
 

 

Białystok – Warszawa 11 grudnia 2013 r.  

 

NOTATKA Z PRÓBNEGO SZKOLENIA T4T 

PRZEPROWADZONEGO PRZEZ  

FUNDACJĘ UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH 

 

1. Miejsce: siedziba Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 

Warszawa 

 

2. Termin: 1 – 2 lipca 2013 r.  

 

3. Prowadzący/a: dr Marta Janina Skrodzka – Ekspert ds. Upowszechniania 

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: sześć osób - trenerki: dr Katarzyna Furman-Łajszczak, 

Magdalena Klauze, dr Joanna Kuźmicka – Sulikowska, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak,  

dr Magdalena Olczyk, dr Marta Janina Skrodzka 

 

5. Cel próbnego szkolenia: przećwiczenie i dopracowanie materiału przygotowango na 

szkolenie właściwe T4T, którego celem będzie upowszechnienie idei poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce, w oparciu wybrane elementy modelu nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego wypracowane w ramach Projektu Etapy i harmonogram przeprowadzenia szkoleń T4T oraz podział zadań: 

 

6. Program: 

 

1 lipca 2013 r. - PONIEDZIAŁEK 

 

10.00 – 12.00 – rozpoczęcie próbnego szkolenia, przedstawienie koncepcji upowszechniającej 

FUPP wraz z jej głównymi celami i przyjętymi założeniami, dyskusja nt. koncepcji 

upowszechniającej opracowanej przez FUPP wraz z zaproszonymi przedstawicielami 

poszczególnych Partnerów  

12.00 – 13.00 – obiad 

13.00 – 15.15 – wspólna praca trenerów w oparciu o przygotowane materiały na szkolenie T4T, 

ustalenie jednolitej koncepcji szkolenia T4T i podziału zadań w dwóch zespołach trenerskich  

15.00 – 15.30 – przerwa kawowa 

15.30 – 18.30 – samodzielna praca dwóch zespołów trenerskich, dopracowanie szczegółów 

szkolenia T4T, podział zadań oraz podział materiałów do przygotowania 

18.30 – 19.00 – spotkanie trenerów z Zarządem FUPP 

19.00 – 20.00 – kolacja 

 



 

 

2 lipca 2013 r.  - WTOREK 

 

8.00 – 9.00 – śniadanie 

9.00 – 11.15 – samodzielna praca dwóch zespołów trenerskich, dopracowanie szczegółów 

szkolenia T4T, podział zadań oraz podział materiałów do przygotowania 

11.15 – 11.30 – przerwa kawowa 

13.30 – 13.00 – podsumowanie prac w poszczególnych zespołach trenerskich, ustalenie 

harmonogramu prac oraz dopracowanie dalszego harmonogramu prac trenerów w ramach 

działań upowszechniających  

13.00 – 14.00 – obiad 

 

7. Przebieg próbnego szkolenia:  

 

Szkolenie przebiegło zgodnie z programem. Trenerki, po wypróbowaniu opracowanego 

programu szkolenia docelowego i dopasowaniu go do ram czasowych oraz ilości uczestników  

i uczestniczek szkoleń docelowych, ustaliły zarówno ostateczną wersję: szkolenia, metod 

którymi będą przekazywać wiedzę, jak i materiałów, które zostaną rozdane uczestniczkom  

i uczestnikom szkoleń docelowych.   

 

 

 

Oprac. dr Marta Janina Skrodzka – Ekspert ds. Upowszechniania FUPP 


