Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΕ για Κύπριους Μαθητές
στο UWC
Ενημερωτικό δελτίο για τους διευθυντές και τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων
Το UWC (United World Colleges) είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα που έχει ως αποστολή
να δημιουργήσει ένα πιο ειρηνικό και βιώσιμο μέλλον. Οι αξίες του ευθυγραμμίζονται με εκείνες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ισότητας. Η ΕΕ θα
χρηματοδοτήσει υποτροφίες σε Κύπριους μαθητές έτσι ώστε να επωφεληθούν από την εκπαίδευση
του UWC, με επίκεντρο την ειρήνη.
Το UWC προσκαλεί σχολεία της Κύπρου να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους που είναι σήμερα
μεταξύ 15 και 17 ετών να υποβάλουν αίτηση για μια από τις δέκα πλήρεις υποτροφίες UWC που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τελευταία δύο χρόνια του λυκείου. Οι
υποτροφίες θα επιτρέψουν στους υποψήφιους μαθητές να ολοκληρώσουν το λύκειο και να
αποκτήσουν το Διεθνές Δίπλωμα Απολυτηρίου σε ένα από τέσσερα σχολεία UWC, το UWC Adriatic
(στην Ιταλία), το UWC Maastricht (στην Ολλανδία), το UWC Mostar (στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη) και το
UWC Robert Bosch College (στη Γερμανία). Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν από μια επιτροπή
αξιολόγησης του UWC, την Επιτροπή UWC Κύπρου, μετά από διαδικασία επιλογής όπου οι
υποψήφιοι θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα βασικά κριτήρια επιλογής του UWC. Θα διατίθενται 10
υποτροφίες τη χρονιά για την περίοδο 2021 με 2022.

Τί είναι το UWC;

Ξεκίνησε το 1962 ως ένα σχολείο, που είχε ιδρυθεί από μια ομάδα ιδεαλιστών εκπαιδευτικών και
εξελίχθηκε σε ένα ισχυρό παγκόσμιο εκπαιδευτικό κίνημα γνωστό ως UWC (United World Colleges).
Το UWC εκπαιδεύει μαθητές και συνεχίζει να κρατάει στενούς δεσμούς με την ισχυρή κοινότητα
αποφοίτων (60,000) έχοντας την πεποίθηση ότι ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους που δημιουργουν
γέφυρες και όχι κατασκευαστές τοίχων. Το UWC εξοπλίζει τους νέους με τις δεξιότητες, το θάρρος
και την συμπόνια για να γίνουν όλοι η δύναμη που θα φέρει την ειρήνη.
Το UWC προσφέρει το παγκοσμίως αναγνωρισμένο διετές πρόγραμμα διπλωμάτων (IB), μικρής
διάρκειας εκπαιδεύσεις και θερινά προγράμματα που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν τις
ηγετικές τους ικανότητες και να κατανοήσουν τον κόσμο.
Οι μαθητές του UWC γίνονται μέρος μιας παγκόσμιας κοινότητας και μαθαίνουν αξίες που μπορούν
να μεταμορφώσουν τις κοινότητες. Αξίες όπως:
•
•
•
•
•

Ευθύνη και ακεραιότητα
Συμπόνια και προσφορά
Διαπολιτισμική κατανόηση και ιδεαλισμός
Σεβασμός στο περιβάλλον
Αποδοχή της διαφορετικότητας

Παγκόσμια εκπαιδευτική παρουσία
Το UWC είναι ένα δίκτυο 18 σχολείων και πολλαπλών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μικρής
διάρκειας που βρίσκονται σε τέσσερις ηπείρους με πάνω από έντεκα χιλιάδες μαθητές. Περίπου
πέντε χιλιάδες από αυτούς τους φοιτητές βρίσκονται στα τελευταία δύο χρόνια του λυκείου,
μελετώντας το International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP): το ευρέως διαδεδομένο και
διεθνώς αναγνωρισμένο προ-πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών.

Η πολυμορφία στον πυρήνα της
Οι μαθητές του UWC στο IBDP επιλέγονται τοπικά μέσω του μοναδικού μας δικτύου εθελοντών σε
όλο τον κόσμο. Οι μαθητές επιλέγονται βάσει των κινήτρων και των δυνατοτήτων τους και
προέρχονται σκόπιμα από διαφορετικό κοινωνικοοικονομικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο.

