Projekt koncentruje się na działaniach multi-dyscyplinarnych a jego celem jest
pogłębienie znajomości nauk przyrodniczych, matematyki i języków obcych .
Działania projektowe pozwolą uczniom przekonać się ile wspomniane dziedziny
mają wspólnego z życiem codziennym i otaczająca nas codziennością.
Poszczególne zadania będą koncentrować się na relacjach między matematyką,
przyrodą, ekonomią, chemią, czy historią.
Co więcej, projekt wpłynie na pogłębienie u uczniów umiejętności
interpersonalnych poprzez pracę w grupach, przejmowanie inicjatywy i branie
odpowiedzialności za etapy pracy, a także współpracę z partnerami I
nauczycielami. Opisując otaczające nas ogrody i parki poznają region oraz
dziedzictwo kulturowe uczniów z krajów partnerskich. Dzięki konotatkom z
uczniami z innych krajów będą mogli wypróbować swoje umiejętności językowe
oraz poznać nowe metody pracy.
Projekt składa się w wielu działań, w których bierze dział dziewięć krajów
partnerskich. Działania te mogą ulegać zmianom w zależności od możliwości i
decyzji podejmowanych w trakcie trwania projektu.

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE
1. Francja : College les Eyquems, rue de la tour de Veyrines,
Merignac, France.
2. Finlandia: Havukoski school, Tarhakuja 2, Vantaa, Finland.
3. Chorwacja: Osnovna škola Brodarica, Gomnjanik b.b. 22 010
Brodarica, Šibenik, Croatia.
4. Włochy: I.I.S.S. "Righi" Via D'Alò Alfieri, 51 74100 Taranto
5. Polska: Miejski Zespół Szkół, 41-250 Czeladź, ul. Szkolna 6
6. Polska: Gimnazjum nr 44; 00-375 Warszawa, ul. Smolna 30.
7. Słowenia: Osnovna šola Preska, Preška cesta 22, 1215
Medvode, Sovenia
8. Hiszpania: I.E.S. Luis de Camoens, Calle de Sargento Coriat,
51001 Ceuta, Spain
9. Rumunia: Liceul Teoretic Jean Monnet, str.Jean Monnet
nr.2, sector 1, București, România

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
1. Poznajmy się – uczniowie opisują się w języku angielskim na blogu projektu
prowadzonym na platformie etwinning.
2. Prezentacja swojej miejscowości poprzez ogrody i parki – uczniowie przy
wykorzystaniu różnorodnych narzędzi prezentują swoje miasto, opisując
znajdujące się w nim ogrody
3. Słownik projektu – słowa związane z ogrodami w dziewięciu językach
projektu
4. Konkurs na logo projektu
5. Przygotowanie mapy Google z naniesionymi parkami w danej
miejscowości, na bazie której wykonywane będą obliczenia matematyczne tj.
skala, odległości, powierzchnie itp.
6. Konkurs "Symetria wokół mnie” Szukanie symetrii I kształtów
geometrycznych w naturze – uczniowie robią zdjęcia roślin lub zwierząt w
ogrodach, które prezentują symetrię lub pewien określony kształt geometryczny.

7. Symetrie w słynnych ogrodach . Uczniowie przedstawiają jeden wybrany
słynny ogród wraz z obliczeniami matematycznymi.
8. Tworzenie geometrycznych kształtów w programie GeoGebra
9. Zadania arytmetyczne oparte na ogrodach: zagadki i zadania stworzone
przez uczniów dla innych krajów partnerskich
10. Geometria ukryta w kwiatach: wykorzystanie programu GeoGebra. Nauka
orgiami.
11. Sztuka i matematyka: zaprojektowanie I zbudowanie trójwymiarowego
modelu ogrodu, przy wykorzystaniu odpadów. Obliczanie pola powierzchni I
objętości.
12. Opowiedz mi o ogrodzie. Konkurs opowiadań zawierających matematyczne
słownictwo lub takich, których akcja toczy się w ogrodzie. Hi
13. Mój ogród botaniczny: odkrycie rodzajów roślin, które występują w moim
kraju lub mieście.
14. Koszt ogrodu. Jaki jest koszt zaprojektowania ogrodu: kwiatów, trawy,
materiałów, wody itd.? Zaprojektuj ogród i oszacuj koszt jego założenia.

