Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ που απευθύνεται στη
Νεολαία της Κύπρου για το UWC 2021 -2023
UWC Mostar - Bosnia and Herzegovina
-----------------------------------

UWC Adriatic - Italy
-----------------------------------

10 πλήρεις
υποτροφίες
χρηματοδοτούμενες
από την ΕΕ για
Κύπριους
UWC Robert Bosch College - Germany
-----------------------------------

4 Κολλέγια UWC
Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα
International
Baccalaureate (“IB”)

UWC Maastricht - The Netherlands
-----------------------------------
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ΓΙΑ ΤΟ UWC
Το UWC (United World Colleges) είναι ένα παγκόσμιο
εκπαιδευτικό κίνημα που καθιστά την εκπαίδευση ως μια
δύναμη να ενώνει ανθρώπους, έθνη και πολιτισμούς
δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για ειρήνη και ένα
βιώσιμο και αειφόρο μέλλον.
To UWC είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο 18 σχολείωνοικοτροφείων σε τέσσερις ηπείρους που συμμερίζονται την
πεποίθηση ότι η εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στη
δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους.
Οι μαθητές προέρχονται από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα,
ζουν και μελετούν από κοινού, ενώ μαθαίνουν επίσης να
σέβονται και να αλληλοσυμπληρώνουν τις διαφορές μεταξύ
τους για να προσδώσουν αξία στη ζωή τους και στις κοινότητες
στις οποίες ζουν.
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Παγκόσμια Παρουσία
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Πρόγραμμα Υποτροφιών της EΕ για τη νεολαία της Κύπρου
Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει 10 υποτροφίες
για τη Νεολαία της Κύπρου με σκοπό να
σπουδάσουν σε ένα από τα τέσσερα κολέγια του
United World College στη Βοσνία, Γερμανία,
Ιταλία και Ολλανδία από το 2021 έως το 2023.
Οι μαθητές θα φοιτήσουν στο διεθνώς
αναγνωρισμένο διετές πρόγραμμα International
Baccalaureate Diploma Program για τα τελευταία
δύο (2) χρόνια του Λυκείου.
Το πρόγραμμα αυτό θα επιτρέψει στη Νεολαία της
Κύπρου να αποκτήσει τις δεξιότητες για να γίνει ο
πρωτοστάτης της αυριανής αλλαγής, εστιάζοντας
στον δικοινοτικό διάλογο, την ειρήνη και τη
συμφιλίωση.
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UWC Mostar - Βοσνία

UWC UWC Robert
Bosch College Γερμανία

και Ερζεγοβίνη
•
•
•

•

Ιδρύθηκε το 2006.
200 μαθητές από όλο τον κόσμο, ηλικίας 16-19.
Το μόνο ολοκληρωμένο σχολείο όπου νέοι διαφορετικών
τοπικών, εθνοτικών και θρησκευτικών υποβάθρων
(Βόσνιοι, Κροάτες και Σέρβοι) ζουν και μαθαίνουν μαζί, σε
ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται και από τη συμμετοχή
μαθητών από όλο τον κόσμο.
Το UWC Mostar ήταν το πρώτο UWC με ρητό στόχο να
συμβάλει στην ανοικοδόμηση μιας μετασυγκρουσιακής
κοινωνίας και το έργο του επικεντρώνεται στην αρμονική
ενσωμάτωση διαφορετικών κοινοτήτων.

∙
∙
∙

∙

∙

Ιδρύθηκε το 2014.
200 μαθητές από όλο τον κόσμο, ηλικίας 16-19.
Βρίσκεται στο Φράιμπουργκ, τη «πράσινη πόλη» της
Γερμανίας, και το Κολλέγιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη
βιωσιμότητα.
Η εγγύτητα στο Εθνικό Πάρκο του Μέλανα Δρυμού
επιτρέπει επιπλέον ένα σφαιρικό και ολοκληρωμένο
υπαίθριο πρόγραμμα.
Πάνω από 90 εθνικότητες.
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UWC Adriatic - Ιταλία

•
•
•

Ιδρύθηκε το 1982.
200 μαθητές από όλο τον κόσμο, ηλικίας 16-19.
Το UWC της Αδριατικής βρίσκεται κοντά στην Τεργέστη,
ένα ιστορικό σημείο συνάντησης γερμανικών, λατινικών
και σλαβικών πολιτισμών που δημιουργεί έναν κόσμο
εξαιρετικής πολιτιστικής ποικιλομορφίας.

