
Прес-реліз 

Школа міжнародного бізнесу та дипломатії «Бізнез без кордонів 2»

Школа  міжнародного 
бізнесу  та  дипломатії  на 
базі  гімназії  м.Ужгород 
розпочинає нові міжнародні 
проекти в рамках співпраці 
між  освітніми  закладами 
Ужгород - Лондон – Конья 

3-4  червня  2013  року 
відбувся  візит  керівників 
провідних освітніх організацій 
м.  Лондон  Великобританії, 
м.Конья, Туреччини до гімназії 
м.Ужгород  та  Міжнародної 

Асоціації Інституцій Регіонального Розвитку  «МАІРР».  

Зустріч  ініційована  гімназією 
м.Ужгород, яка реалізовує вже 
2-ий  проект  програми 
Європейського  Союзу 
«Молодь в дії».  

Під  час  візиту  партнери з 
Великобританії  та  Туреччини 
ознайомилися  із  роботою 
гімназії,  яку  очолює  Роман 
Сергій  Іванович,  обговорили 
можливості  співпраці  та 
запросили  до  участі  у 
великому  європейському 

проекті  «Education  2020».  Разом  із  коллективом  гімназії  опрацьований  план 
потужної тренінгової  програми, яка відбудеться в м.Ужгороді 23-30 серпня 2013 
року в рамках проекту «Бізнез без кордонів 2» 

Вперше в історії  співпраці  партнерство з  містом Ужгородом набуває  великих 
масштабів в результаті проведення вже  2-го етапу навчання для молоді гімназії 
м.Ужгород. 



Тревор  Кіоу,  директор  операційних  програм  Міжнародної  організації 
«Momentum  World»  наголосив  на  високому  рівні  знань  та  рівні  комунікації 
англійською мовою учнів гімназії м.Ужгород, які не тільки досконало володіють 
англійською  мовою  але  й  володіють  дипломатичними  навичками  та  назвав 
гімназію дипломатичною школою, яка виховує молодь, що цілком адаптована у 
європейському середовищі.  

Після  візиту  до  гімназії  м.Ужгород 
відбулася  прес-конференція  у 
«Закарпатському  медіа  центрі»  за 
участю  європейських  експертів. 
Під час конференції проголошено про 
поширення  програм  європейського 
союзу на країни Східного партнерства 
та  участь  гімназії  м.Ужгород  та 
Європейської школи при Міжнародної 
Асоціації   «МАІРР»  у  міжнародних 
освітніх та молодіжних проектах. 

Марк  Роджерс, провідний  тренер  та  викладач  школи Sir John Cass School  м. 
Лондон  наголосив  на  важливості  запровадження  окремої  програми 
неформальної освіти для молоді України. 

Білал  Явас, керівник департаменту  освіти  провінції  Конья,  Туреччина 
поінформував  про  нові  можливості  для  молоді  України  через  співпрацю  із 
освітніми закладами м.Ужгород та залучення молоді до європейських програм. 
Важливе  значення  у  спільній  роботі  відведено  Департаменту  освіти  м.Конья 
Туреччини, що реалізовує проекти на суму 5 млн. ЄВРО щорічно в сфері освіти 

та  мають  потужну  мережу  освітніх 
закладів в світі. Поширення досвіду 
та  кращих  практик  через 
партнерство  з  освітніми  закладами 
міста  Ужгород  матиме  стратегічно 
важливе значення  для подальшого 
розвитку.  

Тревор  Кіоу,  керівник  освітньої 
орагіназії «Моментум» наголосив на 
тому,  що  ропочинається  2-ий  етап 
проекту  «Бізнес  без  кордонів  2»  в 
м.Ужгороді. Групи молоді з Лондона, 

Коня  та  Ужгорода  відкриють  нові  перспективи  міжнародного  молодіжного 
підприємництва  та  опрацюють  спільні  бізнес  плани.   Навчальна  програма 
відбудеться 23-30 сетрпня 2013 року.  Найкращі  тренери м.Лондон проведуть 
навчальну  програму,  яка  має  бути  завершена  реалізацією  реальних  бізнес 
планів між школами, гімназіями Великобританії, Туреччини та України.

Під час проведення конференції проведена офіційна зустріч директора гімназії 



м.Ужгород Сергія Романа та віце-мера м.Конья, Хасан Хюсеін, заступника мера 
Коня.  Результатом  переговорів  є  проголошення  нового  соціального  проекту 
«Освітній туризм». Молодь шкіл м.Лондон, м.Конья та м.Ужгород опрацюють та 
запропонують  новий  підхід  до  освітнього  та  пізнавального  туризму  через 
навчальні  візити до освітніх закладів  Європейського Союзу та країн Східного 
партнерства. 

Наталія Носа, керівник Центру європейських ініціатив представила ініціативу 
створення  Міжнародного  освітнього  консорціуму,  яка  підтримана  «Momentum 
World»  та  Департаментом  освіти  Конья  разом  із  Міжнародною  Асоціацією 
«МАІРР».  Прийнято  спільне  рішення  про  участь  у  роботі  Міжнародного 
освітнього  консорціуму  «Альянс» який  включає  освітні  установи  та 
громадські організації, зацікавлені у співпраці на  міжнародному рівні. 

З боку України Міжнародний консорціум представлятиме гімназія м.Ужгород та 
«Європейська школа «Альянс»,  яку очолює директор Данель Корчевський та 
міжнародна група молоді України, Словаччини, Румунії та Угорщини, учасники 
проекту «Європейська школа обміну досвідом», а також  освітні організації та 
установи прикордонних регіонів, а саме:

• Словаччина:   Технічна  школа  м.  Сніна  та  гімназія  м.  Собранце  та 
Агенцією регіонального розвитку «Полонини» 

• Угорщина:  школа  ім.Вілмоша  Тейхмана  та  Асоціацією  регіонального 
розвитку «КІУТ», 

• Румунія: Школою мистецтв Марамуреш та Агенцією управління енергією 
Марамуреш

• Україна: гімназія м.Ужгород, Центр Європейських ініціатив, Ужгородська 
СШ  №5,  Ужгородська  школа  №20,  Івано-Франківська  школа  №5,  ГО 
«Мережа сприяння  конкурентоспроможності  та  інноваційності  «МСКІ»», 
Центром  Європейських  Ініціатив,  Міжнародна  Асоціація  Інституцій 
регіонального  «МАІРР»,  Регіональне   молодіжне  об’єднання 
«ЕКОСФЕРА», «Єврпопейська школа «Альянс»

• Великобританія: «Мomentum World» 
• Туреччина: Департамент освіти повіту Конья 

В результаті проведених зустрічей  експертами та тренерами опрацьовано 
та  запропоновано  системний  підхід  до  співпраці,  який  передбачає 
довготривалі партнерські  відносини та впровадження нових проектів та 
ініціатив на основі досвіду та кращих практик проектного менеджменту та 
фандрайзингу  Великобританії  та  Туреччини  в  сфері  реалізації 
міжнародних молодіжних та освітніх програм. 


