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aniversário ERASMUS

Pala

Dia

-

comemorar o

da

Europa, os 30 anos do Progra

ma Erasmus e os 60 anos da
entrada cm vigor dos ‘l’t’atados
dc Roma, o CcnLro de lníorma
ção Rurope Dircct cm colabora
ção com a Escola Profissional
dc Aveiro e o Eurodcsk, organi
zou uma sessão de partilha de
boas práticas no que diz respei
to aos vários projetos cm dcscn
volvimcnto pela AEVA-EPA, nas
diversas ações no aml,ito do
programa Erasmus +
O evento contou com a presen
ça da Dra. Augusta Alves, da
Agencia Nacional Erasmus..
que partilhou com lodos os
presentes (alunos e pi’oícssores

de várias escolas da região) uma
visão geral do Programa
Erasmus+,
salientando
as
cai-aterísticas mais importantes
de oada ação. Dc seguida, foi
possível, através do testemunho
de várias pessoas que tiveram a
oportunidade de participarnum
dos projetos em vigor, ouvir as
experiencias e aprendizagens
vividas por cada um, Deste

—

modo, foram divulgados todos
os tipos de projetos das ações
chave 1 e 2, nomeadamente,
parccrias cstralcgteas — Projetos
S’l’ltxl’EGIES2I e ENCINE-IR
mohilidadcs
mdi’ iduais
no
ambito da ação escolar, de
adultos e pt’ofissiotial, em quc
~‘át’ios alunos e pi’ofessores
evidenciaram o seu testemunho
atsav& de fotografias e vidcos.
desde a participação em cursos
de formação estruturados a
cstágmns dc longa e culta dura’
ção. Serviço Volunlario Europeu
e ainda intercambios de jovens,
no anshilo do programa Juven’
ludo. Por fim, rol ainda possível
conhecer as expericneias viven
ciadas por jovens do ESN
Erasmus
Studcnt
Netsvork,
Aveiro. que indicaram alguns
aspetos importantes, a ter conta
durante um período dc estudos
num outro pais.

Ana Ribeiro
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Esuglase ereiço Vci’,oulrio Eiiropea

Mais em:
www.elimpe-aIlrecl avo lro,aevo.eii

AudItiicta

Diogo BaUota (lsras.inis Saudou Netwlurk)

Debate ‘A Dimensão Social da Europa: que futuro?’
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Aulas Abertas com Gyula Hegyi (PMA)
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23 MAIO 14H-16H
Departamento de Mecânica
Universidade de Aveiro

Nos dias 22 e 23 de maio
de 2017,0 Departamen
to de Ciencias Sociais,
Políticas e do 1~nitório
da Universidade dc
Aveiro, receberá a visita
do Dr. Gyula Ilegyi, da
Associação
Fomser
Members of The Euro
pcais Parliamcnt (PMA).
No ümbito desta visita,
duas
aulas
abertas
serão promovidas na
tarde do dia
uma
sohre o Papel do Pariamento
Europeu na
Formulação de Políticas
Públicas (pelas 151s) e
outra sobre Políticas
Socisis na União Euro
peia (pelas tlhSO).
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