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Rezumat 

Educația în penitenciar este un fenomen puternic care poate permite deținuților să 
dobândească noi abilități și să le ofere un sentiment reînnoit de scop. Multe activități de 
cercetare au demonstrat că deținuții care participă activ la programe de educație și 
formare sunt mai puțin probabil să se întoarcă în penitenciar după liberare. Mai mult, 
deținuții instruiți par mai probabil să găsească un loc de muncă la eliberare, deoarece 
integrarea în viața economică după executarea unei pedepse este crucială pentru 
reducerea recidivei.  

Acest document a fost elaborat în contextul proiectului BLEEP, pe care UE îl 
finanțează în cadrul Programului Erasmus Plus. BLEEP își propune să genereze 
instrumente metodologice bazate pe o abordare de învățare combinată pentru a facilita 
alfabetizarea digitală a deținuților și digitalizarea educației în penitenciarele europene. 

Ca parte a strategiei de comunicare și transfer de cunoștințe, acest document își 
propune să informeze factorii de decizie de la nivel local până la nivelul UE cu privire la 
concluziile cheie ale proiectului. În plus, recomandările de politică urmăresc să stimuleze 
dezvoltarea și sprijinirea în continuare a îmbunătățirii calității și eficienței activităților 
educaționale din penitenciare, subliniind recomandările scurte pentru factorii de decizie. 

Această lucrare conține cinci capitole principale în plus față de secțiunile 
„Rezumat” și „Anexe și referințe”.  

Primul capitol prezintă proiectul BLEEP în general. Al doilea este despre 
metodologia acestei lucrări și sursele de informare. Al treilea capitol rezumă cadrul legal 
al UE și al țărilor partenere în ceea ce privește educația penitenciară, dar nu într-o 
perspectivă generală; în schimb, o abordare mai concentrată a digitalizării educației 
penitenciare înseamnă a beneficia de evoluțiile tehnologice pentru a îmbunătăți 
operațiunile de educație din penitenciare. Capitolul patru indică principalele constatări 
ale proiectului BLEEP prin sursele de informații explicate în capitolul trei. Iar capitolul final 
enumeră recomandările BLEEP pentru factorii de decizie și actorii care implementează 
politicile, în special la nivel local. 
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Section 1. The BLEEP Project 

Secțiunea 1. Proiectul BLEEP 
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Ce este BLEEP?  

Proiectul Blended Learning Environment for European Prisoners (BLEEP) este 
despre incluziunea digitală în sensul cel mai larg. Acesta prevede crearea și 
implementarea unei platforme de învățare mixtă inovatoare, creative și orientate spre 
Europa pentru toți (foștii) deținuți. Individul deține procesul de învățare care poate fi 
monitorizat pentru a stimula progresul în dezvoltarea abilităților. Proiectul BLEEP va 
contribui la dezvoltarea profesională a facilitatorilor prin sprijinirea reintegrării 
deținuților în societate înainte de liberarea acestora din penitenciar. Acest proiect este 
dezvoltat în comun de Țările de Jos, Turcia, Italia, Portugalia și România. 

Misiune și Obiective 

Principala prioritate a proiectului BLEEP este ca reintegrarea să fie percepută ca 
un proces de învățare bazat pe nevoile și calitățile unui individ, care poate fi monitorizat 
și analizat astfel încât procesul de învățare să poată fi îmbunătățit. 

Principalele obiective ale proiectului BLEEP sunt: 

1. Proiectarea unui mediu de învățare personalizat pe care să-l poată folosi toţi 
deţinuţii europeni. 

2. Proiectarea unui mediu universal în care procesul de învățare poate fi monitorizat, 
urmărind o mai mare eficacitate. 

3. Dezvoltarea mecanismelor de monitorizare a eficacității politicilor de învățare a 
adulților și de urmărire a progresului cursanților. 

