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CZY WYKLUCZENI SPOŁECZNIE MUSZĄ BYĆ TAKŻE 

WYKLUCZENI CYFROWO? 

ZALETY, MOŻLIWOŚCI ORAZ KORZYŚCI JAKIE DAJE E-LEARNING W WARUNKACH IZOLACJI WIĘZIENNEJ 

 

Lars przebywa w zakładzie karnym typu zamkniętego w Lulea od 2009 r. W lutym 

2013 zdecydował się zapisać na kurs, podczas którego nauczy się zarządzać własnymi 

środkami finansowymi. W tym momencie siedzi przed ekranem komputera i kończy czwarty 

moduł online (z pięciu, z których składa się cały kurs). Po wyjściu na wolność w połowie 

2015 r. planuje otworzyć własną firmę. Sam jeszcze nie wie jaką, ale liczy na to, że kolejny 

kurs – kurs aktywności zawodowej, pomoże mu w podjęciu decyzji. 

 

Bastien siedzi na swojej pryczy w celi w więzieniu w Nimes. Ma słuchawki na uszach 

i słucha kolejnej lekcji języka włoskiego. Zawsze chciał się nauczyć włoskiego, gdyż ma tam 

dalszą rodzinę i kto wie, może kiedyś pojedzie ich odwiedzić. Co prawda ma jeszcze wiele lat 

do końca kary, ale właśnie dzięki temu chce wykorzystać ten czas w taki sposób, gdyż 

administracja jest przychylna i umożliwia mu podjęcie nauki. Cieszy się, ponieważ jutro ma 

spotkanie z nauczycielem, którego będzie mógł zapytać o kilka wątpliwości, jakie w ostatnim 

tygodniu samodzielnej nauki się nagromadziły. 

 

Martynie w Areszcie Śledczym na Grochowie nauczycielka właśnie pomaga 

rozwiązywać zadanie z matematyki na ekranie komputera. Nie jest jeszcze biegła w obsłudze 

komputera, ale z każdym dniem jest coraz lepiej. Martyna to uczennica e-learningowego 

liceum. Podjęła naukę, gdyż dotychczas na wolności nie było jej po drodze ze szkołą. Swoją 

edukację zakończyła na poziomie szkoły podstawowej. Nie starczy jej wyroku, żeby skończyć 

liceum za kratami, ale podjęła już decyzję, że szkołę dokończy na wolności. Nie ukrywa, że 

trochę zmobilizował ją syn, który sam niedługo skończy podstawówkę. A do tego jest o wiele 

bardziej biegły w korzystaniu z technik komputerowych. 

 

Wszystkie wyżej wymienione przypadki opisują osoby przebywające w jednostkach 

penitencjarnych, które zdecydowały się wykorzystać ten czas na naukę. Znamiennym jest 

fakt, że każdy z nich korzysta z różnych dobrodziejstw technologii (Lars – Internet, Bastien - 



materiały audio, a Martyna z zasobów komputerowej platformy edukacyjnej), która 

wspomaga proces nauki. Tego rodzaju nauczanie ma swoją nazwę – jest to „e-learning”. W 

poniższym artykule zostanie podjęta próba wyjaśnienia czym jest e-learning. Przedstawione 

zostaną także zalety jakie niesie za sobą wykorzystanie takiej formy nauczania w kontekście 

jej wykorzystania w środowisku osób wykluczonych ze społeczeństwa, mianowicie w 

warunkach izolacji więziennej. Wreszcie, przytoczone zostaną różne rozwiązania dotyczące 

e-learningu osób pozbawionych wolności, jakie zastosowano w więzieniach w niektórych 

krajach Unii Europejskiej.  

 

EDUKACJA W WIĘZIENIACH  

 

Już w XIX wieku słynny francuski pisarz Victor Hugo powiedział, że „ten kto otwiera 

drzwi szkoły, ten zamyka więzienia”. Trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem. 

Wykluczenie społeczne to jedna z najgorszych form represji, i to bez względu na to czy jest to 

wykluczenie o podłożu ekonomicznym, kulturowym czy też fizyczne wykluczenie ze 

społeczeństwa poprzez osadzenie w zakładzie karnym. 