•

Οι μαθητές εντάσσονται στις ζωές των τοπικών και των
γύρω κοινοτήτων μέσω της καθημερινής τους ζωής και
των εβδομαδιαίων κοινωνικών υπηρεσιών.

•

Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στο UWC της
Αδριατικής χάρη στην παρουσία μιας ακαδημίας μουσικής
(ICMA).

UWC Maastricht Ολλανδία

•

Έγινε μέλος των σχολείων UWC το 2009.

•

600 μαθητές από όλο τον κόσμο, ηλικίας 11-19.

•

Η σύγχρονη πανεπιστημιούπολη του UWC Μάαστριχτ
θέτει υψηλές φιλοδοξίες για βιωσιμότητα.

•

Διεθνής εκπαίδευση τελευταίας τεχνολογίας για όλους
τους μαθητές με πρόγραμμα κοινωνικού αντίκτυπου που
βασίζεται σε μαθήματα προσανατολισμένα στη δράση και
σε έργα με φοιτητές.

•

Το UWC Μάαστριχτ συγκεντρώνει νέους από όλους τους
πολιτισμούς για να εργαστούν μαζί για ένα ειρηνικό και
βιώσιμο μέλλον.
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Διεθνές Πρόγραμμα (International Baccalaureate) (“IB”)
Οι μαθητές του Διεθνούς Προγράμματος (IB Diploma)
επιλέγουν ένα μάθημα από τους ακόλουθους έξι
τομείς:
1. Σπουδές στη γλώσσα και τη λογοτεχνία
2. Εκμάθηση γλώσσας
3. Άτομα και κοινωνίες
4. Επιστήμες
5. Μαθηματικά
6. Τέχνες
Αντί για ένα μάθημα στις τέχνες, οι μαθητές μπορούν
να επιλέξουν να μελετήσουν μια άλλη Επιστήμη, ένα
μάθημα για Άτομα και Κοινωνίες ή ένα μάθημα
Εκμάθησης Γλώσσας.
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Διεθνές Πρόγραμμα International Baccalaureate:
Κάτι περισσότερο από ένα Απολυτήριο Λυκείου

- Theory of Knowledge (TOK) /
Θεωρία της Γνώσης
- Creativity, Action, Service (CAS)
Δημιουργικότητα, Πράξη, Έργο Καλλιτεχνικές επιδιώξεις, Σωματική
δραστηριότητα και Κοινωνικό Έργο
- Εκτεταμένη Έκθεση σε ένα θέμα
επιλογής του μαθητή
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Η ζωή στο UWC
●

Οι μαθητές (εκτός από την προετοιμασία για το ΙΒ)

● ζουν σε ένα από πολλά "Σπίτια Μαθητών" (υπό επιτήρηση) μαζί με άλλους μαθητές από
διάφορες χώρες του κόσμου.

● ενθαρρύνονται να επιδεικνύουν την κουλτούρα τους (κουζίνα, χορούς, ιστορία, εθνικές
γιορτές ...)

● λαμβάνουν μέρος ενεργά σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες.
● διαλέγουν να συμμετάσχουν σε ένα αριθμό δραστηριοτήτων, χόμπυ, αθλημάτων,
ομάδων συζητήσεων ...

