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 За підтримки гранту від Норвегії 
 

Медіа-табір «Словаччина – Україна очима молоді» в м.Кошице  

 

21 – 25  листопада 2016 року в м. Кошице відбувся медіа-табір «Словаччина – 

Україна очима молоді». Табір проведено в рамках проекту «Словаччина – 

Україна очима молоді» реалізується з 10 червня 2016 року. Він спів-

фінансується в рамках Норвезького фінансового механізму та державного 

бюджету Словацької  Республіки на підставі виконання грантової угоди між 

Пряшівським  самоврядним краєм та Регіональною Агенцією Інновацій із 

словацького боку та Міжнародною Асоціацією Інституцій Регіонального 

Розвитку «МАІРР» з боку України. Головний партнер проекту: Агенція 

регіонального та інноваційного розвитку, м.Кошице Словаччини та партнер проекту з боку України: Міжнародна Асоціація інституцій 

регіонального розвитку «МАІРР». В рамках проекту на конкурсній основі визначено 2 асоційованих партнера – Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  із поглибленим вивченням словацької мови  м. Ужгорода  та Ужгородська класична гімназія. 

В період вересень – листопад проведено установчі сесії в м.Ужгороді та м.Кошице. Сформовані молодіжні групи учасників проекту з 

Ужгородської класичної гімназії та Спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4  із поглибленим вивченням словацької 

мови  м. Ужгород.   

 

Організатором Кошицького молодіжного тематичного навчального табору був головний партнер проекту -  Агенція регіонального та 

інноваційного розвитку. Учасниками навчальної сесії в м.Кошице з боку України стали 8 учнів з Ужгородської класичної гімназії та 8 

учнів Спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4  із поглибленим вивченням словацької мови. З боку Словаччини у 

таборі взяли участь учні  Школи мистецтв – фільмової школи м.Кошице та лінгвінистичної  гімназії м.Кошице.    Разом, у спільному 

міжнародному таборі було 32 словацьких та українських молодих людей.  

 

Під час роботи в медіа-таборі відбулись українські та словацькі культурні вечори, де молодь обох країн презентувала свої школи, 

міста та регіони, культуру населення що там проживає. Учасники відвідали Фільмову школу в м.Кошице, прослухали тренінги та 

отримали навички формування сценарію, техніку роботи при підготовці відео-фільмів та відео-роликів.  Мали можливість опрацювати 

свої навички на мульти-медійному обладнанні. Крім того, в рамках табору сформований медіа-актив проекту. Медіа-експертами з 

м.Кошице та м.Ужгорода проведена тематична робота у молодіжних групах. За результатами роботи в м.Кошице, учні Ужгородської 

класичної гімназії та Спеціалізованої загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №4  із поглибленим вивченням словацької 

мови розробили прес-релізи та звітні медіа-матеріали.  

 

У  лютому 2017 року відбудеться тематичний табір і в Закарпатській області. Крім того, на цей період заплановано проведення 

семінарів та конференції . В результаті проекту буде створено медіа-середовище для соціально активної молоді, будуть проведені 

спеціалізовані курси-навчання у форматі молодіжних таборів, тренінгів та конференцій, в результаті яких учасники отримають 

навички стратегічного планування та створення медіа-продуктів, отримають нових друзів та сформують спільне бачення щодо 

розробки майбутніх молодіжних словацько-українських ініціатив та проектів.   

Прес-служба проекту.  
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