
5è aniversari d’eTwinning

eTwinning , acció educativa de la Comissió Europea, celebra el 2010 els seus
5 anys. Per commemorar-ho, el Servei Central i el Servei Nacional de Suport a
eTwinning proposen diferents activitats que els centres poden realitzar el pròxim 5 de
maig, dia elegit per a les celebracions a tot Europa.

 Entre les activitats que es proposen als
centres educatius, cal destacar l’enlairament
de globus ecològics  blaus i grocs, colors
identificatius d’eTwinning, a les 12:00 (Hora
Central Europea), o la preparació de
pastissos d'aniversari  en l'elaboració de la
qual els alumnes despleguin la seva
creativitat.

A més, tampoc no faltarà el tradicional
"aniversari feliç " en diferents idiomes. Els
centres educatius podran fotografiar o gravar
les activitats que realitzin i compartir-les a
través de la web que el Servei Central de
Suport ha creat per a aquesta ocasió:

http://www.etwinning.net/es/pub/anniversary/i
ndex.htm.

Per la seva part, el Servei Nacional de Suport a Espanya proposa felicitar eTwinning
en l'"Àlbum de felicitacions " que es pot trobar al nou lloc web (www.etwinning.es)
que s'ha llançat  per celebrar el 5è aniversari. En aquesta nova web també es
proposa als centres escolars l'elaboració de targetes de felicitació  que es poden
enviar, via correu electrònic (información@etwinning.es), al Servei Nacional de
Suport, i que seran exposades posteriorment en la web.
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Com a colofó de les celebracions, el programa educatiu "L'Aventura del
Saber", de La 2 de RTVE , emetrà el dia 5 de maig un reportatge sobre
eTwinning. Aquest programa, que s'emet a les 10:00 de dilluns a dijous, va
assistir a la celebració de la Conferència Anual eTwinning i al lliurament dels
Premis Nacionals eTwinning 2010, que es va celebrar a Sevilla el passat mes
de febrer. El reportatge inclourà les opinions dels professors guanyadors dels
premis nacionals i europeus.


