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_Εισαγωγή
Στα τέλη του 2020, οι φυλακές σε ολόκληρη την ΕΕ κρατούσαν πάνω από µισό εκατοµµύριο
κρατούµενους, συµπεριλαµβανοµένων και των καταδικασθέντων, που εκτίουν την τελική τους
ποινή, καθώς και αυτών που κατηγορούνται για έγκληµα. Είναι εποµένως ένας σηµαντικός
αριθµός ανθρώπων.
Οι περισσότεροι από αυτά τα άτοµα πρόκειται να επανεισαχθούν στην κοινωνία.Για να
διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης στα συστήµατα
φυλακών στην Ευρώπη πρέπει να εργαστούν σκληρά, προκειµένου να ευθυγραµµιστούν µε τις
νέες τάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη που ασχολούνται µε τις ψηφιακές
δεξιότητες και την κοινωνική καινοτοµία.
Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η DG EAC (The Survey of Adult Skills EC-PIAAC), η
λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να είναι το στήριγµα της οικονοµικής ανάπτυξης
και της ανταγωνιστικότητας, να διασφαλίζεται χωρίς αποκλεισµούς και δίκαιη ανάπτυξη, η
παροχή κοινωνικού οικονοµικού οφέλους, αλλά και µεµονωµένων οφελών, οι όροι προσωπικής
και επαγγελµατικής ανάπτυξης, ενδυνάµωσης, προσαρµοστικότητας, απασχολησιµότητας και
ενεργού συµµετοχής στην κοινωνία.
Αυτό σκοπεύει να κάνει το παρόν έργο. Με την προώθηση της κωδικοποίησης
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, το έργο ελπίζει να
διευκολύνει την πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και την ψηφιακή ένταξη για ευάλωτα άτοµα, όπως
οι φυλακισµένοι που πρόκειται να αποφυλακιστούν.
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το έργο ξεκινά µε µια εις βάθος ανάλυση του πλαισίου και
των φιλοδοξιών των κρατουµένων στις εµπλεκόµενες χώρες. Για την επίτευξη του στόχου
έχουν προβλεφθεί οι ακόλουθες δραστηριότητες:
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1.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: οδηγίες για τη δηµιουργία ενός κοινού πλαισίου για όλους
τους εταίρους

2.

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: επιλογή δείγµατος της οµάδας στόχου για την συµµετοχή

συνολικά τουλάχιστον 20 ατόµων / εκπροσώπων αυτών των οµάδων στόχων από κάθε χώρα
(κρατούµενοι 18-60) και να συνεργαστούν µαζί τους για να µάθουν τις ανάγκες τους, τα
σχέδιά τους και τις φιλοδοξίες τους σχετικά µε την εκπαίδευση και την ψηφιοποίηση.
3.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ: ανάλυση των αποτελεσµάτων και
ανάπτυξη εκθέσεων ανά χώρα, και ενσωµάτωση των

ευρηµάτων στο οικονοµικό και

κοινωνικό πλαίσιο της κάθε χώρας.
4.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ:

τα κύρια

αποτελέσµατα θα συλλεχθούν σε ένα συνολικό έγγραφο σχετικά µε τη στάση των
φυλακισµένων στον προγραµµατισµό
5.

Η επικύρωση της µη τυπικής και της άτυπης µάθησης: να δηµιουργηθει µια κοινή
συµφωνία µεταξύ των εταίρων για την αναγνώριση των µαθησιακών αποτελεσµάτων,
σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές του 2015 για την επικύρωση της µη
τυπικής και άτυπης µάθησης για το µάθηµα που θα αναπτυχθεί
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1.Το περιεχόµενο
Σύµφωνα µε το EURES1, η κατάσταση απασχόλησης στο Βέλγιο µπορεί να χαρακτηριστεί οτι
µοιάζει µε το σχήµα του λεµονιού, µε την απασχόληση να συγκεντρώνεται σε µεγάλο βαθµό στην
κατηγορία µεσαίας ηλικίας (25-54), ενώ λίγοι νέοι (που συνήθως συνεχίζουν στην εκπαίδευση για
µεγάλο χρονικό διάστηµα) και ηλικιωµένοι (που παίρνουν συχνά πρόωρη συνταξιοδότηση) να
εργάζονται. Το να σπουδάζεις περισσότερο είναι µια θετική εξέλιξη, διότι αυξάνει τις
πιθανότητες εύρεσης εργασίας, αλλά η πρόωρη συνταξιοδότηση έχει γίνει προσιτή για το κράτος
και επί του παρόντος λαµβάνει µέτρα για να την αποθαρρύνει αυξάνοντας τις ηλικίες στις οποίες
µπορεί να συνταξιοδοτηθούν οι άνθρωποι.
Παρά το γεγονός ότι οι νέοι σπουδάζουν περισσότερο, η ανεργία µεταξύ των νέων είναι επίσης
πολύ υψηλή στο Βέλγιο: 20,1%, που είναι ελαφρώς υψηλότερο από τον µέσο όρο της ΕΕ (18,7%).
Οι νέοι στο Βέλγιο (8,8%) εγκαταλείπουν την εκπαίδευση χωρίς προσόντα (χωρίς πιστοποιητικό
αποφοίτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). Έχουν εποµένως πολύ λιγότερες πιθανότητες εύρεσης
εργασίας από τους νέους µε δευτεροβάθµια ή υψηλότερα προσόντα.
Στην Ιταλία, το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται από την έκρηξη της παγκόσµιας
χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Μια µικρή ανάκαµψη ξεκίνησε το 2018, αλλά η ανεργία των νέων
παραµένει αρκετά υψηλή στο 37.1%2. Οι περιφερειακές ανισότητες µεταξύ του ιδιαίτερα
βιοµηχανοποιηµένου και δυναµικού Βορρά και των φτωχότερων, αγροτικών και νοτίων
περιοχών εξακολουθούν να είναι υψηλές, επιδεινούµενες από µια σηµαντική υπόγεια οικονοµία,
η οποία από ορισµένες εκτιµήσεις αντιπροσωπεύει το 17% του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
που καταγράφηκαν από το ISTAT, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ιταλίας, το ποσοστό
απασχόλησης τον Μάρτιο του 2019 ήταν 58,9%, και οι άνεργοι αντιπροσώπευαν το 10,2% του
πληθυσµού3.
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, οι απολύσεις και οι περικοπές θέσεων
εργασίας επηρεάζουν ολόκληρη τη χώρα, το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί δραµατικά σε όλη τη
χώρα και έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2008. Ειδικότερα, το ποσοστό ανεργίας στην
1Πηγή:

https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=2595&countryId=BE&acro=lmi&lang=en&regionId=BE0&nuts2Code=%
20&nuts3Code=&regionName=National%20Level
2Πηγή

World Economic Outlook Database, διαθέσιµο στο: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April
: https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/visualizzazioni
4Πηγή : https://tradingeconomics.com/greece/indicators
3Πηγή

