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Εικονική πραγματικότητα για εκπαίδευση κρατουμένων

Η εικονική πραγματικότητα για την κατάρτιση των κρατουμένων, είναι μια πρωτοβουλία της Greta du
Velay (FR), της CIRE, του Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (ES), των καινοτόμων σωφρονιστικών
συστημάτων (PT) και της SQLearn (GR) που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (20220-200 22).

Πλαίσιο

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Οκτωβρίου του 2017 σχετικά με τα σωφρονιστικά
συστήματα και τις συνθήκες  "ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εργαλεία για την υποστήριξη της
επιστροφής των κρατουμένων στην επαγγελματική ζωή με στόχο τον εντοπισμό ευκαιριών απασχόλησης σε
σχέση με τις τοπικές ανάγκες, την οργάνωση και εποπτεία της κατάρτισης και της εργασίας με όσο το δυνατόν
πιο προσαρμοσμένο τρόπο, και να βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με τους εκπροσώπους των εργοδοτών· καλεί
τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα κατάρτισης με στόχο την ενθάρρυνση των εργοδοτών και  των
ιδιωτικών επιχειρήσεων να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση στους κρατουμένους με σκοπό την πρόσληψή
τους  στο  τέλος  της  περιόδου  κράτησης·  [...]  καθώς  και  υποχρεωτική  και  αυστηρά  εποπτευόμενη  εξ
αποστάσεως εκπαίδευση."

Για  τους  κρατούμενους,  τα  πλεονεκτήματα  της  συμμετοχής  σε  εκπαιδευτικές  και  εκπαιδευτικές
δραστηριότητες είναι πολλαπλά. Καθώς είναι συνήθως χαμηλής εκπαίδευσης και χωρίς προσόντα, αποκτούν
αυτοπεποίθηση,  και  αποκτώντας  βασικές  ικανότητες  και  αναπτύσσοντας  εγκάρσιες  και  επαγγελματικές
δεξιότητες, αυξάνουν τις πιθανότητές τους να απασχολούνται όταν είναι ελεύθεροι. Ωστόσο, η πρόσβαση
στην απασχόληση είναι μία από τις προϋποθέσεις για μια υγιή αποκατάσταση της αυτονομίας, μειώνοντας
παράλληλα  τον  κίνδυνο  υποτροπής.  Ωστόσο,  οι  ευκαιρίες  κατάρτισης  είναι  περιορισμένες,  διότι  δεν
διαθέτουν όλες οι φυλακές τις τεχνικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την παροχή επαγγελματικών
μαθημάτων. Και, ακόμη και όταν υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, οι κρατούμενοι μπορεί να είναι απρόθυμοι να
συμμετάσχουν, επειδή δεν έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στις  δυνατότητές τους και  μπορεί να αισθάνονται
ντροπή μπροστά στους  άλλους κρατούμενους.  Η δυσκολία προσαρμογής είναι  επίσης μια αιτίες  που οι
κρατούμενοι εγκαταλείπουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στα σωφρονιστικά ιδρύματα. 

Επιδιώκουμε:

•  Διαφοροποίηση των επιλογών κατάρτισης για τους κρατούμενους

• Παρακίνηση των κρατουμένων να εκπαιδευτούν ώστε να μειωθεί το ποσοστό εγκατάλειψης μετά τη

συμμετοχή τους στα αντίστοιχα προγράμματα

• Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων των κρατουμένων χάρη στις αλληλεπιδράσεις που επιτρέπονται από

την εικονική πραγματικότητα.

• Συνεργασία εταιρών στην μαθησιακή διαδικασία αλλά και στις ενέργειες προώθησης.

Αυτό το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή..
Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.
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Το VIRTI σκοπεύει ναι:

• Σχεδιάσει με την χρήση της εικονικής πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευομένους

•  Ανάλυση της  διάστασης  για  το  τι  μπορεί  να  γίνει  σε  περιβάλλον  φυλακής  με  τις  υπάρχουσες

τεχνολογίες και προϊόντα

• Καθορισμός  των  προϋποθέσεων  για  την  επιτυχή  ένταξη  της  εικονικής  πραγματικότητας  στις

διαδικασίες εκπαίδευσης των κρατουμένων

• Ανάπτυξη  και  έλεγχος  εκπαιδευτικών  ενοτήτων  που  θα  βασίζονται  σε  βίντεο  360°  και   θα

ενσωματώνουν διαδραστικές λειτουργίες ώστε οι κρατούμενοι να είναι σε θέση να ανακαλύψουν
διαφορετικές θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα.

•  Ανάπτυξη  των  κατευθυντήριων  γραμμών  για  την  ευαισθητοποίηση  των  βασικών  παραγόντων

(διοίκηση, εκπαιδευτές, χρηματοδότες) σχετικά με τη χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην
εκπαίδευση των κρατουμένων.

Το εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  θα  είναι  διαθέσιμο  μέσω  Internet σε  πέντε  γλώσσες,  Αγγλικά,  Γαλλικά,
Πορτογαλικά, Ισπανικά και Καταλανικά.