Γιατί οι υποτροφίες UWC για την Κύπρο;
Στο UWC, πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει τη ζωή ενός ατόμου.
Μπορεί όμως να επιτύχει και πολλά περισσότερα. Μπορεί να βοηθήσει τους νέους να υιοθετήσουν
νέες προοπτικές. Μπορεί να τους βοηθήσει να δουν τον κόσμο με περισσότερη συμπόνια. Μπορεί
να δώσει στους ανθρώπους τα εργαλεία για την προώθηση της ελευθερίας και την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνουμε στους μαθητές μας μια εκπαίδευση που βασίζεται σε αξίες,
καθώς και σε γνώσεις. Τους ενθαρρύνουμε γυρίζοντας πίσω στις κοινότητές τους, να υποστηρίξουν
τους ανθρώπους που το χρειάζονται.
H εκπαίδευση UWC προετοιμάζει τους μαθητές μας να εισαχθούν στα επιθυμητά πανεπιστημιακά
ιδρύματα που στοχεύουν και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην εκπλήρωση της σταδιοδρομίας
στο πεδίο επιλογής τους. Ακόμα πιο σημαντικό, τους βοηθά να ανακαλύψουν τη δύναμή τους και να
βρουν τρόπους για να κάνουν τον κόσμο πιο βιώσιμο και ειρηνικό για όλους.

Το πρόγραμμα υποτροφιών UWC φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει νέους Κύπριους μαθητές από
όλες τις κοινότητες που διαμένουν στο νησί και να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας γέφυρας
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των πολιτών.

UWC Adriatic (στην Ιταλία)
Τρία μοναδικά χαρακτηριστικά:
•

Μια «καθηλωτική» ιταλική εμπειρία - οι μαθητές βιώνουν μια εκπαίδευση UWC ενώ
εκτίθενται συνεχώς στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ιταλίας. Το κολλέγιο αξιοποιεί
την τοποθεσία του ως ένα πολιτικό, πολιτιστικό και γεωγραφικό σταυροδρόμι στην καρδιά
της
Ευρώπης.

•

Μουσική – Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στο UWC Adriatic χάρη στην Ακαδημία
Μουσικής (ICMA) που έχει ως στόχο να διερευνήσει το πλήρες φάσμα των μουσικών ειδών
και
στυλ
από
όλο
τον
κόσμο.

•

Χωριό και όχι πανεπιστημιούπολη – Το UWC Adriatic δεν αποτελείται από
πανεπιστημιούπολη, αλλά από ακαδημαϊκά κτήρια, εργαστήρια και κατοικίες, τα οποία είναι
διάσπαρτα σε όλο το χωριό. Οι μαθητές είναι ενσωματωμένοι στη ζωή στον τοπικών και
γύρω κοινοτήτων μέσω της καθημερινής ζωής και των εβδομαδιαίων κοινωνικών υπηρεσιών.

Δείτε το https://www.uwcad.it για περισσότερες πληροφορίες.

UWC Maastricht (στην Ολλανδία)
Το UWC Maastricht είναι ένα ολοκληρωμένο, πολυπολιτισμικό σχολείο για μαθητές από διαφορετικά
εκπαιδευτικά και κοινωνικο-οικονομικά υπόβαθρα που λειτουργεί εντός του ολλανδικού δημόσιου
εκπαιδευτικού συστήματος και επιχορηγείται από την ολλανδική κυβέρνηση. Το σχολείο ιδρύθηκε
για να εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες της διεθνούς κοινότητας του Μάαστριχτ όσο και τους μαθητές
που επιλέγονται μέσω του συστήματος Εθνικών Επιτροπών των UWC από όλο τον κόσμο για να
σπουδάσουν και να ζήσουν στην πανεπιστημιούπολη.

Δείτε το https://www.uwcmaastricht.nl για περισσότερες πληροφορίες.

