sistemului penitenciar și a
organizațiilor care joacă un rol în călătoria fiecărui deținut, de exemplu:
serviciu de probațiune, servicii de detenție, sistemele judiciare, sănătate și
servicii pentru abuz de droguri, etc.).
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să își poată folosi aptitudinile de
relaționare cu alți profesori și profesioniști - este important ca abilitățile de
comunicare și capacitatea de a relaționa să facă parte din rolul unui
profesionistul în educația adulților.
- Cu scopul de a ajuta cursanții pentru ca aceștia să progreseze în educația lor
și în procesul de reabilitare, profesionistul în educația adulților ar trebui să
aibă o înțelegere și un nivel de cunoaștere a altor agenții care pot ajuta
evoluția în reabilitare a fiecărui cursant.
- Un profesionist în educația adulților care lucrează în penitenciare ar trebui să
aibă experiență, chiar și dincolo de curriculum-ul educației în penitenciare.

4.2.5. Managementul grupurilor în penitenciare
Cunoștințe
- cunoașterea domeniului excluziunii sociale (teorie, context istoric,
presupuneri ontologice și justificări - anxietate culturală, handicap universal,
identitate socială)
- cunoștințe referitoare la dinamica de grup
- cunoștințe referitoare la diferitele strategii de gestionare a situațiilor
conflictuale
Aptitudini
- abilitatea de a identifica și de a lucra cu dinamica de grup
- abilitatea de a identifica, aprecia și respecta diversitatea
- abilitatea de a promova egalitatea de șanse și de tratament a deținuților
- abilitatea de a face față eventualelor situații conflictuale
- abilitatea de a crea un mediu de învățare sigur, bazat pe respect reciproc și
cooperare
Atitudini
- să fie conștienți de stigmatizare, marginalizare și excluziune socială în rândul
deținuților
- să respecte și să aprecieze diversitatea

-

Descriptori
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie conștient de faptul că
mediul în care lucrează diferă foarte mult, în majoritatea cazurilor, de
orice alt mediu în care a mai lucrat (trebuie să depună eforturi
semnificative pentru a deveni conștienți de nevoile sociale și
emoționale pe care cursantul le aduce în ”sala de curs”).
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie informat cu privire la
dinamica de grup, datorită faptului că aceasta poate afecta procesul de
învățare iar acest lucru este deosebit de important în penitenciare în
cadrul interacțiunii dintre relații complexe.
- Este important ca un nivel ridicat de înțelegere cu privire la
caracteristicile cheie ale unui comportament deviant să facă parte din
rol. Acest lucru are legătură directă cu capacitatea unui profesionist în
educația adulților de a nu judeca și de a nu fi părtinitor.
- Este important să înțeleagă sau să aibă o imagine de ansamblu asupra
abilităților și tehnicilor de gestionare a clasei și a unei varietăți de
situații, structuri si dinamici de grup.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să elaboreze, să adopte
și/sau să pună în aplicare metode și procese tehnico-științifice,
considerate a fi cele mai potrivite în urmărirea deținuților în timpul
executării măsurilor privative de libertate, în special cu privire la
pregătirea și actualizarea planului individual de reabilitare și în
transmiterea părerilor legale necesare sau solicitate de superiori.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să ofere indicațiile pentru
stabilirea asistenței tehnice necesare pentru a implementa planul de
tratament al deținuților, în special în ceea ce privește plasarea forței de
muncă, frecvența cursurilor școlare și de formare profesională,
aplicarea de sancțiuni disciplinare.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie capabil să producă un
mediu de învățare care transcende diferențele etnice, religioase,
lingvistice și culturale.
- Procesul de învățare are loc într-un mediu care promovează respectul
și diferențele culturale respectând valori bazate pe solidaritate și
demnitate.
- Atunci când se introduc subiectele principale ale curriculum-ului,
profesionistul în educația adulților folosește exemple din diferite culturi
și grupuri.
- Profesionistul în educația adulților predă lecții și activități care ajută
cursanții adulți să-și dezvolte atitudini pozitive față de diferite grupuri
rasiale, etnice și culturale.