4. Sprijinirea înființării și accesul la căi de perfecționare în instituții/penitenciare. 

5. Extinderea și dezvoltarea competențele personalului de penitenciare care sprijină 
învățarea deținuților. 
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Parteneriatul BLEEP 

Partener Coordonator 
 

Click F1, The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

Parteneri 
 

Chains, The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

Kocaeli Open Correctional Institution, Turkey 
 

 
 
 
 
 

IPS_Innovative Prison Systems (Qualify Just IT solutions and Consulting), Portugal 
 

http://www.clickf1.nl/
https://www.stichtingchains.nl/
http://www.kocaeliacik.adalet.gov.tr/
https://prisonsystems.eu/
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STEPS, Italy 
 

 
 
 
 
 

Exodus Foundation South Holland (Stichting Exodus Zuid-Holland), The Netherlands 
 

 
 
 
 
 

Bucharest-Jilava prison, Romania 
 

 
 
 
 
 

Directorate-General for Reintegration and Prison Services, Portugal 
 

 
 
 
 
 

EPEA – European Prison Education Association, The Netherlands 
 

 

http://www.stepseurope.it/
https://www.exodus.nl/regios/zuid-holland
http://anp.gov.ro/penitenciarul-bucuresti-jilava/
https://dgrsp.justica.gov.pt/
http://www.epea.org/
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Section 2. Methodology and Sources of 
Information 

Secțiunea 2. Metodologie și surse de informare 
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Contetul studiului? 

Contextul acestui studiu și-a propus să examineze aceste întrebări cheie: 

− Care sunt principalele aspecte ale politicilor naționale ale țărilor partenere privind 
digitalizarea educației în penitenciare? Aspecte comune și diferite? 

− Care este nivelul de realizare al acestor politici? Nivelul nepotrivirii dintre politică 
și implementarea acesteia? 

− Care sunt nevoile și opiniile deținuților cu privire la educația din penitenciar (în 
special accesarea instrumentelor digitale în timpul închisorii)? (în perspectiva 
abilităților secolului 21) 

− Care sunt nevoile și opiniile educatorilor din penitenciare cu privire la educația 
penitenciară și evoluția lor profesională? 

− Care sunt opiniile managerilor penitenciarului și al altor factori de decizie 
locali/regionali/naționali cu privire la educația penitenciară? 

− Care sunt oportunitățile care au apărut din tehnologie și metodologia blended 
learning? 

− Care sunt exemplele de bune practici în țările partenere? 

− În cele din urmă, care sunt recomandările de politică specifice pe care BLEEP le 
poate dezvălui? 

Cadrul Metodologic 

Cadrul methodologic al acestui document se bazează pe trei surse de informații: 

a) Studierea literaturii de specialitate privind educația penitenciară și studii 
publicate pe această temă 

b) Constatările activității de cercetare BLEEP desfășurate în faza de pornire a 
proiectului. Activitatea de cercetare a examinat, de asemenea, politicile și 
planurile existente ale UE și ale țărilor partenere (NL, RO, IT, PT, TR) pentru 
politicile viitoare privind digitalizarea educației penitenciare; 

c) Lecții învățate și constatări prin intermediul pilotărilor metodologiei BLEEP în 
țările partenere; 

• Evaluarea de către participanți (deținuți și foști deținuți) 
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• Evaluarea de către facilitatori și observatori, care sunt polițiști de 
penitenciare 

• Interviuri cu factori de decizie locali (manageri de penitenciar etc.) 

În primele 8 luni ale proiectului, partenerii au realizat o activitate de sondaj și au 
generat un raport de cercetare. Scopul principal al sondajului este de a răspunde la 
următoarea întrebare: cum putem crea un mediu de e-Learning inovator, centrat pe 
Europa, în care procesul de învățare al unui individ să poată fi monitorizat din interiorul 
penitenciarului către exterior? 

1. Cercetarea metodelor existente privind dobândirea abilităților necesare 
„supraviețuirii” în secolul XXI; „Cum este organizată învățarea în penitenciarele 
europene cu privire la educație și reintegrare?” 

2. Cercetarea nevoilor deținuților, profesorilor și personalului axată pe reintegrare 
și educație; „Cum le-ar plăcea să-i vadă pe aceștia integrați? Ce rol văd pentru ei 
înșiși, pentru responsabilitățile lor și pentru alții?” 

3. Cercetare în crearea unor medii de învățare mixte în medii închise, sărace din 
punct de vedere digital. 

4. Cercetarea nevoilor foștilor deținuți în ceea ce privește educația și reintegrarea; 
„Cum poate fi transferat procesul de învățare din penitenciar după liberare?” 