UWC Μostar (στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη)
Το United World College στο Μόσταρ ξεκίνησε το 2006 και εγκαινιάστηκε από την Queen Noor της
Ιορδανίας ως κοινή πρωτοβουλία μεταξύ του κινήματος του UWC και του Διεθνούς Οργανισμού IBD.
Συγκεντρώνει μαθητές από όλες τις κοινότητες της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, καθώς και μαθητές από
την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, όπως επίσης μαθητές από 50 πολιτισμούς ανά τον κόσμο
και πάνω, όπου όλοι τους ζουν, σπουδάζουν και προσφέρουν στην κοινότητα μαζί. Το UWC Mostar
προσφέρει τα ίδια άριστα εκπαιδευτικά πρότυπα με τα άλλα 17 σχολεία του UWC. Είναι
διαπιστευμένο από την Penta International - ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους παρόχους
υπηρεσιών εκπαίδευσης, παροχής συμβουλών και επιθεώρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο
εξωτερικό.
Δείτε το http://uwcmostar.ba για περισσότερες πληροφορίες.

UWC Robert Bosch College (στη Γερμανία)
Το UWC Robert Bosch College είναι ένα κοινό έργο του Deutsche Stiftung UWC καθώς και του
Ιδρύματος Robert Bosch Stiftung. Βρίσκεται στο Φράιμπουργκ, στην «πράσινη πόλη» της
Γερμανίας. Το Κολλέγιο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη αειφορία, η οποία είναι ενσωματωμένη στην
ακαδημαϊκή και μαθητική ζωή καθώς και στην αρχιτεκτονική των κτηρίων. Η εγγύτητα του Εθνικού
Πάρκου του Μέλανα Δρυμού (Black Forest National Park) επιπλέον επιτρέπει ένα σφαιρικό
πρόγραμμα εξωτερικών δραστηριοτήτων. Η σκόπιμη ποικιλομορφία αποτελεί βασικό στόχο του
Κολλεγίου. Για τo σκοπό αυτό, το Κολλέγιο παρέχει σήμερα πλήρεις υποτροφίες στο 70% του
μαθητικού του σώματος, χάρη στη χρηματοδότηση από το υπουργείο του κρατιδίου, το Ίδρυμα Robert Bosch Stiftung, την εταιρεία B.Braun Melsungen AG, καθώς και πολλά άλλα ιδρύματα και
ιδιώτες.
Δείτε το www.uwcrobertboschcollege.de/ για περισσότερες πληροφορίες.

Επιλογή μαθητών στο UWC
Οι μαθητές του UWC προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς και περιβάλλοντα.
Παρόλαυτα όλοι τους είναι συμπονετικοί, θαρραλέοι και παρακινημένοι να χρησιμοποιήσουν την
εκπαίδευσή τους για να βελτιώσουν τη ζωή τους και να λύσουν τα προβλήματα γύρω τους.
Ψάχνουμε για μαθητές που είναι:
•
•
•
•
•
•

Περίεργοι να μάθουν περισσότερα για τον κόσμο
Δεσμεύονται να ενεργούν με υπευθυνότητα
Πρόθυμοι να εκτεθούν σε διαφορετικές απόψεις και προσλήψεις.
Ανθεκτικοί και έχουν ακέραιο χαρακτήρα
Έχουν ηγετικές ικανότητες
Πάθος να κάνουν τον κόσμο ένα καλύτερο περιβάλλον για όλους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων του UWC ακολουθεί τρία στάδια, ξεκινώντας με μια γραπτή αίτηση
στη συνέχεια συμμετοχή ομαδικές δραστηριότητες και στο τέλος μια διαδικασία συνέντευξης.
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας δεν αποτελεί προϋπόθεση, αλλά μπορεί να είναι ένα πλεονέκτημα.
Τα αποτελέσματα σχολικών εξετάσεων των υποψηφίων και η ακαδημαϊκή επάρκεια θα ληφθούν
υπόψη, αλλά είναι μόνο ένα από τα κριτήρια επιλογής.