 

Edukacja w czasach dzisiejszych jest jednym z najważniejszych aspektów życia 

codziennego. Proces kształcenia można realizować na wielu płaszczyznach, w wielu różnych 

instytucjach. Oczywiście jedną z takich placówek może być więzienie. Możliwość uczenia się 

w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności stanowi najistotniejszy element 

resocjalizacji obok możliwości podjęcia pracy. Osoby wykluczone społecznie również, a 

może przede wszystkim, powinny mieć prawo do właściwego poziomu wykształcenia i 

dostęp do możliwości podjęcia nauki bądź zgłębiania  już posiadanej wiedzy. 

 

Należy w tym momencie wspomnieć, że Polska jako członek Unii Europejskiej 

zobowiązała się przestrzegać norm unijnych. Jedna z rekomendacji Rady Europy dotyczy 

właśnie edukacji przywięziennej. Poniżej znajduje się cytat wybranego fragmentu 

Rekomendacji Rady Europy - Rekomendacji Nr R (89) 12 - Komitetu Ministrów dla Państw 

Członkowskich - Dotyczącej Edukacji w Więzieniach: 

 



„28.1 Każdy zakład karny dąży do zapewnienia wszystkim więźniom dostępu do możliwie 

jak najbardziej wszechstronnych programów edukacyjnych, które biorąc pod uwagę ich 

aspiracje, spełniają ich indywidualne potrzeby.  

28.2 Priorytet stanowią więźniowie z niedostatkami umiejętności czytania i liczenia oraz ci, 

którzy nie mają wykształcenia podstawowego lub zawodowego. 

28.3 Specjalną uwagę przykłada się do edukacji więźniów młodocianych oraz tych, którzy 

mają specjalne potrzeby.  

28.4 W ramach rygoru więziennego edukacja ma status nie niższy niż praca, a więźniowie nie 

są pokrzywdzeni finansowo lub w inny sposób za uczestniczenie w edukacji.   

28.5 Każda instytucja ma bibliotekę na użytek wszystkich więźniów, odpowiednio 

wyposażoną w bogaty zestaw materiałów, książek i innych nośników, tak rozrywkowych, jak 

i edukacyjnych. 

28.6 Gdziekolwiek to możliwe, biblioteka więzienna powinna być zorganizowana we 

współpracy z lokalnymi bibliotekami publicznymi. 

28.7 Tak dalece, jak jest to wykonalne, edukacja więźniów: 

a. jest zintegrowana z systemem nauczania ogólnego i zawodowego kraju, tak aby po 

zwolnieniu mogli bez trudności kontynuować edukację i kształcenie zawodowe; oraz 

b. odbywa się pod auspicjami pozawięziennych placówek oświatowych.” 

 

Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej obecnie jest ponad 750 000 osób 

pozbawionych wolności. Mimo, że nie istnieją dokładne dane dotyczące wykształcenia 

skazanych, przyjmuje się, że tylko ok. 5% tej populacji mogłoby podjąć naukę na poziomie 

wyższym. Oczywistym jest, że niskie kwalifikacje nie pomagają w zdobyciu pracy po 

zakończeniu wyroku pozbawienia wolności i jednocześnie jest to jeden z głównych 

czynników powodujących powrót za kraty. W świetle powyższego bardzo łatwo jest dojść do 

wniosku, że zapewnienie skazanym właściwego wykształcenia, w tym wykształcenia 

zawodowego, odgrywa niebagatelną rolę w szeroko pojętym procesie resocjalizacji. Niestety, 

w zdecydowanej większości krajów UE, wśród osób skazanych, odnotowuje się relatywnie 

niskie zainteresowanie podjęciem nauki. Odsetek ten oscyluje wokół 25%. Bardzo często 

skazani napotykają bariery instytucjonalne czy systemowe, które zniechęcają ich do udziału w 

procesie edukacyjnym. Niżej podpisany uważa, że podobnie jak w przypadku służby zdrowia, 

profilaktyka jest tańsza niż leczenie skutków choroby, tak w przypadku edukacji więziennej 

warto jest zainwestować w proces nauczania skazanych, gdyż inwestycja taka może się 

zwrócić w dwójnasób – skazany będąc lepiej wykwalifikowanym obywatelem będzie miał 



większe szanse znalezienia pracy po wyjściu na wolność. Przyczyni się w ten sposób do 

wzrostu PKB, a  jednocześnie nie będzie dalej drenował kieszeni podatnika w związku z 

kosztami jakie by należało ponieść utrzymując go w zakładzie karnym. Dane Centralnego 

Zarządu Służby Więziennej za rok 2013 ukazują, że miesięczny koszt utrzymania jednego 

skazanego w Polsce to blisko 3000 zł.  