7

ΙΟ1.ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

Ελλάδα έχει µέσο όρο 16,22% από την περίοδο 1998 έως το 2018, φθάνοντας στο υψηλό όλων
των εποχών στο 27,90% τον Ιούλιο του 2013 και στο χαµηλό ρεκόρ του 7,30% τον Μάιο του
2008 . Κατά την τελευταία περίοδο του 2018, το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε στο 18% τον
∆εκέµβριο του 2018 από αναθεωρηµένο προς τα κάτω 18,3% τους προηγούµενους µήνες.
Παραµένει στο χαµηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011, καθώς ο αριθµός των ανέργων
µειώθηκε κατά 1,9% σε 852 χιλιάδες και ο αριθµός των απασχολούµενων αυξήθηκε κατά 0,1%
στα 3,87 εκατοµµύρια. Η ανεργία είναι ιδιαίτερα υψηλή στους νέους (48% τον Φεβρουάριο του
2017) και οι περισσότεροι άνεργοι βρίσκονται χωρίς εργασία για ένα έτος ή περισσότερο (73%
το 4ο τρίµηνο του 2016)5.
Στη Ρουµανία, αν και στις αρχές της δεκαετίας του '90 ο αριθµός του ενεργού πληθυσµού στη
Ρουµανία ήταν περίπου 11 εκατοµµύρια άτοµα, λόγω της µαζικής µετανάστευσης και του
χαµηλού ποσοστού γεννήσεων, ο αριθµός του ενεργού πληθυσµού είναι περίπου 9.120.000
άτοµα, εκ των οποίων µόνο 8.671.000. εργάστηκε το 2017. Ωστόσο, ο αριθµός των ανέργων
µειώνεται από περίπου. 629.000 το 2014 σε περίπου 449.000 άτοµα το 2017. Το 2017, τα
περισσότερα άτοµα στη Ρουµανία απασχολούνταν - 73,7%, ενώ µόνο το 1% ήταν
επιχειρηµατίες ή το 17,1% ήταν ελεύθεροι επαγγελµατίες6.
Όσον αφορά την Πορτογαλική αγορά εργασίας7 το 2018, ήταν περίπου 5,2 εκατοµµύρια
άτοµα σε ενεργό πληθυσµό µε ποσοστό δραστηριότητας 59,0%. Εστιάζοντας στην
απασχόληση, το 2017 το ποσοστό ανεργίας ήταν 8,9% (462,8 χιλιάδες άτοµα), µειώνοντας
κατά 7,3 ποσοστιαίες µονάδες σε σύγκριση µε το 2013 (σηµείωσε την υψηλότερη τιµή από το
1998). Το έτος 2018 επέκτεινε την ακολουθία καθόδου (που ξεκίνησε το 2014) του ποσοστού
ανεργίας, µόνο χαµηλότερο το 2008 πριν από την κρίση (7,6%). Από τα 4,8 εκατοµµύρια άτοµα
που απασχολούνται το 2018, εάν διαιρούνται µε τοµείς της οικονοµικής ζήτησης, περίπου
εκείνο το έτος ήταν 285 χιλιάδες άτοµα που εργάζονται στον πρωτογενή τοµέα, περίπου 1,2
εκατοµµύρια εργάζονται στον δευτερογενή τοµέα και τα υπόλοιπα 3,4 εκατοµµύρια στον
τριτογενή τοµέα
Το µεγαλύτερο µέρος της απασχόλησης στο Βέλγιο8 είναι στις υπηρεσίες. Ο κύριος τοµέας µε
τον υψηλότερο αριθµό εργαζοµένων είναι ο τριτογενής τοµέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το
43% της αµειβόµενης απασχόλησης, ακολουθούµενος από τον τοµέα των υπηρεσιών µε 38%
και ο δευτερογενής τοµέας (βιοµηχανία και κατασκευές) µε 18,5%. Μέσα στον τεταρτογενή
τοµέα, η υγεία και η ευηµερία είναι µακράν οι πιο σηµαντικοί τοµείς (15,2% του συνόλου των
εργαζοµένων), ακολουθούµενοι από τη διδασκαλία, µε 10,3%. Οι εργαζόµενοι σε αυτόν τον
τοµέα έχουν κυρίως υψηλά προσόντα, µε πανεπιστηµιακή εκπαίδευση. Με 5,3%, η κατασκευή,
οποίος αποτελεί τον µεγαλύτερο εργοδότη του δευτερογενούς τοµέα, κατόπιν η βιοµηχανία
τροφίµων και ποτών ακολουθώντας στο 2,3%.
5 Οµοίως

5

6 ∆ιαθεσιµότητα:

8

National Institute of Statistics: http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/
romania_in_cifre_breviar_statistic_1.pdf
7 Τα δεδοµένα προέρχονται από Anuário Estatístico de Portugal, INE 2017.∆ιαθεσιµότητα: https://www.ine.pt/xportal/xmain?
xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0005558&contexto=bd&selTab=tab2
8 Οµοίως2
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Η Ιταλία9 είναι µια πρωτογενής βιοµηχανική χώρα, µε τον δευτερογενή τοµέα να
αντιπροσωπεύει το 21,4% του ΑΕΠ και να απασχολεί το 26,1% του ενεργού πληθυσµού. Η
βιοµηχανική δραστηριότητα της χώρας συγκεντρώνεται στο βόρειο τµήµα της χώρας,
συµπεριλαµβανοµένων πόλεων όπως το Τορίνο, το Μιλάνο και η Βενετία. Μεγάλο µέρος
της ιταλικής βιοµηχανίας αποτελείται από µικρές και µεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις,
µε την πλειονότητα των ιταλικών βιοµηχανικών εταιρειών να απασχολούν λιγότερους από
50 υπαλλήλους. Η Ιταλία είναι ο µεγαλύτερος παγκόσµιος εξαγωγέας ειδών πολυτελείας
(ρούχα, αυτοκίνητα κ.λπ.). Άλλες µεγάλες ιταλικές βιοµηχανίες περιλαµβάνουν
µηχανήµατα ακριβείας, µηχανοκίνητα οχήµατα, χηµικά προϊόντα, φαρµακευτικά
προϊόντα, ηλεκτρικά είδη, µόδα και ρούχα.
Ο τοµέας των υπηρεσιών αποτελεί το 66,3% του ιταλικού ΑΕΠ και απασχολεί το 70% του
εργατικού δυναµικού της χώρας. Ο τουρισµός είναι µια από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες
και πιο κερδοφόρες βιοµηχανίες στην Ιταλία, καθώς η Ιταλία είναι η πέµπτη χώρα µε τις
περισσότερες επισκέψεις διεθνώς και η τρίτη µε τις περισσότερες επισκέψεις στην Ευρώπη.
Υπολογίζεται ότι περισσότερες από τις µισές από τις 5 εκατοµµύρια εταιρείες της Ιταλίας
δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τοµέα.
Στη Ρουµανία10, οι εξαγωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν το
85% του ΑΕΠ, ενώ η γεωργία, η δασοκοµία και η αλιεία αντιπροσωπεύουν το 4% του
ΑΕΠ. Η Βιοµηχανία, συµπεριλαµβανοµένων κατασκευαστικών καλύψεων αποτελεί το
30% του ΑΕΠ (καποιο ποσοστό αντικατοπτρίζονται επίσης στις εξαγωγές / εισαγωγές). Οι
περισσότεροι από τους τοµείς της οικονοµίας επεκτείνονται σύµφωνα µε τον αριθµό των
εργαζοµένων. Η πληροφορική και η επικοινωνία ήταν το 2017 ο τοµέας της οικονοµίας µε
τη µεγαλύτερη αύξηση - 11,1% σε σύγκριση µε το 2016. Ταυτόχρονα, το ποσοστό κενών
θέσεων για τον τοµέα πληροφορικής και επικοινωνιών αυξήθηκε από 0,73% το 2014 σε
1,26% το 2017, γεγονός που σηµαίνει υπάρχει ανάγκη προσέλκυσης νέων πληθυσµών σε
αυτόν τον τοµέα.
Όσον αφορά την αγορά εργασίας στον τοµέα των ΤΠΕ στην Πορτογαλία11, µια εταιρεία
συµβούλων προσλήψεων ανέπτυξε µια µελέτη ανάλυσης δεδοµένων µε βάση 4.000
συνεντεύξεις που εφαρµόστηκαν στα τέλη του 2017 και τους πρώτους µήνες του 2018
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι επαγγελµατίες των ΤΠΕ έχουν µεγάλη ζήτηση στην
αγορά εργασίας κάτι που µεταφράζεται σε µεγαλύτερη απαίτηση για προσφορά
επαγγελµατιών: αυτό οφείλεται όχι µόνο στο φαινόµενο της ψηφιακής εποχής, αλλά σε µια
«διαρροή ταλέντων» που αντιµετωπίζει η Πορτογαλία - οι επαγγελµατίες γνωρίζουν την
αξία τους και όχι µόνο αναζητούν καλύτερους µισθούς, αλλά και έργα µε ποιότητα,
ανταγωνιστικότητα και ευκαιρίες εξέλιξης της σταδιοδροµίας (πτυχές που βρίσκουν
εύκολα σε άλλες χώρες).
9 Οµοίως

