
Afyonkarahisar - Experienţe de neuitat  
 
În perioada 22-29 aprilie 2018, zece elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”, însoţiţi de 

către domnul Ovidiu Boc şi doamna Livia Crocoş, în calitate de delegaţi-reprezentanţi ai Primăriei municipiului 
Alba Iulia, au participat la schimbul de experienţă în cadrul Proiectului “A Healthy Lifestyle For Youngsters 
(Un stil de viață sănătos pentru tineri)” în Afyonkarahisar, un oraș din Turcia care numără peste 260.000 
locuitori. Acest parteneriat a fost declarat finanţabil de către Uniunea Europeană prin programul ERASMUS +, 
KA1 – Learning Mobility of Individuals, Youth mobility.  

Erasmus+ este programul Uniunii Europene dedicat educației, tineretului și sportului, putând implica și 
parteneri din țări extra-europene.  

Proiectul a fost un schimb de experienţe între tineri din diferite culturi, cu scopul de a promova un stil de 
viață sănătos prin activități sportive, prin ore fixe de servire a mesei, prin deprinderea unei discipline interioare.   
Apoi, prin intermediul atelierelor desfăşurate au fost promovate rețete culinare specifice fiecărei țări 
participante (Lituania, Macedonia, Polonia, România şi Turcia). Schimbul cultural le-a oferit tinerilor 
oportunitatea de a gândi, de a simți, de a crea sau recrea vechi rețete culinare tradiționale și de a învăța lucruri 
noi sub egida prieteniei şi multiculturalităţii. Elevii au participat, în data de 23 aprilie, la evenimente dedicate 
sărbătoririi Zilei Naţionale a Turciei şi Zilei Copilului. Însă, cea mai reuşită şi de maximă importanţă, a fost 
Seara Culturală, unde elevii în uniformă au reprezentat cu cinste colegiul militar albaiulian, municipiul Alba 
Iulia, cultura şi tradiţiile româneşti.  

Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” a fost invitat să trimită participanți în proiectul de față 
datorită imaginii excelente de care se bucură în comunitatea locală din Alba Iulia, precum și în virtutea relațiilor 
de bună colaborare pe care Municipiul Alba Iulia le-a avut de-a lungul timpului cu colegiul.  

Primăria Municipiului Alba Iulia, prin Hotărârea Consiliului Local, din ianuarie 2018, a asigurat 
participarea gratuită a elevilor la activităţile proiectului, prin acoperirea costurilor pentru transport intern şi 
internaţional. 
   

 
 



 

  



              

                                    
 

    