După ce au fost generate primele versiuni ale instrumentelor BLEEP, membrii 
consorțiului au organizat activități de pilotare în diferite tipuri de penitenciare din Țările 
de Jos, România, Portugalia și Turcia. Aceste activități au fost folosite nu numai pentru a 
testa metodologia BLEEP, ci și pentru a identifica nevoile specifice ale deținuților și ale 
personalului penitenciarului în ceea ce privește educația penitenciară în general și nevoile 
lor de competențe digitale. 

După prima rundă de pilotare, activitățile au fost realizate, consorțiul a actualizat și 
îmbunătățit metodologia BLEEP și instrumentele acesteia. În ultimul an al proiectului, a 
doua rundă de activități de pilotări a fost organizată în aceleași țări și contexte 
penitenciare, dar în mare parte cu participanți diferiți. Formularele de evaluare ale celei 
de-a doua runde de pilotare au inclus întrebări specifice pentru a identifica cu precizie 
opiniile, nevoile și așteptările grupurilor noastre țintă cu privire la aspectele de elaborare 
a politicilor. 

Între timp, membrii consorțiului s-au ocupat de revizuirea literaturii și au colectat 
date cheie din cercetările existente publicate pe subiecte relevante. În plus, mulți 
parteneri au efectuat interviuri față în față cu factorii de decizie locali/regionali cu privire 
la educația penitenciară pentru a aduna informații mai relevante. 
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În faza finală, consorțiul BLEEP a combinat toate constatările cheie prin aceste trei 
surse principale și a pregătit o listă de recomandări de politici fezabile, realiste, necesare 
și practice pentru factorii de decizie. 
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Section 3. Legal Framework for Prison Education 
as regards “Digitalization of Prison Education” 

Secțiunea 3. Cadrul legal pentru educația penitenciară în 
ceea ce privește „Digitalizarea educației în penitenciare” 
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Recomandările Consiliului European 

În 1989, Consiliul Europei a adoptat un set de recomandări care evidențiază 
nevoile și responsabilitățile privind educația persoanelor încarcerate în Europa. Aceste 
recomandări stipulează că tuturor persoanelor încarcerate ar trebui să li se ofere 
oportunitatea de a se angaja în activități educaționale și că aceste activități ar trebui să 
servească la dezvoltarea întregii persoane, să conducă la reintegrarea efectivă și să 
încurajeze reducerea recidivei. 

Aceste recomandări stau la baza obiectivelor Asociației Europene pentru Educația 
Penitenciară și au fost ratificate în politicile educaționale ale unui număr de țări 
europene. Mai recent, Consiliul Europei a adoptat o rezoluție (CONF/PLE(2020)RES1) 
referitoare la Accesul la tehnologia digitală în Europa și responsabilitatea statelor 
membre. Acesta conține o serie de puncte care sunt relevante pentru educația 
penitenciară și sprijină îndrumările actualizate de la Europris, conform cărora „Educația 
în penitenciar ar trebui să includă accesul și formarea în utilizarea tehnologiei informatice 
digitale moderne” (recomandarea 7, 2018). 

Acestea include următoarele recomandări:  

− Autoritățile penitenciare și furnizorii de educație penitenciară ar trebui să 
investească în tehnologia digitală modernă pentru a asigura accesul și formarea 
în competențe digitale pentru a îmbunătăți experiența de învățare și pentru a 
oferi deținuților competențele și pregătirea pentru a-și gestiona mai bine viața. 

− Dacă este cazul, accesul la tehnologia modernă ar trebui să includă acces securizat 
sau supravegheat la internet pentru a echipa mai bine deținuții să se pregătească 
pentru liberare și să-și gestioneze viața la liberarea din arest. 

− Acolo unde accesul la internet nu este permis sau nu este fezabil, ar trebui 
utilizate o serie de opțiuni alternative, cum ar fi sistemele „Intranet” Moodle, 
pentru a ajuta la oglindirea experienței digitale. 