4
7
11Τα δεδοµένα προέρχονται από World Bank Report, 2017 – Portugal. ∆ιαθεσιµότητα: https://data.worldbank.org/country/PT
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Μερικές από τις πιο σηµαντικές βιοµηχανίες στην Ελλάδα12 είναι οι ναυτιλιακές και
ναυτιλιακη βιοµηχανία, καθώς και ο τουριστικός τοµέας. Οι εξαγωγές αγαθών σηµείωσαν
άνοδο, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν, µε αποτέλεσµα το εµπορικό έλλειµµα να βελτιωθεί
αργά αλλά σταθερά.

1.1.Συνολική κατάσταση εγκληµατικών
δραστηριοτήτων και τάσεων
Το ποσοστό εγκληµατικότητας στη Ρουµανία13 είχε µια κυµατοειδή εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια. Ακολουθεί µια πτωτική τάση από το 2014 έως το 2017, από 1.799 σε 1.510 εγκλήµατα /
ανά 100.000 κατοίκους. Ωστόσο, αυτή η τάση δεν είναι σταθερή καθώς αντιστρέφεται το 2018,
όταν το ποσοστό εγκληµατικότητας αυξήθηκε σε 1.555 εγκλήµατα ανά 100.000 κατοίκους. Οι
λόγοι πίσω από αυτήν την πραγµατικότητα µπορεί να είναι περίπλοκοι και θα µπορούσαν να
σχετίζονται µε έναν νέο νόµο για την αντισταθµιστική θεραπεία που επιταχύνει τις εξόδους
των φυλακών.
Όσον αφορά τον πληθυσµό των φυλακών, στις 31 ∆εκεµβρίου 2018, στο ρουµανικό
σωφρονιστικό σύστηµα υπήρχαν 20.792 τρόφιµοι, από τους οποίους 19.844 άνδρες και 948
γυναίκες14. Από το σύνολο των 20.792, 813 στεγάστηκαν σε ειδικά καταλύµατα (π.χ.
νοσοκοµείο), 1.936 σε προληπτική σύλληψη, 7.313 σε ηµι-ανοιχτό καθεστώς, 3.480 σε ανοιχτό
καθεστώς, 5.262 σε κλειστό καθεστώς, 1.352 σε µέγιστη ασφάλεια, 395 σε κέντρα κράτησης και
241 σε εκπαιδευτικά κέντρα. Όσον αφορά την ισόβια κάθειρξη, υπήρχαν 157 περιπτώσεις. 883
µε ποινή άνω των 20 ετών, 1.200 µε ποινή 15 έως 20 ετών, 2.043 για ποινή 10-15 ετών, 5.200
για 5-10 χρόνια, 6.749 για 2-5 χρόνια, 1.531 για 1-2 χρόνια, και 433 για ποινή µικρότερη του
ενός έτους. Η πτωτική τάση του πληθυσµού των φυλακών µπορεί να παρατηρηθεί και στους
αριθµούς ροής: από 40.008 τρόφιµους το 2017 σε 34.902 τρόφιµους το 201815.
Οι φυλακές στην Ιταλία ταξινοµούνται ως Casa Circondariale (CC) ή Casa di Reclusione (CR).
Οι φυλακές CC φιλοξενούν κρατούµενους προδικαστικών, προφυλακισµένων και σύντοµων
ποινών, ενώ οι φυλακές CR καταδικάζουν φυλακισµένους. Η διάκριση θολώνεται από το
γεγονός ότι ορισµένες φυλακές CC έχουν τµήµατα για καταδικασθέντες κρατούµενους και το
αντίστροφο. Οι κρατούµενοι που έχουν ολοκληρώσει τη φυλακή αλλά παραµένουν υπό
ασφαλή επίβλεψη κρατούνται είτε στο Casa di Lavoro (CL) είτε στο Colonia Penale (CP).
Οι ιταλικές τιµές είναι γενικά πολύ παλιές και δεν είναι σε καλή κατάσταση, µε κακές συνθήκες
λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης. Αυτές οι παλαιές φυλακές δεν εγγυώνται επαρκές βιοτικό
επίπεδο για τους κρατούµενους, παρά τις πρόσφατες µειώσεις του υπερπληθυσµού.

12

Οµοίως 5

13

Τα δεδοµένα προέρχονται από: http://statistici.insse.ro/shop/?page=tempo2&lang=ro&context=66

14

Τα δεδοµένα προέρχονται από: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2019/03/Raport-activitate-ANP-2018-1.pdf
Οµοίως 15