 

 Z wyżej przytoczonych treści bezsprzecznie wynika, że edukacja więzienna winna 

stanowić dość istotny element resocjalizacji. Póki co, w naszym kraju funkcjonują szkoły 

przywięzienne, w których realizowany jest program nauczania na różnych poziomach i 

różnych etapach, lecz nie zawsze, jak już wyżej wspomniano, taki szkolny model jest 

atrakcyjny dla osób pozbawionych wolności. 

 

CZYM JEST E-LEARNING? 

 

Skoro tradycyjny model edukacji nie przemawia do skazanych, wypadałoby zadać 

pytanie co może być zachęcające do nauki w warunkach izolacji więziennej. Z uwagi na 

miejsce pobytu skazanych (a także z obserwacji autora tego tekstu) wynika, że cieszącym się 

popularnością wariantem kształcenia może być e-learning. Termin ten wywodzi się z języka 

angielskiego – „e” to skrót od „electronic”, czyli „elektroniczny”. „Learning” to po prostu 

„uczenie się”. Innymi słowy e-learning to ”elektroniczna nauka”. I w rzeczy samej, e-learning 

jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i 

egzaminującą jest komputer. Z tego też powodu przyjęło nazywać się tę formę nauki 

„distance learning” („uczenie na odległość”), w którym brak fizycznego kontaktu z 

nauczycielem. Bardzo często e-learning błędnie kojarzony jest tylko i wyłącznie z 

nauczaniem/uczeniem się z pomocą komputera. W rzeczywistości jest to technika szkolenia 

wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, intranet, extranet, 

przekazy satelitarne, taśmy audio i wideo, telewizję interaktywną, płyty CD, DVD itp. Ważne 

jest, aby nauka nie zagubiła się w „elektroniczności”. Fakt posiadania komputerów bądź 

laptopów w klasie, nie oznacza, że e-learning się odbywa. Zatem, pod jakimi formami e-

learning może funkcjonować?  Może to być samodzielna nauka z zastosowaniem technologii, 

ćwiczenia symulacji w wirtualnej rzeczywistości, wirtualne klasy, korzystanie z materiałów 

dostępnych online, wymiana poglądów na forum itd. 

 



Z uwagi na niesamowitą elastyczność w doborze metod, sposobów i różnorodności 

dostępnych narzędzi edukacyjnych, e-learning zdobywa coraz większe rzesze zwolenników 

nie tylko w naszym kraju czy Europie, ale także na całym świecie, z tej prostej przyczyny, że 

umożliwia on samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy i tempa jej 

przekazywania. Mimo, że każda instytucja ma swoją własną specyfikę organizacyjną, to całe 

ich mnóstwo obecnie uważa ten rodzaj nauki za standard i coraz więcej instytucji oraz szkół 

chętnie wprowadza kształcenie oparte na nowoczesnych technologiach elektronicznych. Nie 

jest to przypadek, ale świadomość większych możliwości, jakie daje kształcenie e-

learningowe.  