− Acolo unde accesul la internet este permis, autoritățile penitenciare și serviciile 
educaționale ar trebui să colaboreze pentru a revizui și îmbogăți alegerile 
curriculare, accesul la serviciile de reabilitare și pentru a promova utilizarea și 
practicile online responsabile. 

− Acolo unde accesul la tehnologia digitală este permis, autoritățile penitenciare și 
instituțiile de educație ar trebui să promoveze contracte cu deținuții care să 
detalieze protocoalele convenite pentru utilizarea internetului și dezvoltarea 
educațională. 
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Cercetările detaliate privind utilizarea eficientă a tehnologiei digitale în cadrul 
educației penitenciare sunt limitate, parțial din cauza lipsei oricărei practici substanțiale 
în acest domeniu și din cauza provocărilor de a efectua cercetări aprobate din punct de 
vedere etic în penitenciare. Consorțiul BLEEP a adunat informații de la agențiile sale 
partenere pentru a crea un rezumat al bunelor practici în aceste domenii. 

Exemple la nivel mondial 

Kerr și  Willis1 compara abordările din Australia și din restul lumii. În special, ei 
subliniază utilizarea PrisonCloud în Belgia, o platformă sigură care permite deținuților să 
„acceseze la servicii legate de toate aspectele vieții, cum ar fi angajarea, educația, timpul 
liber, asistența medicală, finanțele și chestiunile legale. Acesta își propune să 
îmbunătățească reintegrarea infractorilor în societate prin normalizarea utilizării 
tehnologiei și a responsabilităților pentru astfel de chestiuni printr-o legătură „fără 
întrerupere” a învățării în clasă și în stilul clasei”. Cu toate acestea, din cauza vechimii 
multor penitenciare, acest sistem este în prezent utilizat doar într-una dintre cele 45 de 
penitenciare din Belgia. Un sistem similar este adoptat în penitenciarele din Anglia și Țara 
Galilor, cunoscut sub numele de Campus Virtual, care este disponibil pe anumite 
computere din centrele de educație penitenciare. Ca urmare a pandemiei de Covid, s-au 
înregistrat mai multe progrese în ceea ce privește furnizarea de dispozitive offline care să 
fie utilizate în camera de deținere, mai degrabă decât în centrele de educație ale 
penitenciarului. Chromebookurile securizate cu o platformă de învățare concepută 
special au fost aprobate pentru învățare și sunt în prezent testate în 55 din cele 121 de 
penitenciare din Anglia și Țara Galilor. 

Această abordare de „normalizare” a utilizării tehnologiei este adoptată și în 
Norvegia, Suedia și Țările de Jos. Norvegia a creat o infrastructură numită DFS (Desktop 
for Students) care încurajează deținuții să devină cetățeni electronici. Studenții deținuți 
din penitenciarele norvegiene pot accesa platforme de învățare și resurse de învățare în 
afara penitenciarului, pot comunica cu profesorii, pot încărca teme, pot cerceta online și 
pot da examene on-line2. Scopul sistemului este normalizarea situației de învățare a 
deținuților cu situația studenților din afara penitenciarului. În toamna anului 2022, un nou 
proiect va introduce o versiune actualizată a sistemului (DFS 2.0), de data aceasta bazată 
pe o versiune modificată a Microsoft Teams for Education.  

                                                            
1 Kerr, A., & Willis, M. (2018). Prisoner use of information and communications technology. Trends & Issues in Crime 
and Criminal Justice. Retrieved from https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560. 
2 Pike, A., & Adams, A. (2012). Digital exclusion or learning exclusion? An ethnographic study of adult male distance 
learners in English prisons. Research in Learning Technology, 20(4), 363–376. https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620 

https://aic.gov.au/publications/tandi/tandi560
https://doi.org/10.3402/rlt.v20i0.18620
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Proiectul ACEP (Turcia) 

Direcția Generală a Penitenciarelor și Centrelor de Detenție din Turcia (DGPDH) 
dezvoltă diverse proiecte pentru ca instituțiile penitenciare să beneficieze de 
oportunitățile tehnologice. Unul dintre studiile inițiate DGPDH este „Integrarea 
tehnologiilor informaționale în instituțiile penitenciare (ACEP)”. Proiectul ACEP se numără 
și printre țintele digitale stabilite în Planul de acțiune pentru drepturile omului și în 
Documentul de strategie de reformă judiciară anunțat de guvernul turc. 