15

10

Intellectual Output 1 | Free to Code

Ο αριθµός των εγκληµάτων που αναφέρθηκαν στην Ιταλία µειώνεται τα τελευταία χρόνια.
Μετά από µια κορύφωση το 2012-2013 µε σχεδόν 2,9 εκατοµµύρια εγκλήµατα, ο αριθµός
των εγκληµατικών πράξεων µειώθηκε σε 2,2 εκατοµµύρια το 2017/201816.
Ο σηµερινός πληθυσµός φυλακών είναι 59.655 κρατούµενοι, εκ των οποίων 2.107
γυναίκες, 442 ανήλικοι και 17.825 κρατούµενοι σε προδικαστική κράτηση. Αριθµός 32.807
καταδικάστηκαν για εγκλήµατα ιδιοκτησίας17.
Επίσηµη χωρητικότητα του συστήµατος φυλακών στην Ελλάδα ανέρχεται σε 9.935
κρατουµένους. Επί του παρόντος, ο συνολικός πληθυσµός των φυλακών
(συµπεριλαµβανοµένων των προφυλακισµένων κρατουµένων) είναι 10.580 στις 1/3/2019:
Οι προφυλακισµένοι κρατούµενοι (ποσοστό του πληθυσµού των φυλακών) είναι 31,1%, Οι
γυναίκες κρατούµενοι (ποσοστό φυλακών πληθυσµός) 5,2%, Νέοι κρατούµενοι (ποσοστό
πληθυσµού φυλακών) 1,5%, Αλλοδαποί κρατούµενοι (ποσοστό πληθυσµού φυλακών)
52,9%18.
Η Πορτογαλία διαθέτει σήµερα 49 φυλακές σε όλη τη χώρα µε µέγιστη χωρητικότητα
12.934 κρατουµένων. Στις 15 ∆εκεµβρίου 2018, ο πληθυσµός των φυλακών ήταν 1.963
κρατούµενοι, 1000 άτοµα κάτω από τη µέγιστη χωρητικότητα. Το 94% ήταν αντρες και το
6% ήταν γυναίκες, το 84,7% ήταν Πορτογάλοι και το υπόλοιπο 15,3% ήταν αλλοδαποί.19.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2018 ήταν το πρώτο έτος, από το 2012, που δεν αντιµετώπισε
υπερπληθυσµό στις πορτογαλικές φυλακές. Το 2012, το ποσοστό φυλάκισης ήταν 130
κρατουµένων ανά 100.000 κατοίκους, το 2014 ήταν 135 (το υψηλότερο καταγεγραµµένο
ποσοστό) και το 2016 ήταν 13420.
Αντανακλώντας την κατάσταση σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Βελγικές οµάδες
εγκληµατικότητας συχνά ασκούν πολλαπλές εγκληµατικές δραστηριότητες αντί να
ειδικεύονται σε µία µόνο δραστηριότητα. Αυτά περιλαµβάνουν - µεταξύ άλλων
εγκληµάτων - τη διακίνηση ναρκωτικών, πυροβόλων όπλων, ανθρώπων και τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.
Η διακίνηση ναρκωτικών είναι η κύρια δραστηριότητα για οµάδες εγκληµατικότητας στο
Βέλγιο21. Η χώρα είναι ένας από τους σηµαντικότερους παραγωγούς και διανοµείς
συνθετικών ναρκωτικών (όπως MDMA και αµφεταµίνες) και κάνναβης στην Ευρώπη,
καθώς και νέων ψυχοδραστικών ουσιών (NPS). Τα εργαστήρια φυτείας κάνναβης και
συνθετικών ναρκωτικών συγκεντρώνονται κυρίως στα σύνορα µε τις Κάτω Χώρες,
περιστασιακά µε κοινές αλυσίδες παραγωγής. Το Βέλγιο είναι επίσης ένα από τα τρία
κύρια σηµεία εισόδου για την κοκαΐνη στην Ευρώπη - παράλληλα µε την Ισπανία και τις
Κάτω Χώρες - και φαίνεται να είναι το λαθρεµπόριο ναρκωτικών στη χώρα.
16 Τα

δεδοµένα προέρχονται από: https://www.statista.com/statistics/614282/total-number-of-criminal-acts-italy/
Τα δεδοµένα προέρχονται από https://www.istat.it/it/files/2019/12/Asi-2019.pdf
18 Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://ministryofjustice.gr/English/
19 Τα δεδοµένα προέρχονται από https://www.prison-insider.com/en/countryprofile/portugal-2019
20 Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://www.prisonstudies.org/country/portugal
21 Τα δεδοµένα προέρχονται από https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2374/TD0416161ENN_1.PDF
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1.2 Εκπαίδευση στις φυλακές
Μεταξύ των κεντρικών πτυχών της εκπαίδευσης ενηλίκων στη φυλακή είναι εκείνη της
επαγγελµατικής επανένταξης µετά την περίοδο κράτησης, επειδή το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
που προτείνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου κράτησης πρέπει να µπορεί να συµβάλει στην
επανένταξη στην κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στη φυλακή
αντιµετωπίζουν ένα πλαίσιο εκπαίδευσης και κατάρτισης που µερικές φορές θεωρείται ότι
είναι αποδιοργανωµένο και δεν έχει συγκεκριµένο σχεδιασµό.
Στην Ιταλία, όλες οι φυλακές προσφέρουν σχολική και επαγγελµατική κατάρτιση και 17.096
κρατούµενοι (συµπεριλαµβανοµένων 8.507 αλλοδαπών22) παρακολούθησαν κάποιο είδος
σχολικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης το χρόνο. Υπάρχει ποσοστό επιτυχίας 41,5% για τα
µαθήµατα που αναλαµβάνονται. Υπάρχουν επίσης 1.930 κρατούµενοι που ολοκληρώνουν ένα
από τα 170 µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης23, όπως µαγειρική, κηπουρική, τεχνολογία
πληροφοριών, ηλεκτρολόγος µηχανικός και οµορφιά.
Η εκπαίδευση στη φυλακή εισήχθη για πρώτη φορά µε σκοπό τη βελτίωση του επιπέδου
αλφαβητισµού µεταξύ των κρατουµένων και σήµερα είναι ακόµα έτσι. Εάν το 1958, κατά τη
στιγµή της ίδρυσης των Σχολών Φυλακών, ήταν σχεδόν αποκλειστικά οι Ιταλοί που έπρεπε να
µάθουν να διαβάζουν και να γράφουν όπως υποδεικνύεται από µια υπουργική εγκύκλιο του
19481), σήµερα τα µαθήµατα γραµµατισµού απευθύνονται κυρίως σε µη Ιταλούς
κρατουµένους. . Το σχολείο είναι επίσης ένα µέσο κοινωνικής εκπαίδευσης και χειραφέτησης.
Το Σύνταγµα θεσπίζει σηµαντικές αρχές στον τοµέα της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, το
άρθρο 34 αναγνωρίζει την εκπαίδευση ως θεµελιώδες δικαίωµα
Στην Ελλάδα, τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (SCS)24 παρέχουν εκπαίδευση ισοδύναµη µε
την τυπική εκπαίδευση δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (SCS)
στις Ελληνικές φυλακές ιδρύθηκαν το 2004, µε στόχο την καταπολέµηση του κοινωνικού
αποκλεισµού των κρατουµένων. Οι SCS βοηθούν τους τροφίµους να αποκτήσουν µια άλλη
ευκαιρία στην εκπαίδευση µε µαθήµατα που τους διδάσκονται µέσα στα τείχη της φυλακής. Το
Second Chance School είναι ένα δωρεάν καινοτόµο δηµόσιο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων µε
συνολική διάρκεια σπουδών περίπου 2 ετών, δηλαδή δύο ακαδηµαϊκά έτη. Οι κρατούµενοι
ηλικίας 18 ετών και άνω που δεν έχουν ολοκληρώσει την 9 ετή υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν
µια δεύτερη ευκαιρία να την ολοκληρώσουν και µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
προγράµµατος σπουδών, θα παρέχεται πτυχίο ισοδύναµο µε το πτυχίο γυµνασίου. Οι στόχοι
του SCS είναι η εστίαση στην καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, στη βελτίωση της
22 Τα

δεδοµένα προέρχονται από: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1198166&previsiousPage=mg_1_14
23 Τα

δεδοµένα προέρχονται απόhttps://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?

facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_6_5&contentId=SST1183657&previsiousPage=mg_1_14
24 Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://www.inedivim.gr/en/programmes-actions/second-chance-schools
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απασχολησιµότητας και της ενεργού συµµετοχής των κρατουµένων στην οικονοµική,
κοινωνική και πολιτική διαδικασία, καθώς και στην αύξηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης
και της κοινωνικής συνοχής.
Το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα αποτελείται από 25 ώρες διδασκαλίας και τα µαθήµατα
πραγµατοποιούνται το πρωί, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Είναι πολύ σηµαντικό να
αναφέρουµε ότι ο ψηφιακός γραµµατισµός είναι µέρος του εκπαιδευτικού µαθήµατος του
SCS25. Τα µαθήµατα που διδάσκονται είναι: Ελληνική Γλώσσα, Μαθηµατικά, Αγγλική Γλώσσα,
Πληροφορική, Κοινωνική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήµες,
Πολιτιστική Εκπαίδευση και Προσανατολισµός (Καθοδήγηση και ∆ιαβούλευση για θέµατα
απασχόλησης και ανάπτυξης σταδιοδροµίας)
Στις παραπάνω ενότητες δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην απόκτηση και ανάπτυξη βασικών
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γενικών γνώσεων, της χρήσης νέων τεχνολογιών26, της
εκµάθησης µιας ξένης γλώσσας, της παροχής συµβουλών και επαγγελµατικής καθοδήγησης,
προκειµένου να βελτιωθεί σηµαντικά η πρόσβαση των κρατουµένων στο αγορά εργασίας.
Υπάρχουν 63 Σχολές ∆εύτερης Ευκαιρίας (SCS) σε 13 γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.