-

Profesionistul în educația adulților își adaptează predarea la realizările de
învățare ale tuturor adulților din toate clasele sociale, culturile și ambele
sexe.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să poată folosi diferite stiluri de
predare și abordări în concordanță cu diferitele stiluri de predare folosite de
diverse grupuri culturale și etnice.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să poată înțelege și să
gestioneze diferite forme de muncă pedagogică (de prevenție educațională,
consiliere, compensatorie, integrare socială etc.).
Colaborează și lucrează cu familiile și cu alte grupuri sociale importante
pentru cursant.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să se implice în pregătirea,
managementul și evaluarea proiectelor de pedagoge socială specială (de
exemplu, voluntariat sau asistență socială preventivă, reprezentare, grupuri
de întrajutorare, etc.).

4.2.6. Gestionarea cursanților adulți cu nevoi speciale de învățare
Cunoștințe
- cunoștințe privind caracteristicile speciale ale deținuților periculoși
- cunoștințe referitoare la strategiile pentru deținuții cu nevoi speciale de
învățare
Aptitudini
- abilitatea de a elabora si dezvolta proiecte sau activități la nivelul unor
grupuri specifice care prezintă risc psiho-afectiv (dependenți de droguri,
pacienți cu boli transmisibile, adulții tineri și bolnavi mintal)
- să aibă experiență de lucru cu deținuții care pot avea puțină experiență în
educație și formare profesională
- abilitatea de a integra experiența elevilor în procesul de învățare
- abilitatea de a adapta procesul de învățare la nevoile speciale ale elevilor
- să fie în măsură să identifice comportamentul deviant și semnele de tulburări
mentale
Atitudini
- lipsit de prejudecăți
- rezistent la stres
- răbdător
- creativ
Descriptori
- Profesionistul în educația adulților trebuie să joace un rol important în
proiectarea, dezvoltarea și furnizarea de programe de învățare care satisfac
nevoile cursanților și care respectă criteriile de asigurare a calității interne și
externe; în conformitate cu planul de afaceri al penitenciarului și al altor părți
interesate.

4.4 Competențe suportive
4.3.1. Competențe IT pentru scopuri de învățare și administrative
-

-

-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să poată produce strategii
pentru a implica toți elevii, să construiască încrederea și să facă față
comportamentului provocator. De exemplu, ar putea fi stabilite reguli de
bază sau ar putea fi stabilit un contract de grup, care ar putea fi
conceput pentru a pune în aplicare normele la care a contribuit în mod
democratic fiecare elev.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să fie capabil să ilustreze
sau să prezinte cazuri practice referitoare la conținutul cursului.
Ar trebui să fie în măsură să identifice care deținut ar putea să dezvolte
un Plan de Învățare Individuală și să înțeleagă la care grup ar putea fi
aplicat un astfel de plan. Aptitudini precum aceasta necesită bune
abilități analitice și de judecare cu privire la experiența și cunoștințele
deja dobândite.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să ia în considerare
diferențele de gen, vârstă și durată a pedepsei. Toate acestea pot
afecta calitatea și tipul educației, precum și elaborarea procesului de
învățare pentru astfel de deținuți.

-

Profesionistul în educația adulților trebuie să aibă un nivel suficient de
cunoștințe IT pe care să le utilizeze la colectarea, analiza, adaptarea și
transformarea informațiilor în vederea producerii de instrumente de formare,
pentru a face cât mai atrăgătoare și plăcute cursurile de formare.

4.3.2. Abilități de gestionare a timpului
- Profesionistul în educația adulților planifică sarcini și activități în funcție de
caracteristicile individuale ale grupului și ale subiectului.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă abilitatea de a lucra sub
presiune și de a respecta termenele limită.
4.3.3. Abilitatea de a face față problemelor administrative, în ceea ce privește
procesul de învățare
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să prezinte acuratețe și precizie în
prezentarea scrisă.
- Profesionistul în educația adulților ar trebui să aibă capacitatea de gândire:
abilitatea de a planifica, de a comunica și de a rezolva probleme în mod eficient.
4.3.4. Cunoștințe de bază ale unei limbi străine
-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să înțeleagă rolul limbii ca un
instrument de comunicare și un sistem pentru exprimarea sensului.
Profesionistul în educația adulților ar trebui să înțeleagă că predarea și
învățarea limbilor străine este un proces interactiv complex care cuprinde
procesul de învățare, învățarea intențiilor profesionistului și trăsăturile personale
și de altă natură ale adulților.