Ο ρόλος του σχολείου στην υποστήριξη των μαθητών
του
Όταν ένας μαθητής αποφασίσει να υποβάλει αίτηση στο UWC, θα χρειαστεί υποστήριξη από το
σημερινό σχολείο για να τον βοηθήσει να προετοιμάσει τα έντυπα υποψηφιότητας και να υποβάλει
αντικειμενικές εκτιμήσεις από τους καθηγητές, όπως μια συστατική επιστολή και ένα αντίγραφο των
βαθμών. Οι σημερινοί καθηγητές και εκπαιδευτές του αιτούντος θα έχουν μια καλή εικόνα για την
ικανότητά του μαθητή και το κίνητρό του, να υποβάλει αίτηση για την υποτροφία του UWC,

βασισμένοι όχι μόνο στα ακαδημαϊκά τους αποτελέσματα, αλλά και στην ωριμότητά τους, τη
συμβολή τους στην σχολική κοινότητα και τις εξωσχολικές τους δραστηριότητες.
Το δίπλωμα ΙΒ
Το UWC βοήθησε να αναπτυχθεί το πρόγραμμα Diploma International Baccalaureate (IB) στη
δεκαετία του 1960. Σήμερα, διδάσκεται σε περισσότερες από 5.000 σχολεία παγκοσμίως και
αναγνωρίζεται παγκοσμίως από πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Τι κάνει το IB Diploma μοναδικό;

Ακαδημαϊκή αριστεία - το IB Diploma προσφέρει ένα ευρύ, ολιστικό φάσμα θεμάτων ανάμεσα σε
γλώσσα και λογοτεχνία, επιστήμες, μαθηματικά και τέχνες. Παρέχει μια σταθερή ακαδημαϊκή βάση
και ανοίγει προοπτικές σε πολλές επιλογές για πανεπιστήμια και μια λαμπρή σταδιοδρομία.
Ευελιξία - Το δίπλωμα IB επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από
διάφορους κλάδους.
Δεξιότητες κριτικής άποψης - Το IB ενθαρρύνει τους μαθητές να διερευνούν και να συζητούν αυτά
που ήδη γνωρίζουν και να εξετάσουν τις διαφορετικές οπτικές γωνίες που εντοπίζουν. Βοηθά στην
ανάπτυξη της ικανότητάς τους να γράφουν με σαφήνεια, να διαμορφώνουν αδιαμφισβήτητα
επιχειρήματα και να επιδεικνύουν την κριτική τους ικανότητα που είναι δεξιότητα ζωτικής σημασίας
στη σημερινή εποχή .
Δράση - Το IB δεν περιλαμβάνει μόνο εξετάσεις και δοκίμια. Πρόκειται για εμπειρίες. Οι σπουδαστές
ενθαρρύνονται να παίρνουν μέρος σε δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς και να συνεργάζονται
ως μια ομάδα για να φέρουν εις πέρας έργα που ωφελούν εκείνους και τους συνανθρώπους τους.

Τι θα ακολουθήσει τη φοίτηση στο UWC;
Οι απόφοιτοι του UWC μπαίνουν στο επόμενο εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Πολλοί εισέρχονται μεγάλα
πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Μερικοί γίνονται γιατροί, καλλιτέχνες, δημόσιοι διοικητικοί
υπάλληλοι, πολιτικοί, δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες ή επιστήμονες. Άλλοι εργάζονται σε
οργανώσεις που προσφέρουν βοήθεια ή σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Πάνω απ’ όλα, διδάσκονται να ακολουθούν το δικό τους μονοπάτι και ότι ακόμη και η μικρότερη
θετική πράξη μπορεί να έχει πολύ μεγάλη επίδραση στον κόσμο.
Πανεπιστημιακές Υποτροφίες
Οι απόφοιτοι του UWC καθιστούν τον εαυτό τους ελκυστικό υποψήφιο σε πολλά από τα κορυφαία
πανεπιστήμια του κόσμου. Αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται για τη συμβολή τους σαν ηγέτες
πανεπιστημιακών ομάδων, σαν πρωτοστάτες της κοινωνικής προσφοράς και σαν μελλοντικοι νέοι
επιχειρηματίες.