 

Nie inaczej jest z więzieniami, które z racji na swój zamknięty charakter, coraz śmielej 

korzystają z dobrodziejstw jakie niesie za sobą „elektroniczna nauka”. Właśnie fakt 

ograniczenia wolności sprawia, że dla skazanych więzienie jest idealnym miejscem, w którym 

można stosować e-learning na bardzo szeroko zakrojoną skalę. Biorąc pod uwagę wyżej 

wspomniane zalecenia Rady Europy, stosowanie e-learningu idealnie wkomponowuje się w 

politykę unijną. Oczywiście istnieją pewne wady tego rozwiązania (nie ma przecież idealnych 

metod), lecz najpierw warto skupić się na zaletach w kontekście jego wykorzystania w 

warunkach więziennych. Wydaje się, że atutów stosowania e-learningu jest zdecydowanie 

więcej niż wad. Oto tylko kilka z nich: 

 

 poszerzenie oferty edukacyjnej, 

 zastosowanie elastyczności może spowodować nakierowanie na indywidualne 

potrzeby ucznia, 

 proces edukacyjny można całkowicie zindywidualizować, 

 dzięki, w zasadzie nieograniczonej, dostępności do treści nauczania, ta metoda może 

zapewnić ciągłość procesu, 

 możliwość uczenia się przedmiotów ogólnych i zawodowych lecz także jednocześnie 

możliwość nabywania kompetencji cyfrowych, 

 ten sposób nauki może okazać się bardzo motywujący, szczególnie dla skazanych 

młodszych wiekiem, 

 mnogość różnorodnych form edukacyjnych – np. gry, animacje, programy 

interaktywne itp., 



 w wielu przypadkach, skazani miewali problemy w szkołach wolnościowych. 

Stosowanie e-learningu może stworzyć atmosferę „uczenia się bez szkoły”, co z kolei 

może pozytywnie wpłynąć na chęć do ponownego podjęcia wysiłku uczenia się, 

 możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami/uczenia się na cudzych błędach w 

przypadku zastosowania platform, na których mają ze sobą kontakt uczniowie z 

nauczycielami, bądź uczniowie z uczniami, 

 poczucie władzy nad własnym procesem edukacyjnym, 

 oszczędności w dłuższej perspektywie czasowej. 

 

Jeśli chodzi o wady e-learningu, to można wymienić następujące: 

 

 finansowanie - może to być dość kosztowne rozwiązanie w momencie jego wdrażania 

(jednak gdy jest już w użyciu, koszty stosowania e-learningu powinny być relatywnie 

niskie), 

 korzystanie z dobrodziejstw „elektronicznej nauki” wymaga sporej samodyscypliny, 

 w niektórych krajach, systemowo ciężko jest rozwiązać problem dostępności do 

niektórych treści online, 

 Nie wszystkie jednostki penitencjarne mają możliwości techniczne do wdrażania 

pewnych elementów tego typu metod nauczania, 

 Opór interesariuszy we wdrażaniu takich pomysłów z uwagi na ogólne niekorzystne 

postrzeganie sektora więziennego i edukacji skazanych przez opinię publiczną. 

 

PRZYKŁADY  DOBRYCH  PRAKTYK  E-LEARNINGU 

 

System więzienny w każdym kraju jest zorganizowany w różny sposób. Wynika to przede 

wszystkim z możliwości finansowych danego kraju, mentalności, podejścia do zagadnienia 

resocjalizacji oraz od wielu innych, zróżnicowanych czynników. W dalszej części artykułu po 

krótce przedstawione zostaną wybrane przykłady stosowania e-learningu w kilku krajach UE. 

Pierwsze trzy przykłady autor artykułu osobiście miał możliwość doświadczyć i sprawdzić u 

źródła ich funkcjonalność. Każdy z niżej wymienionych przykładów, biorąc pod uwagę  

polskie realia, jest na swój sposób nowoczesny i wprowadza do nauki element 

innowacyjności. 

 



Szwecja 

Nie od dziś wiadomo, że Skandynawia to jeden z najlepiej rozwiniętych obszarów na 

całym świecie, co jest widoczne także w sektorze więziennym. Duże nakłady finansowe 

pozwalają więźniom nie tylko na odbywanie wyroku w niemalże luksusowych warunkach (w 

porównaniu do naszych), ale także na korzystanie z wielu innych udogodnień, które znacząco 

wpływają na proces resocjalizacji. W Szwecji, w szkolnictwie więziennym, ponad 10 lat temu 

wprowadzono nowatorski system nauczania na odległość, który funkcjonuje obok 

standardowego modelu prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkole, z tym że kładzie się coraz 

większy nacisk na korzystanie z platformy komputerowej. System ten wymogły na władzach 