● ενθαρρύνονται να εισηγούνται νέες ιδέες, δραστηριότητες, εγχειρήματα
● εμπνέουν ο ένας τον άλλο.
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Γιατί το UWC;
Ένα δίκτυο φίλων διεθνώς με πάνω από 60.000
αποφοίτους UWC που έχουν αντίκτυπο.
Πάνω από το 95% των αποφοίτων του UWC
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό
επίπεδο σε κορυφαία τοπικά και διεθνή ιδρύματα.
Οι απόφοιτοι των UWC είναι γενικά δραστήρια και
επιτυχημένα άτομα (παγκόσμιοι πολίτες) τόσο
ατομικά όσο και συλλογικά, και εφαρμόζουν τις αξίες
του UWC στις επαγγελματικές και κοινωνικές τους
δράσεις.
Ένα πραγματικά ‘βιωματικό’ σύστημα μάθησης.

Ένα εξαιρετικό ιστορικό
εκπαίδευσης στο
International
Baccalaureate που
αποδεικνύεται από τα
αποτελέσματα.
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Πώς να κάνετε Αίτηση
Για πιο λεπτομερή κριτήρια επιλεξιμότητας
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.cy.uwc.org

● Κριτήρια Εισαγωγής
●

Να είστε μεταξύ 16-17 ετών κατά τη διάρκεια του 2021.

●

Να έχετε γεννηθεί στην Κύπρο ή ένας από τους δύο
γονείς σας να έχει γεννηθεί στην Κύπρο.

●

Να είστε μόνιμος/η κάτοικος Κύπρου

●

Να έχετε φοιτήσει επί πέντε έτη σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα στην Κύπρο (συνολικά).

●

Να έχετε ολοκληρώσει, τουλάχιστον το δέκατο έτος
φοίτησης σας ή να είστε εγγεγραμμένοι στο δέκατο
έτος φοίτησης σας (1η Λυκείου) κατα το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου
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Πώς να κάνετε αίτηση
● Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα cy.uwc.org για
περισσότερες πληροφορίες
● Υποβολή Αίτησης έως τις 8 Μαρτίου 2021.
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- IB Programme Students
“Η εμπειρία μου στο UWC είχε καθοριστική επίδραση στη
σκέψη μου, τον τρόπο που προσβλέπω το μέλλον μου
και την ταυτότητα μου. Με βοήθησε να εντάξω τον εαυτό
μου στην “μεγάλη εικόνα” και αυτό με κατέστησε πολίτη
του κόσμου. Αποκτώντας σε πρώιμο στάδιο αυτή τη
γνώση, σε συνδυασμό με την πληθώρα φίλων και την
εξοικείωση με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, σου
δίνεται η ευκαιρία να συνδεθείς με τον κόσμο που ζούμε
και ο οποίος συνεχώς παγκοσμιοποιείται. Η εκπαίδευση
στο UWC αποτελεί μόνο ένα μικρό κομμάτι της μεγάλης
εμπειρίας που απολαμβάνεις, σου παρέχει όλα τα
απαραίτητα εφόδια και προσόντα για εισδοχή σε
κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα παγκοσμίως.”

“Μπαίνεις σαν ένας Κύπριος μαθητής και βγαίνεις σαν
πολίτης του κόσμου. Διευρύνεται το μυαλό σας και
ανακαλύψτε τις άπειρες ομοιότητες που έχουμε μεταξύ μας
από όποια γωνιά του πλανήτη και αν προερχόμαστε. Μια
ευκαιρία ζωής, να ζήσεις ανάμεσα σε ανθρώπους από
εντελώς διαφορετικές εθνικότητες και να τους ονομάζεις
φίλους σου καθώς ταυτόχρονα παραλαμβάνεις γνώσεις
εκπαιδευτικά υψηλού παγκόσμιου επιπέδου.”

Δημήτρης Αλεξανδρίδης (Κύπρος, UWC Atlantic στη Μεγάλη
Βρετανία, 1990-1992).

Sila Uluçay (Κύπρος, Li Po Chun UWC στο Χονγκ Κονγκ,
2006-2008).
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Πόροι ιστοτόπου
● http://uwcmostar.ba/
● https://www.uwcad.it/
● https://www.uwcmaastricht.nl/
● https://www.uwcrobertboschcollege.de
● https://www.cy.uwc.org/
● https://www.uwc.org/
● https://facebook.com/UWCCy
● You tube - UWC Videos
For further information: info@cy.uwc.org
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Ερωτήσεις;

16