4.3.5. Capacitatea de a identifica și de a utiliza mai eficient resursele și
instrumentele existente
-

Profesionistul în educația adulților ar trebui să utilizeze resursele, materialele și
echipamentul necesar pentru a îndeplini sarcinile într-un mod corespunzător,
asigurând întreținerea acestora și respectând condițiile de securitate.

5. Utilizarea potențială a setului de competențe-cheie

În cadrul proiectului EIS ALP, profilul de competențe de bază
aferente profesioniștilor în educația adulților care lucrează în sistemul
penitenciar a fost conceput ca un instrument necesar pentru îmbunătățirea
calității programelor de formare specializate, precum și ca o fundație pentru
dezvoltarea Asistentului suport de integrare. În același timp, scopul final al
EIS ALP este de a asigura coordonarea cu inițiativele similare și de a furniza
informații în viitor pentru alte proiecte, așadar profilul a fost dezvoltat într-un
mod care permite diverse posibilități de utilizare, de la un punct de vedere
individual la unul instituțional, integrat în cadrele naționale și europene de
calificare.
La nivel individual, principalele aplicații ale profilului se referă la
auto-evaluare și la oportunități de formare. Ca un instrument pentru autoevaluare, profilul de competențe stabilește mai multe competențe cheie,
reprezentând standarde ale nivelului de cunoaștere, esențiale pentru un
profesionist care lucrează într-un penitenciar. Fiecare profesionist interesat
în educație își poate compara competențele cu aceste standarde și poate
identifica punctele forte, precum și zonele care au nevoie de dezvoltare în
continuare. De asemenea, pot stabili nivelul de pregătire pe care îl au cu
privire la cererea de lucru într-un mediu penitenciar, pot stabili obiective
clare și realiste și își pot planifica formarea ulterioară. Prin descrierea
competențelor în termeni de cunoștințe, abilități, atitudini și descriptori de
comportament, profilul permite o auto-evaluare pe mai multe planuri, oferind
un feedback mai specific, important pentru dezvoltarea personală și
profesională.
Asociat cu rolul său de instrument de evaluare, profilul de
competențe poate îmbunătăți și facilita procesul de structurare a planului de
formare profesională, stabilind obiective SMART, identificând și selectând
programele de formare recomandate pentru profesioniștii în educația
adulților implicați în educația în penitenciare sau care sunt interesați într-o
carieră în acest domeniu.

Dintr-o perspectivă mai largă, profilul de competențe dezvoltat
reprezintă un pas înainte în cercetarea referitoare la educația în penitenciar
și profesioniștii în educație. Acest studiu urmărește identificarea și
modelarea de competențe specifice de bază prin integrarea rezultatelor
anterioare în cunoștințele și experiența profesioniștilor experți care lucrează
deja într-un sistem de corecție. Abordarea lor a permis o mai bună
înțelegere a fenomenului și a creat o punte de legătură între teorie și
practică, consolidând utilitatea produsului final.
Deși politicile cu privire la standardele profesionale și de calificare
pentru educația adulților într-un sistem penitenciar sunt în vigoare în unele
țări europene, nu se întâmplă la fel în toate statele. În politicile prezente,
profilul de competențe poate ajuta la definirea și înțelegerea mai bună a
acestei profesii, contribuind astfel la identitatea profesionistului în educația
adulților.
Pornind de la profilul de competențe, asociațiile profesionale,
precum și furnizorii de formare profesională pot îmbunătăți programele
existente, prin actualizarea acestora și vizând zonele sensibile pentru
educația în penitenciare. De asemenea, profilul poate reprezenta un punct
de referință pentru dezvoltarea de noi cursuri de formare, structurate pentru
anumite competențe specifice și care urmăresc cunoștințe și competențe,
sporind astfel eficiența învățării.
Profilul poate fi integrat în strategia de personal a instituțiilor
corecționale, în procesul de recrutare și selecție a personalului, formarea
profesională inițială, evaluarea continuă și formarea profesională, pentru
dezvoltarea de politici de resurse umane.