braki kadrowe i niemożność zatrudnienia nauczycieli w zakładach karnych, znajdujących się 

daleko od większych aglomeracji miejskich. Poza tym skazani byli (i nadal są) bardzo często 

transportowani pomiędzy zakładami karnymi, niejednokrotnie oddalonymi od siebie o wiele 

setek kilometrów. Z tego powodu ich nauka była często przerywana. Zdecydowano się 

zainwestować pieniądze w sieć Intranet. W każdej jednostce penitencjarnej znajduje się tak 

zwany „Centrum Nauczania”, w których zatrudnionych jest od 1 do 6 nauczycieli. Dzięki 

temu rozwiązaniu nauczyciel/-ka np. z Malmoe prowadzi zajęcia z uczniem znajdującym się 

1000 km dalej. W większości przypadków nauczyciele głównie sprawdzają postępy w nauce 

swoich podopiecznych, gdyż wszelkie materiały do samodzielnej nauki skazany dostaje wraz 

z podjęciem decyzji o rozpoczęciu nauki. Nauka odbywa się na zasadzie korepetycji, 

ponieważ uczeń jest otoczony indywidualną opieką metodyczną. Indywidualizacja nauczania 

polega również na tym, że skazany wybiera sobie przedmioty, z których chce pogłębiać 

wiedzę. System taki ma wiele zalet. Jedną z nich jest fakt, że nauka może być rozpoczęta w 

dowolnym momencie z dowolnego przedmiotu. Co więcej, w przypadku przeniesienia do 

innej jednostki, skazany może swobodnie kontynuować naukę, gdyż nikt nie ma możliwości 

wpływu na proces edukacyjny czy na fakt jego przerwania, gdyż jest on na tyle indywidualny, 

że praktycznie nie ma fizycznej możliwości jego zakłócenia. Obecnie każdy skazany w 

Szwecji ma dostęp do systemu i może skorzystać z blisko 150 różnego rodzaju kursów i 

szkoleń. Każdy nauczyciel osobiście pracuje z uczniami ze swojej macierzystej jednostki jak 

również z uczniami z innych jednostek za pomocą sytemu komputerowego. Zajęcia odbywają 

się na zasadzie prowadzenia rozmowy przez komunikator „skype‟ lub poprzez łącza 

telefoniczne.  

 

Turcja 



Wydawałoby się, że Turcja będzie jednym z krajów, w którym rzekome, mniejsze 

możliwości finansowe ujemnie wpłyną na warunki, w jakich odbywa się karę pozbawienia 

wolności. Nic bardziej mylnego. Nowe zakłady karne są całkiem nowoczesne i dobrze 

wyposażone, a oferta edukacyjna dla skazanych jest na naprawdę dobrym poziome. W całym 

kraju formalnie nie ma szkół przywięziennych, jednak osadzeni mają zorganizowaną 

możliwość nauki, jeżeli tylko wyrażą na to chęć. Zajęcia na poziomie szkoły podstawowej 

(istnieje 6-letnia, obowiązkowa szkoła podstawowa) i szkoły średniej odbywają się w 

więzieniach i są nadzorowane przez Ministra Edukacji. W takim przypadku zatrudniany jest 

nauczyciel z zewnątrz (bądź instytucja, która zapewnia edukację). W zakładach prowadzona 

jest także edukacja na poziomie wyższym. Niestety dla skazanych jest to usługa płatna (tak 

jak w całym kraju) i trzeba liczyć się z wydatkiem równowartości kilkuset euro rocznie. 

Formalny brak szkół przywięziennych w Turcji w pewnym sensie wymusza wdrażanie i 

stosowanie innych, niestandardowych  metod nauczania i uczenia się. Dość często 

prowadzony jest system nauczania na odległość. E-learning w Turcji wygląda jednak trochę 

inaczej od tego w Szwecji. Nauczyciele przychodzą tylko w celu przeprowadzenia 

egzaminów. Słuchacze uczą się sami. Dostają płyty CD, na których znajdują się wszystkie 

niezbędne materiały do samokształcenia. Skazani muszą samodzielnie opanować ten materiał 

i zdać egzamin. Jeśli zachodzi potrzeba korzystania z Internetu, za zgodą władz więziennych 

mogą korzystać tylko z wybranych stron. Co ciekawe, osoba korzystająca z takiego systemu 

distance learning, po pozytywnym złożeniu egzaminów otrzymuje oficjalny, państwowy 

certyfikat potwierdzający odpowiednie kwalifikacje. 