Διεθνής αναγνώριση
Το Διεθνές Πρόγραμμα (IB) είναι διεθνώς αναγνωρισμένο,λόγω της ύπαρξης περισσότερων από
156 παγκόσμιων σχολείων ΙΒ. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές, όχι μόνο έχουν πρόσβαση σε
αναγνωρισμένες υποτροφίες, αλλά ότι αυτό το προσόν δημιουργεί ευκαιρίες για σπουδές σε όλο τον
κόσμο. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα της IB.

Το UWC στην Κύπρο
Το UWC διαθέτει δίκτυο εθελοντών στην Κύπρο, που είναι υπεύθυνο για την προώθηση
προγραμμάτων του UWC σε όλο το νησί και για την οργάνωση της ετήσιας διαδικασίας επιλογής
των Κυπρίων μαθητών.

Τρόπος υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες που
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ
Οι ομάδες εθελοντών του UWC προωθούν το UWC στους υποψήφιους μαθητές και τους γονείς τους
και μας βοηθούν να βρούμε και να επιλέξουμε την επόμενη γενιά μαθητών UWC. Βρίσκονται σε όλο
τον κόσμο και αποτελούνται από περισσότερους από 3.000 εθελοντές, αποφοίτους του UWC, τους
γονείς τους, επαγγελματίες της εκπαίδευσης και ηγέτες κοινοτήτων.

Το UWC Κύπρου θα διοργανώσει τις συναντήσεις για επιλογή των Κύπριων αιτούντων. Οι
ενδιαφερόμενοι Κύπριοι νέοι ηλικίας 15-17 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να
ολοκληρώσουν τα τελευταία δύο χρόνια λυκείου (11ο και 12ο σχολικό έτος ).
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν γραπτή αίτηση, κατά προτίμηση ηλεκτρονικά,
χρησιμοποιώντας την αίτηση υποψηφιότητας στην προτιμώμενη γλώσσα τους. Οι υποψήφιοι που
θα επιλεγούν από την λίστα θα κληθούν να συμμετάσχουν προσωπικά σε ομαδικές δραστηριότητες
επιλογής και συνέντευξη.
Για
περισσότερες
πληροφορίες,
www.facebook.com/UWCCy

επισκεφτείτε

τη

διεύθυνση

www.cy.uwc.org

και

Απαραίτητες Προϋποθέσεις για εισδοχή το 2021
Για να είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα υποτροφιών της ΕΕ, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν (i)
την περιγραφή υποψηφίου και να παρέχουν (ii) να παρέψουντα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα,
τα οποία βρίσκονται πιο κάτω.
i. Περιγραφή Υποψηφίου
Ο υποψήφιος πρέπει:

• Να έχει γεννηθεί στην Κύπρο ή ένας από τους γονείς του να έχει γεννηθεί στην Κύπρο
(απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως).
• Να είναι κάτοικος Κύπρου.
• Να έχει 5 έτη σωρευμένης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

• Να έχει φοιτήσει τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Να είναι μεταξύ 16-17 ετών κατά τη διάρκεια της φετεινής χρονιάς.
ii. Σχετική τεκμηρίωση:
1.Πιστοποιητικό γέννησης.
α) Σημείωση : Εάν ο/η αιτών/ούσα δεν γεννήθηκε στην Κύπρο, πρέπει να υποβληθεί μαζί με το
πιστοποιητικό γέννησης του ιδίου/ της ιδίας το πιστοποιητικό γεννήσεως ενός από τους γονείς που
αποδεικνύει ότι γεννήθηκε στην Κύπρο.

β) Αντίγραφα ταυτότητας / διαβατηρίου δεν γίνονται αποδεκτά.
2. Πιστοποιητικό διαμονής.
3. Απόδειξη 5ετούς σωρευμένης εκπαίδευσης στην Κύπρο: Επίσημο έγγραφο σχολικών /
εκπαιδευτικών
αρχών
στην
Κύπρο.
α) Σημείωση: Η εγγραφή στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος υπολογίζεται στα 5 έτη.
4. Απόδειξη εγγραφής στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος: Αντίγραφο εγγράφου / επίσημης
τεκμηρίωσης από σχολικές / εκπαιδευτικές αρχές στην Κύπρο.

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων είναι η 8η Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
info@cy.uwc.org ή να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες μας www.cy.uwc.org και www.uwc.org.

*********************************
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το UWC

