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Modulul 1 - „O scurtă istorie a Uniunii Europene

 

 Pe data de 22.11.2022, echipa ambasadorilor juniori EPAS a fost instruită de dna 

ambasador senior prof. Claudia Neculai în legătură cu istoria Uniunii Europene. La activitate 

au luat parte și alți elevi de liceu, 

Europene.Conform feedback-ului participan

interesante, iar maniera de prezentare a fost captivantă.

             Redăm  mai jos câteva fotografii ce au fost surprinse în cadrul evenimentului. 
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O scurtă istorie a Uniunii Europene” 

Pe data de 22.11.2022, echipa ambasadorilor juniori EPAS a fost instruită de dna 

ambasador senior prof. Claudia Neculai în legătură cu istoria Uniunii Europene. La activitate 

și alți elevi de liceu, interesați să afle lucruri noi despre istor

ului participanților, informațiile transmise s

interesante, iar maniera de prezentare a fost captivantă. 

Redăm  mai jos câteva fotografii ce au fost surprinse în cadrul evenimentului. 
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Pe data de 22.11.2022, echipa ambasadorilor juniori EPAS a fost instruită de dna 

ambasador senior prof. Claudia Neculai în legătură cu istoria Uniunii Europene. La activitate 

ți să afle lucruri noi despre istoria Uniunii 

ților, informațiile transmise s-au dovedit 

Redăm  mai jos câteva fotografii ce au fost surprinse în cadrul evenimentului.  
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