1.3 Επαγγελµατική κατάρτιση
στις φυλακές
Τα µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης για άτοµα που στερούνται της ελευθερίας τους
απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες κρατουµένων που χρειάζονται υποστήριξη για ένταξη στην
αγορά εργασίας. Τα επαγγελµατικά µαθήµατα για εργαζόµενους στην κλωστοϋφαντουργία,
εργάτες, χειρωνακτικός ξυλουργός, εµπορικός εργάτης, µάγειρας, σερβιτόρος, εισαγωγικά
µαθήµατα στο χειριστή, επικύρωση και επεξεργασία δεδοµένων είναι µόνο µερικά από τα µαθήµατα
που οργανώνονται στο σωφρονιστικό σύστηµα στην Ευρώπη.
Ένα σηµαντικό ποσοστό του σωφρονιστικού πληθυσµού αποτελείται από άτοµα τα οποία έχουν
χαµηλό βαθµό κατανόησης και παρουσιάζουν µικρό ενδιαφέρον για τις σχολικές δραστηριότητες.
Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιµήσεις, δικαιολογείται η παρέµβαση που επικεντρώνεται στην
καλλιέργεια γνώσης και στην υπέρβαση του τρέχοντος ενηµερωτικού πλαισίου, του οποίου η στενή
σφαίρα δηµιουργεί συχνά δυσκολίες κατανόησης, επικοινωνίας και κατά συνέπεια οδηγεί στην
εµφάνιση δυσάρεστων συµπεριφορών.
Οµοίως 25
Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://eaea.org/our-work/projects3/lse-database-good-practice-public-second-chance-schools-publicadult-education-school/
25
26
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Στα σωφρονιστικά σώµατα στο Βέλγιο27, στους κρατούµενους επιτρέπεται τουλάχιστον µία
ώρα, και µερικές φορές περισσότερο, χρόνος αυλής. Οι αυλές αποτελούνται από ένα γήπεδο
που περιβάλλεται από ψηλούς τοίχους (και µερικές φορές µε ένα πρόσθετο δίχτυ πρόληψης
διαφυγής). Συµµετέχουν σε µια δραστηριότητα (µαθήµατα, εκπαίδευση, εργασία) που
αντικαθιστά την πρόσβαση στην αυλή.
Οι δραστηριότητες οργανώνονται από εξωτερικούς συλλόγους που εξαρτώνται από την άδεια
κάθε διορθωτικής εγκατάστασης. Οι προσφορές είναι περιορισµένες. Οι δραστηριότητες που
προσφέρονται από τις διορθωτικές εγκαταστάσεις µπορούν να οµαδοποιηθούν σε
διαφορετικές κατηγορίες:
- Πολιτισμός και αθλητισμός (τέχνες, κινηματογράφος, γραφή, ανάγνωση, μουσική,
κηπουρική, ατομικά και ομαδικά αθλήματα, θέατρο).
- Κατάρτιση και μάθηση (επαγγελματική και γενική κατάρτιση, πληροφόρηση και
προσανατολισμός, IT, γλώσσες, άδεια οδήγησης, πρώτες βοήθειες).
- Μετά τη φυλακή (βοήθεια με επαγγελματικό έργο, ενημερωτική συνεδρία, πλατφόρμα
επανένταξης).
- Ψυχοκοινωνικές (δραστηριότητες τόσο για παιδιά όσο και για γονείς, παρέα με παρέα,
ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, εθελοντές, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική
παρακολούθηση).
- Υγεία (ομαδικές δραστηριότητες, θεραπεία εθισμού, ενημερωτικές συνεδρίες,
πρόληψη).
∆εν υπάρχει σαφής αριθµός κρατουµένων που συµµετέχουν σε αυτές τις
δραστηριότητες. Στην πράξη, ο αριθµός πρέπει να είναι τυχαίος και να εξαρτάται από
ένα πλήθος παραγόντων (αριθµός παρόχων, επισκέψεις, αυλή, κινήσεις φυλακών
κ.λπ.)28. Οι κρατούµενοι µε πειθαρχικές κυρώσεις απαγορεύονται συχνά από
δραστηριότητες, ακόµη και αν το αδίκηµα είναι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.
Στην Πορτογαλία, το Πρωτόκολλο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης για τον
Τοµέα της ∆ικαιοσύνης29 είναι ένα κρατικό ίδρυµα που προωθεί δραστηριότητες
κατάρτισης για νέους και ενήλικες µε σκοπό την ένταξή τους στην κοινωνία. ∆ιαθέτει
3 άξονες µαθηµάτων κατάρτισης και ένας από αυτούς, που ονοµάζεται «Κατάρτιση για
ένταξη» προορίζεται για συγκεκριµένες οµάδες στόχους: µακροχρόνια άνεργοι,
µετανάστες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, κρατούµενοι και πρώην κρατούµενοι.
Οι µαθητές λαµβάνουν πιστοποίηση στο πρόγραµµα κατάρτισης, στις ενότητες που

Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://www.academia.edu/2184789/
EXCHANGE_OF_METHODOLOGIES_IN_EDUCATION_OF_DETAINEES_STUDY_ON_CORRECTIONAL_COMPUTER_EDUCATI
ON_COURSES_IN_BELGIUM_THE_PAST_THE_PRESENT_AND_THE_FUTURE
28 Οµοίως 27
29 Τα δεδοµένα προέρχονται από, visit https://www.corrections.direct/how-it-works
27
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ολοκληρώνουν µε επιτυχία. Σύµφωνα µε το Prison Insider Portugal του 201830, υπήρξαν 24
εκπαιδευτικές / επαγγελµατικές δραστηριότητες, όπου 4.828 κρατούµενοι ολοκλήρωσαν την
εκπαίδευση της επαγγελµατικής κατάρτισης το 2017 (3.782 και 1.046, αντίστοιχα) και 5.623
κρατούµενοι (3.870 στην εκπαιδευτική και 1.753 στην επαγγελµατική κατάρτιση) εγγράφηκαν
σε µαθήµατα κατάρτισης το 31.12 .2017.