 

Anglia 

Anglia, podobnie jak kraje skandynawskie, angażuje ogromne środki finansowe w 

sektor więzienny, co pozytywnie odbija się na warunkach, w jakich skazanym przychodzi 

odbywać karę pozbawienia wolności. Sporo pieniędzy przeznaczanych jest na innowacyjne 

projekty, które nigdy wcześniej nie były wdrażane w żadnym innym kraju. Oprócz 

standardowej oferty edukacyjnej (w więzieniach, nie we wszystkich jednakże, istnieją szkoły 

działające na tych samych zasadach co szkoły wolnościowe), kursów zawodowych etc., 

skazani mają możliwość brania udziału w przedsięwzięciach zupełnie innowacyjnych i 

nowoczesnych. Faktem jest, że tego typu działania są wdrażane przede wszystkim w 

prywatnych zakładach karnych. Innowacja, o której chcę powiedzieć to IDTV czyli Integrated 

Digital TV. Jest to wewnętrzny system telewizji więziennej, do której skazani mają dostęp w 



swoich celach. Za pomocą tego systemu więźniowie mają dostęp do przeróżnych treści 

edukacyjnych – programy na temat sprawowania opieki rodzicielskiej, prowadzenia 

zdrowego trybu życia, przygotowania do znalezienia pracy, prowadzenia budżetu domowego 

itp. Działanie IDTV polega na tym, że programy w TV są nadawane kilkakrotnie o 

konkretnych porach. Do tego są przygotowane specjalnie zaprojektowane materiały, a cały 

proces edukacyjny jest uzupełniony możliwością spotkania jeden-na-jeden z 

korepetytorem/wychowawcą/doradcą/konsultantem – celowo nie zostało użyte słowo 

„nauczyciel‟, gdyż w takiej sytuacji nie jest to osoba bezpośrednio nauczająca, a bardziej 

mentor, który doradza, sprawdza i kieruje słuchacza na. Dla władz zakładu karnego układ taki 

jest bardzo korzystny z racji braku możliwości dostępu do Internetu przez skazanego, gdyż 

IDTV emituje tylko takie informacje jakie administrator systemu uznaje za stosowne do 

przekazania. 

 

Niemcy 

Niemcy systemowo są bardzo aktywni w dziedzinie stosowania i doskonalenia metod 

e-learningowych od wczesnych lat 90 zeszłego stulecia. Struktury obecnie istniejące w 

niemieckich więzieniach w głównej mierze bazują na kilku projektach unijnych tworzonych 

ówcześnie (m.in. projekty o nazwach „Elis‟, „Babe‟, „Zubilis‟ oraz „Member‟). Gdyby nie te 

inicjatywy, dziś e-learning praktycznie by nie istniał. W chwili obecnej całość jest już 

finansowana z funduszy lokalnych landów. Platforma edukacyjna „Elis” została stworzona 

przez Uniwersytet w Bremie w 2002 r. Początkowo wprowadzono ją w siedmiu landach jako 

medium wspierające procesy edukacyjne i szkoleniowe. Po sześciu latach zdecydowano się 

rozszerzyć działanie programu na cztery kolejne landy. Projekt „Elis” skonstruowany jest w 

taki sposób, że w Berlinie istnieje jeden główny serwer, administrowany centralnie, a 

jedenaście ww. landów ma do niego zdalny dostęp. Ponad czterdzieści zakładów karnych jest 

podłączonych do serwera „Elis” i dzięki niemu skazani mają możliwość korzystania ze stu 

pakietów edukacyjnych ze 160 różnego rodzaju kursami. Wachlarz tematyczny tych kursów 

jest bardzo szeroki – od zagadnień związanych z motywacją, przez edukację podstawową i 

problematykę IT, aż po przedmioty zawodowe itp. Tak jak w przypadku innych tego typu 

platform, tak i w przypadku „Elis”, kwestie bezpieczeństwa były bardzo istotne. Dostęp do 