Ποιοι είμαστε:

Ο οργανισμός Greta du Velay είναι ένας δημόσιος οργανισμός κατάρτισης, υπό την αιγίδα του Lycée C.
et  A.  Dupuy  και  συγκεντρώνει  21  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  (15  σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 6 λύκεια και κολέγια). Ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι πιστοποιημένος με
ISO 9001 από το 1998, που είναι διαθέσιμο από το 1974. Απασχολεί 4 συμβούλους κατάρτισης και 40
εκπαιδευτές,  εκπαιδεύοντας  2000-2500  μαθητές.  Δραστηριοποιείται  στο  Velay,  στα  νότια  της  περιοχής
Auvergne-Rhône-Alpes.  Μεταξύ  των  διαφόρων  μαθημάτων  που  παρέχονται  για  την  προετοιμασία
ειδικευμένων εργαζομένων για εταιρείες, ο οργανισμός Greta du Velay προετοιμάζει τους κρατούμενους στο
τοπικό  σωφρονιστικό  ίδρυμα  για  να  γίνουν  μάγειρες  και  να  λάβουν  το  αντίστοιχο  πιστοποιητικό
επαγγελματικής  επάρκειας,  δηλαδή  το εθνικό δίπλωμα αναφοράς σε  αυτόν  τον τομέα.  Η συγκεκριμένη
δράση επιτυγχάνεται χάριν στην συνεργασία με τις αρχές των ιδρυμάτων για τη διεύρυνση της προσφοράς
κατάρτισης στον κατασκευαστικό τομέα.

Το CIRE είναι ένας δημόσιος φορέας που εξαρτάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της  Generalitat de
Catalunya.  Διαχειρίζεται  την  κοινωνικοεργασιακή  επανένταξη  των  κρατουμένων  προσφέροντας
επαγγελματική κατάρτιση και  αμειβόμενη παραγωγική εργασία στις  φυλακές και  υποστήριξη καθώς και
παροχή βοηθείας στην αναζήτηση εργασίας στο τελευταίο στάδιο της πρότασης. Βασικός στόχος του CIRE
είναι να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους εκτίουν ποινή. Το CIRE εκπαιδεύει περισσότερους από 3.000
κρατούμενους σε επαγγέλματα που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίαςΤο CIRE παρέχει
εργασία σε κρατούμενους σωφρονιστικών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών κέντρων στην Καταλονία στα 70
του εργαστήρια (ξυλουργικές εργασίες, εργαστήρια εκτύπωσης, χειρισμού και συναρμολόγησης, στα είδη
ρουχισμού  ή  ως  κλειδαράδες)  σε  συνεργασία  με  150  εταιρείες.  Εκτός  από  τα  συμβατικά  εργαστήρια
παραγωγής,  το CIRE δημιούργησε έναν νέο τρόπο απασχόλησης κρατουμένων σε υπηρεσίες που έχουν
μεγάλη ζήτηση από την αγορά εργασίας και  επίσης σε άλλες βασικές θέσεις εργασίας για την έκρυθμη
λειτουργία των φυλακών, όπως στη κουζίνα, στο πλυντήριο, στο κατάστημα και στις βοηθητικές υπηρεσίες. 

Με  έδρα  την  Πορτογαλία  η  Innovative Prison Systems –  IPS είναι  μια  εξειδικευμένη  εταιρεία
συμβούλων σε ζητήματα δικαιοσύνης με δεκαετή εμπειρία στην παροχή συμβουλών πολιτικής, στρατηγικές,
κατάρτισης,  συμβουλευτικής,  ηλεκτρονικής  μάθησης  ,  επίσης  ασχολείται  και  με  ανάπτυξη  τεχνολογιών
πληροφοριών για συστήματα επιτήρησης σωφρονιστικών ιδρυμάτων. Το IPS αναπτύσσει  ολοκληρωμένα
έργα, υποστηρίζοντας τη διαχείριση αλλαγών σε οργανισμούς με πολύπλοκη δομή. Εκτός από την τεράστια
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εμπειρία στην ανάπτυξη έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, το IPS εξειδικεύεται στην καινοτομία σε
σωφρονιστικά ιδρύματα και συμβάλλει στη ανάπτυξη ικανοτήτων σε κλειστού τύπου περιβάλλοντα. Μαζί
με  τη  International  Prisons  and  Corrections  Association  (συνδεδεμένος  εταίρος),  το  IPS  είναι  επίσης
υπεύθυνο  για  τη  διάδοση  του  προγράμματος,  προσφέροντας  ένα  ευρύ  φάσμα  ευκαιριών  ανταλλαγής
γνώσεων που επιτρέπουν τη σύγκριση, την αναγνώριση, την υιοθέτηση πρακτικών και καινοτομιών από
χώρα σε χώρα.

SQLearn  ιδρύθηκε το 2006, είναι η πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία με αποκλειστική
με αποκλειστική εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης. Η γκάμα των υπηρεσιών της
SQLearn μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός διευρυμένου φάσματος επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσφέροντας τις πιο αξιόπιστες λύσεις για την ηλεκτρονική μάθηση,
και  συγκεκριμένα:  Αξιολόγηση αναγκών κατάρτισης,  Εκπαιδευτικός σχεδιασμός σύμφωνα με σύγχρονες
παιδαγωγικές  προσεγγίσεις,  ανάπτυξη  συστημάτων  διαχείρισης  μάθησης,  ανάπτυξη  μαθημάτων
ηλεκτρονικής  μάθησης,  συμπεριλαμβανομένων  webinar,  μαθημάτων  βάσει  σεναρίου  και  λογισμικών
σχέσεις, 3D  animations και εικονική πραγματικότητα για ηλεκτρονική μάθηση, ανάπτυξη  serious games,
ανάπτυξη προσαρμοσμένων plugins για τη ενίσχυση των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης ή και με LMS,
αξιολόγηση προγραμμάτων διαδικτυακής εκπαίδευσης, κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη των διαχειριστών
και των εκπαιδευτών.

Επισκεφτείτε τον ιστότοπο: https://virtual.reality.for.inmates.training/

Επικοινωνία: Greta du Velay / +33 471 098 030 / cri@velay.greta.fr
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