1.4 Υφιστάµενη εκπαίδευση
ψηφιακής εκπαίδευσης
Στη Ρουµανία, τα προγράµµατα κατάρτισης για τον ψηφιακό γραµµατισµό αποσκοπούν στη
συγκέντρωση της περιγραφικής-πληροφοριακής διάστασης µε την κανονιστική, ανακριτικήανακλαστική και αξιοποίηση, καθώς και την πρακτική που στοχεύει στη διαµόρφωση γενικών
ικανοτήτων, συγκεκριµένων ικανοτήτων και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σηµαντικό, ο
σχηµατισµός / ανάπτυξη ορισµένων στάσεων και αξιών που υποστηρίζουν την προσαρµογή και
ενσωµάτωση του ατόµου που στερείται της ελευθερίας κατά τη διάρκεια της κράτησης και µετά
την κράτηση, µε έµφαση στη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης. Αυτά τα µαθήµατα
προορίζονται για άτοµα που στερούνται της ελευθερίας τους που έχουν εκπαίδευση γυµνασίου, δεν
έχουν προηγούµενα µαθήµατα, καλή γνώση της ρουµανικής γλώσσας και τουλάχιστον 3 µήνες έως
την απελευθέρωση. Οι κύριες δραστηριότητες στοχεύουν στην απόκτηση και ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων στη χρήση του πακέτου λογισµικού της Microsoft, εµπλουτίζοντας το επίπεδο
πληροφοριών για να διευκολυνθεί η ένταξη κρατουµένων και κρατουµένων στην αγορά εργασίας
αποκτώντας νέες δεξιότητες. Καθώς αυτό το µάθηµα γίνεται µε προσωπικό φυλακών, δεν υπάρχει
δυνατότητα πιστοποίησης αυτών των ψηφιακών ικανοτήτων µέσω εγγράφου πιστοποιηµένου από
το Υπουργείο Παιδείας.
Ωστόσο, µέχρι το 2017 το σύστηµα φυλακών επωφελήθηκε από ένα πρόγραµµα κατάρτισης
πληροφορικής όπου και οι δύο - κρατούµενοι και προσωπικό - παρακολούθησαν µαθήµατα
πληροφορικής. «Η εκπαίδευση TIC στο Ρουµανικό σύστηµα φυλακών για τα ευρωπαϊκά
πρότυπα31» ήταν ένα πρόγραµµα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης µε συγκεκριµένους
στόχους:
•

Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης στο TIC (ECDL START / Equal Skills) για
2000 κρατούµενους ηλικίας µεταξύ 16 και 45 ετών από τους εθνικούς σωφρονιστές,
προκειµένου να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά εργασίας µετά την κυκλοφορία.

•

Παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης στο TIC για 1600 υπαλλήλους από τους
εθνικούς σωφρονιστικούς φορείς, ηλικίας µεταξύ 25-54 ετών, προκειµένου να
βελτιώσουν τις ικανότητές τους στο πλαίσιο των καθηκόντων τους και των
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους µε τους κρατουµένους.

30 Τα

δεδοµένα προέρχονται από: https://www.prison-insider.com/files/2e5c708f/fp_en_portugal_04.pdf
Τα δεδοµένα προέρχονται από: http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2018/04/Proiect-Preg%C4%83tire-TIC-la-standarde-europene%C3%AEn-sistemul-penitenciar-rom%C3%A2nesc.pdf
31
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•

Ανάπτυξη ενός δυναµικού συστήµατος µε 16 φορητές αίθουσες διδασκαλίας, ενεργή
σε εθνική κλίµακα σε µια περίοδο 30 µηνών για την εκπαίδευση της οµάδας στόχου.

•

Ανάπτυξη ενός εθνικού ιστού 100 επαγγελµατιών εκπαιδευτών στον τοµέα TIC, για
τη βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας εντός των εθνικών σωφρονιστικών µονάδων.

Κατάρτιση ψηφιακής εκπαίδευσης στο Βέλγιο - Επίσηµη µάθηση Φλαµανδική
Κοινότητα.
Οι θεσµικές ρυθµίσεις διαδραµατίζουν επίσης ρόλο στη χρηµατοδότηση της εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σύµφωνα µε τη νέα νοµοθεσία του Flemish Parlement, 2018, η θεσµική χρηµατοδότηση των
κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων (CAEs) και των κέντρων βασικής εκπαίδευσης ενηλίκων (CABEs)
µεταρρυθµίζεται. Προηγουµένως, τα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων είχαν ελάχιστα κίνητρα να
στοχεύσουν ευάλωτες οµάδες, όπως κρατούµενοι. Ωστόσο, βάσει του νέου διατάγµατος, θα
διατεθούν πρόσθετοι πόροι σε κέντρα βάσει της συµµετοχής ευάλωτων οµάδων στόχων,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
άτοµα που δεν αναζητούν εργασία και κρατούµενοι. Τα κέντρα θα λάβουν επίσης ένα «µπόνους
προσόντων» όταν οι συµµετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραµµα και λάβουν το
πιστοποιητικό τους. Το µπόνους προσόντων προορίζεται να δώσει κίνητρα στα κέντρα για να
παρέχουν εξατοµικευµένη καθοδήγηση στους µαθητές για να τους βοηθήσουν να συµπληρώσουν το
πιστοποιητικό τους, καθώς και να παραχωρήσουν στους φοιτητές εξαιρέσεις βάσει των
προηγουµένως αποκτηθέντων ικανοτήτων. Η κυβέρνηση αναµένει ότι αυτές οι µεταρρυθµίσεις θα
βελτιώσουν τη στόχευση πόρων µάθησης ενηλίκων σε πιο ευάλωτες οµάδες32.
Η εκπαίδευση του ψηφιακού γραµµατισµού στις Ελληνικές φυλακές πραγµατοποιείται µέσω των
µαθηµάτων που δίνονται στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας. Μια µελέτη περίπτωσης που
επικεντρώνεται στον αλφαβητισµό πληροφορικής είναι µια καλή προσπάθεια διερεύνησης
εκπαιδευτικών θεµάτων σε µια Σχολή ∆εύτερης Ευκαιρίας µε την ελπίδα ότι τα ευρήµατα θα είναι
χρήσιµα σε περαιτέρω και ευρύτερης κλίµακας έρευνα33.
Ο στόχος της µελέτης ήταν να διερευνήσει τη στάση των κρατουµένων που φοιτούν στο Second
Chance School έναντι της χρήσης υπολογιστών. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του
2014. Τριάντα οκτώ φοιτητές, από διαφορετικές χώρες, ηλικίας 21 έως 45 ετών που εγγράφηκαν
στο 1ο και το 2ο έτος του Second Chance School ήταν τα θέµατα της µελέτης. Η έρευνα έδειξε ότι
οι ερωτηθέντες ήταν πολύ ενθουσιώδεις για τη µάθηση σχετικά µε τους υπολογιστές, αλλά οι
περισσότεροι ανησυχούσαν ότι θα µπορούσαν κατά λάθος να διαγραφούν µεγάλες ποσότητες
δεδοµένων. Η µελέτη δείχνει ότι οι µαθητές πιστεύουν ότι οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι στην
εκπαίδευση και στο χώρο εργασίας και επίσης πιστεύουν ότι είναι σε θέση να αποκτήσουν σχετικές
δεξιότητες. Επίσης, αναγνωρίζουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι
ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχή µάθηση, επειδή επιτρέπει στους µαθητές να
µάθουν περισσότερα σε λιγότερο χρόνο. Επιπλέον, πιστεύουν ότι η Τεχνολογία επιτρέπει στους
µαθητές να παρακολουθούν τη δική τους µαθησιακή διαδικασία και τους δίνει επίσης πρόσβαση µε
το πάτηµα ενός κουµπιού σε µεγάλο αριθµό πληροφοριών.
32 Οµοίως28

Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://www.researchgate.net/
publication/220374667_Exploring_Adult_Digital_Literacy_Using_Learners'_and_Educators'_Perceptions_and_Experiences_The_Case_of_
the_Second_Chance_Schools_in_Greece
33
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Το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας αποκάλυψε αυξηµένο άγχος για τους υπολογιστές πιθανώς
επειδή οι φυλακισµένοι µαθητές έχουν περιορισµένη πρόσβαση σε αυτούς. Αυτό θα µπορούσε
να είναι εµπόδιο στη µαθησιακή διαδικασία ως απροθυµία χρήσης υπολογιστή.
Σύµφωνα µε άλλες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε κρατούµενους χρησιµοποιώντας το ίδιο
ερωτηµατολόγιο, τα αποτελέσµατα ήταν παρόµοια. Επίσης, µια συγκριτική έρευνα µεταξύ µη
κρατουµένων µαθητών έδειξε χαµηλό άγχος για τους υπολογιστές34.
Συµπερασµατικά, οι ερευνητές πιστεύουν ότι το πιθανό αυξηµένο άγχος για τους υπολογιστές
οφείλεται στο γεγονός ότι το δείγµα ήταν µαθητές που φυλακίστηκαν και είχαν περιορισµένη
πρόσβαση στη χρήση υπολογιστών, συγκεκριµένα µόνο κατά τη λειτουργία του σχολείου για
µερικές ώρες την ηµέρα, όπως επίσης επειδή δεν είχαν την απόλυτη κυριαρχία στη χρήση των
υπολογιστών λόγω του αυστηρού πλαισίου λειτουργίας της φυλακής.
Το 2014, στην Πορτογαλία, ως αποτέλεσµα της ενθάρρυνσης του Υπουργείου
∆ικαιοσύνης για καινοτόµα έργα, η DGRSP µαζί µε µια οντότητα τρίτου και ιδιωτικού
τοµέα ανέπτυξαν ένα πιλοτικό έργο (µεταξύ 2015 και 2016) που ονοµάζεται EPRIS35 µε
σκοπό τη µελέτη της δυνατότητας της ηλεκτρονικής µάθησης ως παιδαγωγικό εργαλείο
για την προώθηση της ψηφιακής ένταξης. Η κύρια οµάδα-στόχος ήταν οι κρατούµενοι µιας
Πορτογαλικής γυναικείας φυλακής και εξετάζει όχι µόνο τα θέµατα ισότητας των φύλων
των γυναικών που βρίσκονται υπό κράτηση, αλλά και τη µελλοντική κοινωνική
επανένταξή τους, εν αναµονή των µελλοντικών δυσκολιών που συνδέονται µε αυτήν τη
διαδικασία. Αυτό το έργο ανέπτυξε ένα εκπαιδευτικό µάθηµα που διήρκεσε 216 ώρες, σε
µια περίοδο 12 µηνών, οι εκπαιδευόµενοι επιλέχθηκαν από τους τεχνικούς του ιδρύµατος
κοινωνικής αλληλεγγύης που ανέπτυξαν το έργο τους απευθείας µε τους τροφίµους και οι
τρόφιµοι είχαν κάποιες προϋποθέσεις: διαθεσιµότητα και ενδιαφέρον για συµµετοχή
ελάχιστες δεξιότητες υπολογιστών (από την οπτική γωνία του χρήστη) · έκτο έτος
(ελάχιστη εκπαίδευση) · υψηλότερος χρόνος κράτησης από τον απαραίτητο για την
υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου. Χρησιµοποιήθηκαν δύο ερωτηµατολόγια για την
αξιολόγηση των ικανοτήτων που κατασχέθηκαν, ένα στην αρχική φάση και το άλλο στην
τελική φάση της εκπαίδευσης. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι οι κρατούµενοι
θεωρούσαν ότι η εκπαιδευτική εµπειρία στην ηλεκτρονική µάθηση τους έδωσε την
εµπιστοσύνη ότι εξακολουθούν να έχουν την ικανότητα να αναλάβουν νέα µάθηση, µε
αντίκτυπο στις προοπτικές που σχετίζονται µε µια µελλοντική ένταξη στην αγορά
εργασίας.

34 Οµοίως

33
Τα δεδοµένα προέρχονται από: https://www.researchgate.net/
publication/263522432_Teachers'_role_in_curriculum_design_in_Portuguese_schools
35
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2. Free to Code Έρενα

Λαµβάνοντας υπόψη το θεσµικό υπόβαθρο που αναλύθηκε παραπάνω, ο στόχος του
ερωτηµατολογίου Free to Code ήταν να κατανοήσει τις δεξιότητες πληροφορικής των
φυλακισµένων, να µάθει την κατάσταση του εκπαιδευτικού επιπέδου ΤΠΕ, να εντοπίσει πόσο
εξοικειωµένοι είναι µε την κωδικοποίηση και επίσης να διερευνήσει τα ενδιαφέροντά τους να
παρακολουθήσουν ένα πρόγραµµα µάθησης κωδικοποίησης. Επίσης, η έρευνα δίνει την ευκαιρία
στους συµµετέχοντες να µάθουν για τους στόχους του έργου και να διεγείρουν την περιέργειά
τους για µελλοντική εµπλοκή.
Αυτή η έκθεση βασίζεται στις έρευνες που έστειλαν οι εταίροι της Ελλάδας, του Βελγίου, της
Ρουµανίας και της Ιταλίας.
Η έρευνα διενεργήθηκε τον Απρίλιο του 2019 σε έξι φυλακές: µία στην Ελλάδα - φυλακή
κράτησης για κρατουµένους εθισµένους στα ναρκωτικά που ονοµάζεται KATK, µία στη
Ρουµανία - Φυλακή Jilava και 3 στο Βέλγιο Merksplas, Turnhout και Wortel. Συνολικά, 120
έρευνες ολοκληρώθηκαν από 98 άνδρες κρατούµενους και 25 πρώην κρατούµενους - 36
έρευνες στο Βέλγιο, 39 στη Ρουµανία, 20 στην Ελλάδα και 25 στην Ιταλία.
Οι διορθωτικές αρχές σε καθεµία από τις 6 φυλακές χορήγησαν άδεια για την εφαρµογή
του ερωτηµατολογίου Free to Code. Ήταν πολύ σηµαντικό να βεβαιωθούµε ότι η έρευνά
µας θα σεβαστεί το ανώνυµο δικαίωµα του κρατουµένου και θα αποκλείσει την
πιθανότητα το ερωτηµατολόγιο µας να συλλέγει προσωπικές ή ιδιωτικές πληροφορίες
από τους ερωτηθέντες. Επίσης, συµφωνήθηκε ότι η έρευνα συµµορφώθηκε µε ηθικές
απαιτήσεις και οι κρατούµενοι θα συµµετάσχουν στην έρευνα µε δική τους βούληση και
κανένας από αυτούς δεν θα αναγκαστεί να συµµετάσχει.
Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι οι αρχικές ερωτήσεις στα αγγλικά του ερωτηµατολογίου
µεταφράστηκαν στα Ρουµανικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Γαλλικά.
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Οι ηλικίες των κρατουµένων που συµµετείχαν στην έρευνα ήταν κυρίως µεταξύ 35 - 44 (43) και
25-34 (38) ετών. Έξι συµµετέχοντες ήταν µεταξύ 18-24, 21 µεταξύ 45-54 και 6 µεταξύ 55-64
ετών.
Η εκπαιδευτική τους κατάσταση ήταν απόφοιτοι Λυκείου (48), απόφοιτοι ∆ηµοτικού Σχολείου
(36), ∆ευτεροβάθµια Σχολή (13), 11 συµµετέχοντες εγκατέλειψαν το σχολείο νωρίς, 8
συµµετέχοντες έχουν πτυχίο από το Πανεπιστήµιο, ένας συµµετέχων µε µεταπτυχιακό και ένας
µε διδακτορικό .

