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30° aniversario ERA SMUS
0 Centro de 1 nrorinaçao
Etsrolsc Dircet de Aveiro
promove em parceria com o
Eurodesk Aveiro e a Escola
l’rofissional dc Aveiro, a
comemoração do Dia da
Europa celebrado, anual
mente, a 9 de maio, por Loda
a Europa.
Em 2017, a organização
decidiu dar dcslaque ao 30?
Aniversário do Progrania
Erasmus, decorrendo 51° dia
9 de maio, entre as ISli e as
18h, na AEVA - Auditório Ei’g.

Victor
Matus,
llan’oeas,
Aveiro.
A iniciativa pretende acima
de tudo dar a conhecer as
oportunidades
facultadas
pelo programa Erasnius,,
Isem colHo os diferentes tipos
de ações, estimular a partici
pal$o dc jovens no progra
Tna, partilhar a viva voz
diyersas experiências dc
múltiplos beneficiários do
programa,
promover
a
aprendizagem e a diversida
de das linguas e aumentar a
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Participei
Inscrições alsertas:
005003189
clmnslic-dirL’ct-aveiro@aevacmm

sais e empreendedoras,
bem como a apresenta
ção dos resultados e
primsei1~ais
vantagens
dos projetos europeus.
Cateh lii - tem por
missão melhorar as
qiidiç~çs,,d~ enslsrega
bilidade dos. jovens;
ActYoutls EU pretende
desenvolver 11111 sistema
com o propósito de

reconhecer, avaliar e
desenvolver competên
cias transversais de
jovens,
esludantes e
graduados e por último
Social
Entreprenetir
sI.ip Support Europc
pretende fomentar a
14011) r e g a-b ii i~ç1 a d e
através da moderniza
ção e desenvolvimento
de competências no
domínio do empreende

DIA DA EUROPA
DE

9 de MAIO

ERASMUS
A

E RASIV~US+
30DE ANOS
SUCESSOS
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Realiza-se no próximo competências transver

dia løde nojo, naAEVA’
Escola Profissional de
Aveiro o evento ‘Abor
dagens e ferrninepitas
para competências para
a
empregahilidade’.
promovido pela Univer
sidade dç Aveiro. O
evento Visa a apresenta
çào de um conjunto de
ferramentas promotoras
do desenvolvinscntci dc

participação na apresidiza—
geni ao longo da vida.
Esta iniciativa tlcslina—sc a
jovcns do ensino secundário,
estudantes
universildrios,
professores e sIalE

dorisnio social, almejan
do a criação dc uma
Europa com uma econo
mia mais inteligente,
sustentável e inehisiva.
A sessão destina-se a
profissionais da área do
ensino,
psicólogos
educacionais,
alunos,
jovens empreendedores e
público em geral.
A entrada ~ livre, mas
sujeita a inscrição.

Das 15h00 às 18h00
Auditório Eng. VictorMatos
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COMPETÊNCIAS ARA A
EMPREGABILIDADE
-ABORDAGENS E ERRAMÍIIT $
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5
a a Eu opeia da Ju entude 2017
Aveiro celebrou iniciativa europeia
Cerca de 200 jovens dc duas
instituições de ensino de
Aveiro. entre elas, a Escola
Profissional dc Aveiro e a
Escola Secundária 1-lomens
Cristo, receberam
sessões
dinamizadas pela Agência
Erasnius, e Juventude cm
Ação, mio âmbito da comenlu
ração da Semana Eorupeia da
Juventude (Itie comitou ct,m
mais de 200 cvcntos ciii
l’ortugal.
Mais dc 31) lsimLscs europeus
organizaram
evcmmlos
e
atividades l3i~ ra os jovens

/

numa semana dcdjcada à
juventude na Eurnpa. Com

workshops, sessúcs de escla
recimento e partilha de teste
munhos, o objetivo roi que os
jovens tivessem acesso a todas
515 oportunidades disponiveis.
As sessões organizadas pela
AEVA-Eurodesk em parceria
com o CIEDA intituladas
‘Momentos que passam. cspe
riêneias que rmcani!’ contaram
ainda com o testcniusilmo de
diversos .iovens. nomeada’
nienle de mas, monas. de
Lénn. _inan llil,ilonc, _lordi

Paseual e Dorian dc Leon, de origens espanhola e Noemi Quattrocehi, voluntária italiana do SVE,
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Tem a ver com a Europa
Tem a ver Consigo
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