Cel mai important pilon al proiectului ACEP îl reprezintă dispozitivele multimedia 
(MMC) care urmează să fie amplasate în interiorul penitenciarelor. Deținuții pot accesa 
dispozitive MMC cu date biometrice precum amprenta și recunoașterea feței. 
Dispozitivele MMC au aplicații digitale precum apeluri video și apeluri vocale, 
cumpărături la cantină, trimitere de petiții, e-scrisoare, e-biblioteca, e-doctor și 
comunicare cu Ministerul sau cu instituțiile sale relevante. În plus, procesul de anchetă, 
care este una dintre aplicațiile de rutină din instituțiile penitenciare, se poate face cu 
aceste dispozitive. DGPDH își propune să instaleze 20.000 de dispozitive MMC în 
instituțiile penitenciare până la sfârșitul anului 2022. 
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Infochioșc (Romania) 

În România, deținuții au acces la un infochioșc unde, folosind un card individual 
cu cod personal, deținutul poate vedea răspunsurile sau stadiul solicitărilor sale, 
recompensele sale, sancțiunile sale, informațiile legale despre condamnarea sa (numărul 
dosarului său, câte zile a executat, când este eligibil să fie în comisia de propuneri pentru 
liberarea condiționată etc.), informații despre contul său (câți bani are, tranzacțiile sale) 
și, de asemenea, au acces la o bibliotecă online care conține legi și documente de interes 
pentru ei, în limba română și, de asemenea, în alte limbi precum engleză, franceză și 
altele. 
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Secțiunea 4. Recomandări BLEEP  
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1 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Inovație – Principiul general: Lumea se 
schimbă; noile locuri de muncă 
necesită noi abilități. 

Politicile educaționale din penitenciare ar trebui 
să se concentreze pe aspecte inovatoare ale 
învățării, inclusiv digitalizarea și competențele din 
secolul XXI. 

Întreagul penitenciar ar trebui să fie în esență un 
„mediu de învățare” care să încapsuleze toate 
activitățile de învățare, de la educația tradițională 
la programele terapeutice, tehnologia modernă și 
programele noi, cum ar fi abilitățile de viață, yoga 
și mindfulness. 

 

2 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Investiția în educația deținuților și a 
personalului penitenciarului va fi mai 
profitabilă pe termen lung, deoarece 
educația și învățarea vor conduce 
oamenii la angajare, socializare și 
autorealizare, care sunt elemente 
puternice pentru a reduce riscul de 
recidivă. 

Trebuie alocate fonduri adecvate pentru a dota 
fiecare penitenciar cu o școală cu resurse 
complete. În plus, sunt necesare resurse 
suplimentare pentru a acoperi furnizarea de 
educație pentru deținuții cu nevoi educaționale 
specifice, cum ar fi dificultăți de scris/citit. 
Autoritățile penitenciare și furnizorii de educație 
penitenciară ar trebui, de asemenea, să ia în 
considerare investițiile în tehnologia digitală 
modernă pentru a asigura accesul și formarea în 
abilități digitale pentru a îmbunătăți experiența de 
învățare și pentru a oferi deținuților abilitățile și 
pregătirea pentru a-și gestiona mai bine viața. 

 

3 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Nivelurile mai ridicate de competențe digitale 
vor reprezenta un avantaj în obținerea unui loc 
de muncă, deoarece șansele de angajare cu un 
salariu mediu sunt scăzute pentru cei care nu 
posedă competențe digitale, mai ales când 
acest nivel scăzut de competențe este cuplat 
cu un cazier judiciar. 

Sistemele de învățare în penitenciare – în 
special cursurile de educație profesională – 
ar trebui actualizate pentru a acoperi 
programele de perfecționare digitală 
pentru deținuți. 
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4 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Competențele digitale nu sunt vitale 
numai la locul de muncă; sunt 
importante practic pentru fiecare 
aspect al interacțiunii sociale, de la 
utilizarea unui smartphone până la 
menținerea contactului cu familia și 
prietenii, rezervarea unei vacanțe, 
comandarea unui pachet și 
cumpărăturile online. În plus, 
alfabetizarea digitală este acum 
esențială pentru implicarea în 
educație în afara contextului 
penitenciarului. 