2.1 Επίπεδο ψηφιακής παιδείας
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δήλωσαν ότι το επίπεδο ψηφιακής παιδείας τους
είναι - βασικός χρήστης - 55 (πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες, email και κοινή χρήση
αρχείων). Οι 29 από τους ερωτηθέντες αξιολόγησαν τις δεξιότητές τους ως πλήρως αρχάριους.
Οι 33 από αυτούς εκτίµησαν τις δεξιότητές τους ως ανεξάρτητους ή ικανούς χρήστες.
Όπως µπορεί να σηµειωθεί, οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες τοποθετούνται στο κάτω
µέρος των ικανοτήτων δεξιοτήτων όσον αφορά τον ψηφιακό γραµµατισµό. Ωστόσο, υπάρχει
επίσης ένας σηµαντικός αριθµός ατόµων µε πιο προηγµένο επίπεδο δεξιοτήτων.
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες δεν είχαν προηγούµενη γνώση ή εµπειρία στην
κωδικοποίηση - 65.
Υπήρχαν ελάχιστοι που είχαν κάποια προηγούµενη εµπειρία µε κωδικοποίηση - JAVA, Magic
Rip, Versa, Dual work, ECDL, C ++, COBOL, MS-DOS και IOSI- εγκατάσταση και λειτουργία
συστηµάτων υπολογιστών.
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2.2 Σχέδια για το µέλλον
Στην ερώτηση που θα ήθελαν να εργαστούν µετά την αποφυλάκιση τους, οι περισσότεροι από
τους συµµετέχοντες ανέφεραν τις κατασκευές ως το αγαπηµένο τους πεδίο (22) καθώς και τις
πωλήσεις (9). Άλλοι ανέφεραν την ανάπτυξη λογισµικού και την πληροφορική (7), την
υποστήριξη γραφείου και διοίκησης (8), τον τουρισµό (5), τον δηµόσιο τοµέα (5) οικονοµικά
(7), την τέχνη και την ψυχαγωγία (6), τις µεταφορές (3), την εκπαίδευση (2) και πολιτική
οργάνωση (1). Άλλα πεδία αναφέρθηκαν µόνο µία φορά.
Όταν ρωτήθηκαν αν θα ήθελαν να εκπαιδευτούν στην κωδικοποίηση, η συντριπτική
πλειονότητα (91) δήλωσαν ότι θα ήθελαν να επωφεληθούν από αυτό το είδος εκπαίδευσης. Οι
περισσότεροι από αυτούς θα ήθελαν να βελτιώσουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες (62), τον
κώδικα πίσω από το πρόγραµµα υπολογιστή που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή ζωή (46),
για να µάθουµε τον βασικό προγραµµατισµό υπολογιστών (45) ή πώς να γράφουµε απλό
πρόγραµµα (35). Τριάντα δύο από αυτούς ανέφεραν τις υπολογιστικές και συναφείς εγκάρσιες
δεξιότητες ως στόχο τους.
Οι κύριοι λόγοι για την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων είναι: να µάθουν τι µπορεί να κάνει η
τεχνολογία (32), να αναπτύξουν τη δηµιουργικότητα, να διατηρήσουν τις γνωστικές
ικανότητες και να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους (22) και επίσης να τους βοηθήσουν να
«κάνουν τη διαφορά στον κόσµο» (18)
Σαράντα οκτώ από αυτούς θα φανταζόταν ότι χρησιµοποιούν ψηφιακές δεξιότητες µετά την
κυκλοφορία τους. Ωστόσο, ένας σηµαντικός αριθµός από αυτούς ανέφερε ότι δεν γνωρίζουν
εάν θα χρησιµοποιήσουν αυτές τις δεξιότητες µετά την απελευθέρωσή τους (26).
Όσοι θεωρούν ότι χρησιµοποιούν αυτές τις δεξιότητες θέλουν να εργαστούν στους
ακόλουθους τοµείς της οικονοµίας: τεχνικός πληροφορικής, προγραµµατιστής, χειριστής,
πωλήσεις αυτοκινήτων και ακινήτων, χρηµατοοικονοµικός ειδικός και στις κατασκευές.
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2.3 Πώς πρέπει να παρέχεται
η εκπαίδευση;
Όλοι οι συµµετέχοντες από τη Ρουµανία και την Ελλάδα δήλωσαν την πρόθεση να
πραγµατοποιήσουν µια κλασική εκπαίδευση στον ψηφιακό γραµµατισµό. Στην περίπτωση του
Βελγίου, οι µισοί από αυτούς δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα
κλασικό εκπαιδευτικό σεµινάριο. Οι περισσότεροι προτιµούν εργαλεία αυτοαξιολόγησης (22),
κουίζ (27) ή παιχνίδια και προσοµοίωση (30).
Οι περισσότεροι από τους συµµετέχοντες θα ήθελαν να µάθουν µε έναν µέντορα (38), έναν
συνδυασµό µεθόδων και θέσεων (25), ζευγαριών (19) ή να µάθουν µόνοι τους
χρησιµοποιώντας σεµινάρια (14).
Φαίνεται ότι η διαδραστική εκπαίδευση ενός προς ένα ή µικρού γκρουπ προτιµάται από τους
συµµετέχοντες.
Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι ιδανικά πρέπει να προετοιµαστούν δύο
τύποι ψηφιακής εκπαίδευσης: ένας για το βασικό επίπεδο και ένας για το πιο προηγµένο
επίπεδο. Ωστόσο, η εκπαίδευση και για τα δύο επίπεδα πρέπει να είναι πολύ πρακτική,
διαδραστική και να συνδέεται µε τα εργασιακά σχέδια των συµµετεχόντων (π.χ. πωλήσεις,
βασικός προγραµµατισµός, χειριστής κ.λπ.).
Με βάση αυτά τα ευρήµατα, τα µαθησιακά αποτελέσµατα που φαίνεται να σχετίζονται µε το
οικονοµικό πλαίσιο και οι προσδοκίες του κρατουµένου µπορούν να χωριστούν σε τέσσερα
κύρια επίπεδα:
•

Επίπεδο 0 - βασικό - θα αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στο
πρόγραµµα

•

Επίπεδο 1 - θα αναπτυχθεί από το έργο

•

Επίπεδα 2 και 3 - θα λειτουργήσει ως σύσταση για µελλοντική ανάπτυξη,
είτε εντός είτε εκτός φυλακής.

Αυτά

τα

µαθησιακά

αποτελέσµατα

καθορίζονται

σύµφωνα

µε

τις

ευρωπαϊκές

κατευθυντήριες γραµµές του 2015 όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις
ικανότητες.
Το Παράρτημα 1 αυτής της Έκθεσης παρουσιάζει λεπτομερώς αυτά τα μαθησιακά
αποτελέσματα.
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