Internetu jest pod kontrolą serwera centralnego i nie na wszystkie strony uczniowie 

korzystający z systemu mogę się dostać. Oczywiście nauczyciele obsługujący system mogą 

poprosić o dostęp do wybranych treści. Każdy użytkownik ma swoje indywidualne ID oraz 



hasło, w celu pełnej kontroli wybieranych zasobów. Generalnie platforma ta jest traktowana 

jako dodatkowe źródło materiałów edukacyjnych. Jest to medium wspomagające. Dzięki 

„Elis” uczniowie mogą się kontaktować ze swoimi nauczycielami, a także mają dostęp do 

forów oraz chatów z innymi użytkownikami platformy. Oprogramowanie dostępne w tym 

systemie jest bardzo ostrożnie selekcjonowane przez specjalistów. Materiały dostępne w 

systemie to między innymi materiały open-source, czy materiały opracowane przez partnerów 

z zagranicy, a także sponsorowane treści przekazane przez uznane organizacje partnerskie. 

 

Polska 

W naszym kraju e-learningowe podejście do nauki dopiero raczkuje i generalnie 

podchodzi się do tego typu metod z pewną dozą ostrożności i nieufności. Kilka lat temu 

postanowiono stworzyć eksperymentalną grupę osób, która podjęła naukę w pierwszym w 

kraju e-learningowym liceum dla dorosłych w jednostce penitencjarnej. Możliwość taka 

została stworzona w Aresztach Śledczych na warszawskim Grochowie i Białołęce. Nauka w 

tej placówce odbywała się na normalnych zasadach, na jakich działają tradycyjne szkoły. 

Nadzór nad całym procesem sprawowało dosłownie kilku nauczycieli, a słuchacze, dzięki 

technologii informacyjnej, mieli dostęp do treści programowych. Na koniec każdego okresu 

nauki uczniowie podchodzili do egzaminów semestralnych, zdawali je jak każdy inny uczeń 

w każdej innej szkole. Pomysł okazał się dość atrakcyjny, gdyż w kolejnych latach liczba 

chętnych do podjęcia tego typu nauki wzrosła, a dodatkowo cała platforma w założeniu ma 

być dostępna w kilkunastu innych zakładach karnych w całym kraju. 

 

OTWÓRZMY DRZWI SZKÓŁ… 

 

Tych pięć przytoczonych powyżej przykładów to tylko kilka pomysłów i rozwiązań, 

jakie można znaleźć w zakładach karnych w Europie i na świecie. Z każdym rokiem jest ich 

jednak coraz więcej i chcąc iść z duchem czasu, prędzej czy później edukacja więzienna 

będzie musiała być poddana głębszym zmianom. Część tych zmian możemy już 

zaobserwować, gdyż dzieją się na naszych oczach i jesteśmy świadkami ich wprowadzania. 

E-learning zdaje się być dobrym rozwiązaniem. Ma zdecydowanie więcej zalet niż wad. 

Przykłady z zagranicy zdecydowanie pokazują, że jest to koncepcja właściwa i warto jest 

pochylić głowę nad możliwością skorzystania z doświadczeń już sprawdzonych. 



 Można pokusić się, by odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule niniejszej 

publikacji – czy wykluczeni społecznie muszą być także wykluczeni cyfrowo? Autor tego 

tekstu uważa, że zdecydowanie nie. Korzystając z metod e-learningowych, nie tylko 

podnosimy poziom wykształcenia słuchaczy, ale także przeciwdziałamy właśnie wykluczeniu 

cyfrowemu. Dzięki temu, że wspieramy skazanych i ich edukujemy, tak naprawdę pomagamy 

sobie samym, a jednocześnie dbamy o swoją przyszłość, przyszłość naszych dzieci i naszych 

narodów. Skoro nie możemy zamknąć wszystkich więzień (jest to najzwyczajniej w świecie 

niemożliwe), to chociaż otwórzmy drzwi szkół, tak by dostęp do edukacji, w takiej czy  innej 

formie, nie był dobrem luksusowym, lecz dobrem powszednim.  
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