Sprijinirea alfabetizării digitale a deținuților este 
una dintre problemele cheie în implicarea 
acestora în societatea „digitalizată” la liberarea 
lor. Conectivitatea digitală trebuie să fie asigurată 
și alfabetizarea digitală promovată în rândul 
cursanților, atât ca o condiție prealabilă pentru 
practica pedagogică modernă, cât și pentru ca 
cursanții să poată accesa resursele educaționale 
dincolo de limitele penitenciarului. 

 

5 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Preocupările legate de securitate pot fi 
abordate prin intermediul tehnologiei 
care împiedică oamenii să acceseze 
site-uri toxice sau, acolo unde este 
necesar, oferă acces offline doar la 
resursele digitale. 

Sistemele de învățământ penitenciare pot adopta 
o conexiune la internet securizată cu o „listă albă” 
de site-uri web adecvate și utile, cum ar fi agenții 
de ocupare a forței de muncă, fonduri sociale etc. 
BLEEP oferă un bun exemplu prin utilizarea 
dispozitivelor securizate cu „liste albe”. 

 

6 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Educația juridică privind infracțiunile 
digitale poate preveni acțiunile ilegale 
neintenționate ale foștilor deținuți 
după eliberare. 

Deținuților ar trebui să li se ofere elementele 
fundamentale ale sistemului de drept din țara în 
cauză, astfel încât să fie mai conștienți de 
consecințele acțiunilor lor ilegale atunci când sunt 
liberați. În plus, contextul educației privind dreptul 
deținuților ar trebui extins pentru a acoperi „noile” 
tipuri de infracțiuni derivate din îmbunătățiri 
tehnologice, cum ar fi infracțiunile cibernetice, 
utilizarea proastă a rețelelor sociale, sistemul 
blockchain etc. 
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7 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

„Bibliotecile digitale” pot oferi medii 
de învățare non-formale. 

Factorii de decizie ar trebui să ia în considerare 
investițiile în „biblioteci digitale echipate” în 
care deținuții pot avea acces la surse scrise prin 
intermediul dispozitivelor tehnologice precum 
kindle sau tablete securizate. În acest fel, ar fi 
motivant pentru deținuți să folosească 
biblioteca și, în același timp, să dobândească 
unele abilități digitale într-un mod non-formal.  

 

8 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Motivarea și echiparea educatorilor 
din penitenciare joacă un rol cheie în 
eficacitatea educației penitenciare. 

Tot personalul penitenciarului trebuie să fie 
instruit cu privire la importanța educației 
penitenciare. Educația ar trebui să aibă prioritate 
alături de securitate și protecție, astfel încât să 
aibă mai multă influență ca parte a inspecțiilor 
din penitenciare. 

Pentru a depăși complexitățile predării în medii 
coercitive, actorii educaționali din educația 
penitenciară ar trebui sprijiniți să adopte strategii 
și abordări inovatoare și să beneficieze de 
instrumente tehnologice în activitatea lor. 

 

9 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

„Învățarea cum să învețe” și „Învățarea 
continua” sunt concepte cheie ale 
vieții moderne. Integrarea educației 
penitenciare în canalele de educație 
formală din afara penitenciarului 
poate sprijini învățarea continuă. 

Factorii de decizie ar trebui să caute metode 
alternative prin care să atragp deținuții către 
școlarizare. Prin urmare, încurajându-i să se 
angajeze în educație în penitenciar, ei fac educația 
mai atractivă și mai eficientă pentru deținuți. Ei pot 
face acest lucru, de exemplu, înființând școli de 
sine stătătoare în incinta penitenciarului, care sunt 
situate departe de locul de deținere, oferind acces 
la biblioteci bine aprovizionate (cu instrumente 
digitale securizate) și la facilități informatice sau 
oportunități de învățare la distanță în învățământ 
superior, în cazul penitenciarelor de maximă 
siguranță, prin emisiuni TV cu circuit închis. 
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10 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Lumea se schimbă; noile locuri de 
muncă necesită noi abilități. 

