
DETAILED SCHEDULE OF THE WORKSHOPS 

THE FIRST PHASE OF THE PROJECT
First phase of the project includes 14 on-line meetings
 
             17/06/2020, Wednesday, 16:00-18:30 CEST
             “Let’s begin our journey”
On-line creative group meeting with youth leaders from Fundacja EkoRozwoju and 
Ladder Team Foundation – Roxana Mehrafzoun & Agata Mazurkiewicz: project 
introduction, get to know each other. The participants will receive access to on-line 
materials related to project.
 
             22/06/2020, Monday, 16:00-18:30 CEST
             “Why are trees so important?”  
On-line meeting with educator from Fundacja EkoRozwoju – Magda Berezowska. 
During the meeting we will talk about biological function of the trees, tree’s cycle of 
life, role of the trees in the environment.  
 
             24/06/2020, Wednesday, 16:00-18:30 CEST
             “Project and research - what does it mean? ”
On-line creative group meeting.
 
             29/06/2020, Monday, 16:00-18:30 CEST
             “Are trees same as us? Or completely different?
On-line webinar with Piotr Tyszko Chmielowiec from Fundacja EkoRozwoju – we will 
talk about similarities and differences of trees.
 
             01/07/2020, Wednesday, 16:00-18:30 CEST
             “Journey of an idea  – how to create a project proposal?”
On-line creative group meeting with Saba Aslian – educator, MA in drama & drama 
therapy .
 
             06/07/2020, Monday, 16:00-20:00 CEST
             Climate for change –  workshops about climate crisis and trees part. 1
On-line workshops with educators of Fundacja EkoRozwoju with Aneta Osuch & 
Arkadiusz Wierzba
 
             08/07/2020, Wednesday, 16:00-20:00 CEST
             Climate for change –  workshops about climate crisis and trees part. 2
On-line workshops with educators of Fundacja EkoRozwoju with Aneta Osuch & 
Arkadiusz Wierzba  part.2

             13/07/2020, Monday, 16:00-18:30 CEST
  You have an idea – Now what? Steps to making  your ideas happen” part. 1
Signs talk – presentation about signs and symbols by Touraj Saberi – design strate-
gist in Vand International company.
On-line creative group meeting with youth leaders.
 
 

page 01

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WARSZTATÓW
 
PIERWSZA FAZA PROJEKTU
Pierwsza faza projektu obejmuje 14 spotkań on-line
 
            17.06.2020, środa, 16: 00-18: 30 CEST
         „Początek podróży”
 Spotkanie twórcze on-line z liderami młodzieżowymi Fundacji EkoRozwoju i Fundacji 
Ladder Team - Roxaną Mehrafzoun i Agatą Mazurkiewicz: wprowadzenie do projektu, 
poznanie się. Uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów on-line związanych z 
projektem.
 
 22.06.2020, poniedziałek, 16: 00-18: 30 CEST
 „Dlaczego drzewa są tak ważne?”
 Spotkanie on-line z edukatorem Fundacji EkoRozwoju - Magdą Berezowską. Podczas 
spotkania porozmawiamy o biologicznej funkcji drzew, cyklu życia drzewa, roli drzew 
w środowisku.
 
. 24/06/2020, środa, 16: 00-18: 30 CEST
 „Projekt i badania - co to znaczy? ” 
Spotkanie grupy kreatywnej on-line.
 
 29.06.2020, poniedziałek, 16: 00-18: 30 CEST
  „Czy drzewa są takie same jak my? Czy zupełnie inne?”
 Webinerium z dendrologiem  Piotrem Tyszko-Chmielowcem z Fundacji EkoRozwoju 
- porozmawiamy o podobieństwach i różnicach pomiędzy drzewami a ludźmi. 
 
 01.07.2020, środa, 16: 00-18: 30 CEST
  „Podróż pomysłu - jak stworzyć propozycję projektu?”
Spotkanie grupy kreatywnej on-line z Sabą Aslian - pedagogiem, magistrem dramatu 
i terapii dramatycznej.
 
 06/07/2020, poniedziałek, 16: 00-20: 00 CEST
 „Klimat na zmiany - warsztaty dotyczące kryzysu klimatycznego (i drzew) część 1. 
Warsztaty on-line z edukatorami Fundacji EkoRozwoju z Anetą Osuch i Arkadiuszem 
Wierzbą
 
 08/07/2020, środa, 16: 00-20: 00 CEST
 „Klimat na zmiany - warsztaty dotyczące kryzysu klimatycznego (i drzew) część 1. 
Warsztaty on-line z edukatorami Fundacji EkoRozwoju z Anetą Osuch i Arkadiuszem 
Wierzbą.
 
 13/07/2020, poniedziałek, 16: 00-18: 30 CEST
 „Mam pomysł – i co dalej? Od idei do realizacji. 1”
 Dyskusja o znakach - prezentacja o znakach i symbolach autorstwa Touraja Saberi - 
stratega projektowania w firmie Vand International.
Spotkanie grupy kreatywnej on-line z liderami młodzieżowymi.
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Było sobie drzewo



 
 15/07/2020, środa, 16: 00-18: 30 CEST
 „Mam pomysł – i co dalej? Od idei do realizacji 2”
Drzewa w mitach i rytuałach - spotkanie z wychowawcą Mahdiego Safarinejada z 
Ladder Team Foundation
Spotkanie grupy kreatywnej on-line z liderami młodzieżowymi.
 
 20/07/2020, poniedziałek, 16: 00-18: 30 CEST
 „Mam pomysł – i co dalej? Od idei do realizacji 3”
Drzewa jako inspiracja w sztukach wizualnych - prezentacja Anousheh Salmanpour - 
pedagog Ladder Team.
Spotkanie grupy kreatywnej on-line z liderami młodzieżowymi.
 
 22/07/2020 Środa, 16: 00-18: 30 CEST
 „Mam pomysł – i co dalej? Od idei do realizacji 4”
Drzewa - muzyka - dźwięki.
Spotkanie grupy kreatywnej on-line z liderami młodzieżowymi.
 
 27/07/2020 Poniedziałek, 16: 00-18: 30 CEST
 „Mam pomysł – i co dalej? Od idei do realizacji 5”
 Spotkanie grupy kreatywnej on-line z liderami młodzieżowymi.
 
 13. 29/07/2020 środa,
 Termin przesłania propozycji projektu
 
 03.08.2020, poniedziałek 16: 00-18: 30 CEST  
 Sesja ewaluacyjna. Zakończenie pierwszej części projektu.
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