
LIt tWtII O
22 1 28 OUT 2015 1 QUARTA-FEIRA A.. A~..L

A AEVA-EPA acolhe durante um
período de 10 meses, mais seis
voluntários europeus ortundos de
Itália, Alemanha, Espanha e hungria,
Estes jovens (5 raparigas e 1 rapaz),
com idades compreendidas entre 20
e 29 anos, para além de receberem
uma formação linguística e cultural
em língua portuguesa vão colaborar

ativamente nos vários projetos que
a AEVA-EPA desenvolve junto de
jovens com necessidades educati
vas especiais, nos projetos relacio
nados com o ambiente e hortas
biológicas, nos projetos que promo
vem a aprendizagem intergeraclo
nal, as línguas estrangeiras, o
desporto, entre outros e ainda

desenvolver um projeto pessoal, do
seu interesse e ütll para a comunidade
Aveirense, Todos estes jovens vão
participar nos vários eventos promovi
dos pelo Centro de Informação
Europeia Europe Direct de Aveiro,
colaborando na respetiva organização
e participando de torna ativa nos
mesmos. Nomeadamente, irão partici

par no projeto Juventude em
Movimento em que se pretende visitar
várias escolas, partilhando junto de
oulros jovens e professores, a sua
experiência enquanto voluntários, as
vantagens de viver e trabalhar num
outro pais europeu e, obviamente.
revelar a sua cultura de origem,
A voluntÁria Stelania vai organizar

dois cursos de Língua e Cultura
italiana, nível básico, de iniciação, e
outro de nível intermédio, destinado a
todos os aveirenses interessados na
aprendizagem desta língua e cultural A
participação é gratuita, mas a inscri
ção é obrigatória! Para mais informa
ções e inscrições, enviar emaii, por
tavor, para:

europe-direct-aveiro@aeva.eu

Eis aqui as suas expetativas relativamente a esta experiência que vão viver:
escolas enquanto psicólogo ou como
voluntário, e aqui encontro e observo
um modelo de trabalho. Vejo esta
experiência do voluntariado europeu
como algo entusiasmante e interes
sante e penso ievar daqui ideias para a
minha vida profissional futura, Além
disso, gostaria de aprender a língua e
cultura portuguesas e testar-me em
novos contextos, No meu tempo livre,
as minhas expectativas são visitar
todo o país e manter o contacto com
os portugueses.

Silvia Brocoil (lt)

Olá! Chamo•me Stefania. Estou
muito iehz por estar convosco em
Aveiro’ Espero ter uma boa experi
ência por cá, durante a qual gostaria
de ir melhorando as tarefas do dia a
dia, mantendo o equilibrio comigo
própria irei enriquecer-me e conhe
cer novas realidades, com os mais
novos e os mais velhos do que eu.
Enquanto voluntária europeia,
gostaria de experimentar um espiri’
lo de relações internacionais,
através de uma vivência coniunta,
melhorando o nosso inglês e
partilhando as nossas culturas de
um modo informal, Gostaria
também de descobrir Poitugai, as
suas cidades. palsagens e gentesi
Um dos meus objetivos é aprender
português, pois cada lingua é um
mundo. não só de palavrasi Graças
a este projeto, gostaria de me autoa’
valiar na competência do ensino do
italiano e da sua cultura junto de
pessoas motivadas para tal, Será
um bom intercámbio.

Stefania Fazio (li)

Com a minha participação neste
projeto, espero aprender e viver
experiências que tragam vantagens
para a minha vida lutura, tanto a
nivel profissional, como pessoal,
Vou certamente lazer novos amigos
e levar daqui lembranças inesqueci’
veis,

Ester Sádor muI

Estou muito curiosa e expectante
em relação ao modo como se
trabalha em Portugal. particular-
mente em contexto escolar Em
Itália não é tácli trabalhar em

Após uma longa busca encontrei este
projeto, para o qual desejo contribuir
com todo o meu conhecimento prove’
niente de experiências anteriores e
aprender tudo o que puder para ajudar
as pessoas em diferentes atividades
Estou padicularmente interessada em
desenvolver um projeto pessoal que
beneficie a comunidade local no
ámbito da educação ambiental Espero
integrar-me na comunidade ao longo
destes meses, viver uma experiência
de partilha, conhecer a sua cultura e
lingua e desfrutar ao máximo desta
experiência,

Sylvta Rangel (Es)

DIa! O meu nome é tara e sou alemã,
Vou trabalhar cá como voluntária ao
longo de tO meses e desejo realizar o
máximo possível de atividades.
Espero contribuir para o desenvolvi
mento dos alunos, para o seu bem-
estar e apoiá-ios de diversas formas.
Penso que será uma ótima oportuni
dade para conhecer os portugueses e
descobrir mais sobre a cultura portu
guesai Espero também melhorar o
meu português, de modo a falar
tluentemente com os alunos, Estou
disponível para o que for necessário e
terei muito gosto em ajudar!
Vemo-nos na Escolal

tara Grüter (De)

Tenho como expectativa aprender e
melhorar, dentro do possível, as
minhas competências profissionais,
Espero encontrar um ambiente de
trabalho interessanie e estimulante,
no qual eu seja capaz de criar e trocar
novas ideias e práticas com colegas,
recebendo o necessário apoio para as
atividades a realizar, Através desta
experiência, gostaria de aprofundar a
aprendizagem da língua portuguesa e
de melhorar o meu nível de inglês,
bem como disirutar da vida da comu
nidade na cidade, sentindo-me
Integrado na cultura local, Espero
ainda praticar algum desporto e
realizar oulras ailvldades durante o
meu tempo livre

Nicola Leone ~t)
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EPA acolhe mais 6 jovens voluntários europeus — Erasmus +
- Mobilidade Individual Serviço Voluntario Europeu
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A vida na escola.
1 Sever do Vouga
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