6. Concluzii și recomandări
Profesioniștii în educația adulților care lucrează într-un sistem
penitenciar trebuie să facă față multor probleme, capacitatea lor de a se
adapta și de a presta sunt puse la încercare în mod constant. Deși rolul
acestora este esențial pentru educația în penitenciar și pentru reabilitarea
deținuților, țările europene se confruntă cu o lipsă de politici de resurse
umane adecvate în ceea ce privește statutul profesional, profilul și nevoile
acestor profesioniști, fapt care influențează adesea eficiența procesului de
învățare al deținuților.
Proiectul EIS ALP abordează această problemă și a dezvoltat un
profil de competențe de bază adaptat la condițiile din penitenciare și la
caracteristicile speciale ale cursanților deținuți. Pornind de la literatura de
specialitate, cercetările anterioare și experiența practică a profesioniștilor în
educația adulților și a părților interesate, cercetarea a identificat și modelat
competențe generice, specifice și suportive, care descriu indicatorul
definitoriu pentru fiecare dintre ele.
Competențele generice sunt similare cu studiile anterioare
referitoare la profesioniștii în educația adulților, subliniind importanța formării
specifice pentru a lucra cu cursanți adulți. Vizează comunicarea,
preocuparea de dezvoltarea personală și profesională, interes în motivarea
și stimularea cursanților, experiență în evaluarea nevoilor de învățare,
dezvoltarea și furnizarea de programe de formare, evaluarea rezultatelor și a
progresului.
Cu toate acestea, mediul penitenciar prezintă anumite provocări iar
competența trebuie dezvoltată în continuare, cu scopul de a atinge obiectivul
stabilit. Cunoștințele referitoare la legislația și reglementările din penitenciare
sunt esențiale pentru înțelegerea contextului, a rolului complex al unei
facilități corecționale și a locului de predare din această entitate.
De asemenea, ajută la o definire mai bună a statutului și a rolului
profesioniștilor în educația adulților în penitenciare și îmbunătățește
performanța lor. Profesioniștii în educația adulților au o mare
responsabilitate cu privire la ceea ce dezvoltă și transferă cursanților,
datorită faptului că procesul de învățare merge dincolo de dobândirea de
cunoștințe și abilități, el își propune, de asemenea, să schimbe atitudinea și
comportamentul.

Cunoștințele referitoare la educația corecțională, psihologie și
sociologie a criminalității, evoluțiile recente și literatura de specialitate sunt
toate importante, indiferent de subiectul abordat. Cu scopul de a atinge
obiectivele, profesionistul în educația adulților urmărește nevoile
educaționale, psihologice și sociale ale elevilor și le abordează în mod
individualizat. În aceeași logică, competențele în gestionarea deținuților cu
nevoi speciale și dinamica de grup sunt fundamentale pentru efectuarea
tuturor activităților necesare.
Competențele suportive acționează ca facilitator, permițând
profesioniștilor să lucreze eficient chiar și cu resursele limitate pe care le au.
Cercetarea a implicat specialiști și părți interesate din patru țări
europene, cu experiență relevantă în domeniul educației în penitenciare și în
formarea profesioniștilor în educația adulților. Acest lucru a asigurat o mai
bună reprezentare a profilului și facilitează aplicabilitatea sa în diferite
sisteme corecționale.
Profilul de competențe dezvoltat poate fi utilizat într-o varietate largă
de activități și de către diferiți factori implicați. Ca parte a instrumentului web,
poate fi folosit ca un instrument de auto-evaluare de către profesioniștii
individuali în educația adulților care lucrează / care intenționează să lucreze
în interiorul unui penitenciar, cu deținuți adulți, cu scopul de a stabili nivelul
de competență în ceea ce privește competențele identificate.
Din punct de vedere instituțional, profilul de competențe reprezintă
un instrument important pentru selectarea și evaluarea performanțelor
personalului, precum și pentru dezvoltarea programelor de formare
specializată corespunzătoare.
Pentru a sprijini în continuare dezvoltarea educației în penitenciare,
parteneriatul EIS ALP a decis să supună profilul de competențe unei
evaluări continue a părților interesate pe întreaga durată a proiectului.
Această strategie permite dezbateri cu privire la competențe și oferă
feedback pentru validarea profilului. Rezultatele vor fi analizate și integrate
într-un raport de cercetare detaliată livrat la finalul proiectului.
De asemenea, profilul va fi diseminat în țările partenere, ca punct de
pornire pentru dezvoltarea unor politici revizuite privind educația în
penitenciare. În ceea ce privește cercetarea în acest domeniu, competențele
specifice ar putea fi explorate în continuare iar evoluțiile recente ar putea fi
integrate, pentru o mai bună reprezentare la nivel național și european.
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