Politicile educaționale din penitenciare ar trebui 
să se concentreze pe aspecte inovatoare ale 
învățării, inclusiv digitalizarea și competențele 
din secolul XXI. 

 

11 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Foștii deținuți au nevoie de legături și 
canale către furnizorii de locuri de 
muncă de îndată ce sunt liberați din 
penitenciar. 

Stabilirea unor platforme comune în care deținuții 
și angajatorii se pot întâlni și interacționa. Acest 
mecanism va include și actori educaționali (în 
special învățământul profesional). Această 
platformă comună ar putea fi creată folosind 
instrumente/metode digitale, cum ar fi conferințe 
online cu angajatorii sau interviuri de angajare 
online între angajatori și deținuți. 

 

12 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

„Comunicarea” poate fi cea mai 
puternică abilitate soft care poate 
determina un deținut să acceseze 
canalele și informațiile necesare. Pe de 
altă parte, un număr semnificativ de 
persoane aflate în penitenciar nu 
vorbesc limba țării în care se află. 

Această situație necesită furnizarea de programe 
specifice privind abilitățile de comunicare. În plus, 
învățarea unei alte limbi poate, de asemenea, 
încuraja deținuții să fie mai deschiși cu ceilalți 
deținuți și cu lumea în general. Managementul 
penitenciarelor poate beneficia de instrumente 
digitale și surse deschise dacă poate rezolva 
problemele de securitate (videoclipuri de învățare 
a limbilor străine pe YouTube etc.). 

 

13 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

În mod corelativ cu articolul 
precedent, folosirea de instrumente 
de comunicare online (securizate) 
precum apelurile video poate 
contribui la scăderea izolării sociale și 
la consolidarea legăturilor familiale. 

Managementul penitenciarului ar trebui să caute 
modalități de a depăși probleme cruciale, cum ar fi 
securitatea, confidențialitatea, disponibilitatea, 
implementarea și accesibilitatea financiară. 
Ministerul turc al Justiției a lansat un bun exemplu 
inovator în acest sens; ACEP - Proiectul Integrarea 
tehnologiilor inteligente în instituțiile penitenciare 
(https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-
kurumlarinda-akilli-teknoloji). 

 

https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
https://medya.turktelekom.com.tr/ceza-infaz-kurumlarinda-akilli-teknoloji
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14 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Jewkes și Reisdorf3 (2016, p. 540) arată 
că solicitându-le deținuților să își 
asume responsabilitatea pentru 
aspectele vieții lor, care anterior erau 
decise de contextual penitenciar poate 
contribui la scăderea tipului necesar 
pentru completarea anumitor 
formulare.  Deși, în teorie, acest timp 
nou dobândit poate fi petrecut în 
interacțiuni mai semnificative cu 
deținuții. Pentru mulți deținuți, 
inovații precum chioșcurile digitale 
reduc din stresul și tensiunile vieții din 
interior, oferind un grad mai mare de 
acțiune. 

Penitenciarele pot stabili chioșcuri/ calculatoare 
conectate la intranet prin care deținuții își pot 
gestiona traseele (cum ar fi banii din conturile lor, 
timpul rămas pentru următoarea vizită la familie, 
depunerea unei petiții la conducere și primirea 
răspunsului pentru petițiile lor etc.). 

Un bun exemplu de astfel de proiect de chioșc 
digital este de la Ministerul Justiției din România 
(https://anp.gov.ro/). 

 

14 

Rezultate / Justificare Recomandare BLEEP 

Deprivarea tehnologică trebuie 
considerată echivalentă cu alte 
privațiuni sociale, cum ar fi venitul 
scăzut, șomajul, educația scăzută, 
sănătatea precară și izolarea socială. 

Conducerea penitenciarelor ar trebui să ia în 
considerare acordarea deținuților acces la internet 
supravegheat și securizat, astfel încât aceștia să își 
dezvolte unele abilități digitale de bază. Acest lucru 
poate atenua excluziunea digitală la liberare și îi 
poate ajuta să elaboreze căi reale pentru angajare, 
cazare, familie și legături sociale acoperite de 
abordarea BLEEP. 
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