ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ
ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΝΕΩΝ
ΣΤΟ UWC

Αλλαξε
τον κόσμο.
Φοίτησε
σε ένα
σχολείο
του UWC
το 2021.
18 ΣΧΟΛΕΙΑ
4 ΗΠΕΙΡΟΙ
ΜΕ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ
>75% ΦΟΙΤΗΤΕΣ
60,000+ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Θέλεις να συμβάλεις στην ειρήνη, την πρόοδο και την αειφορία
στην Κύπρο Θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο και να τον βελτιώσεις;
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
Το UWC αποτελεί μια παγκόσμια οικογένεια σχολείων με
στόχο την προσπάθεια επίτευξης παγκόσμιας ειρήνης και
βιωσιμότητας. Φοιτώντας σε ένα σχολείο UWC θα γίνεις
μέλος του δικτύου των μαθητών μας από όλο τον κόσμο. Θα
γνωρίσεις και θα ζήσεις με ανθρώπους με ποικίλα ενδιαφέροντα
και από διαφορετικές κουλτούρες.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΕ 2021-23 για το UWC
Η ΕΕ παρέχει υποτροφίες σε 10 Κύπριους μαθητές για φοίτηση
από το έτος 2021 εώς το 2023 στα ακόλουθα 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). Το πρόγραμμα υποτροφιών της
ΕΕ στοχεύει στη συμβολή της οικοδόμησης μιας αμοιβαίας
κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων που ζουν στην Κύπρο.
Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα δύο τελευταία
χρόνια του λυκείου με στόχο την απόκτηση του Διεθνές
Διπλώματος Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το UWC

www.uwc.org

18 ΣΧΟΛΕΙΑ
4 ΗΠΕΙΡΟΙ

UWC RED CROSS NORDIC
Νορβηγία
UWC ATLANTIC
Ουαλία, Ηνωµένο Βασίλειο

UWC ADRIATIC
Ιταλία
UWC CHANGSHU CHINA
Κίνα

UWC MOSTAR
Βοσνία-Ερζεγοβίνη

UWC MAASTRICHT
Ολλανδία
UWC ISAK JAPAN
Ιαπωνία

UWC ROBERT
BOSCH COLLEGE
Γερµανία

PEARSON
COLLEGE UWC
Καναδάς

UWC LI PO CHUN
Χονγκ Κονγκ
ΗΠΑ

UWC DILIJAN
Αρµενία
UWC THAILAND
Ταϋλάνδη

UWC COSTA RICA
Κόστα Ρίκα

WATERFORD KAMHLABA
UWC SOUTHERN AFRICA
Εσουατίνι

“ Η εμπειρία μου στο UWC είχε
καθοριστική επίδραση στη σκέψη
μου, στις προοπτικές μου και στην
ταυτότητά μου. Με βοήθησε να
τοποθετήσω τον εαυτό μου στην “μεγάλη
εικόνα” και αυτό με κατέστησε πολίτη
του κόσμου. Αποκτώντας αυτή τη γνώση
σε πρώιμο στάδιο, σε συνδυασμό με
την εξοικίωση με ανθρώπους από όλο
τον κόσμο και τη απόκτηση φίλωνθυσαυρών, σου δίνεται η ευκαιρία να
εμπλακείς με τον κόσμο που ζούμε και
ο οποίος συνεχώς παγκοσμιοποιείται. Η
εκπαίδευση στο UWC, η οποία απότελεί
μόνο ένα μικρό μέρος της μεγάλης
εμπειρίας που απολαμβάνεις, σου παρέχει
όλα τα απαραίτητα εφόδια και προσόντα
για εισδοχή σε κορυφαία πανεπιστημιακά
ιδρύματα παγκοσμίως.”
Sila Uluçay

(Κύπρος, Li Po Chun UWC στο Χονγκ Κονγκ , 2006-2008)

“ Μπαίνεις σαν ένας Κύπριος μαθητής
και βγαίνεις σαν πολίτης του
κόσμου. Διευρύνετε το μυαλό σας και
ανακαλύψτε τις άπειρες ομοιότητες που
έχουμε μετάξυ μας από όποια γωνιά
του πλανήτη και αν προερχόμαστε. Μια
ευκαιρία ζωής, να ζήσεις ανάμεσα σε
ανθρώπους απο εντελώς διαφορτικές
εθνικότητες και να τους ονομάσεις
φίλους σου καθώς ταυτόχρονα λαμβάνεις
εκπαίδευση παγκόσμιου επιπέδου.”

UWC SOUTH
EAST ASIA
Σιγκαπούρη

UWC MAHINDRA
COLLEGE
Ινδία
UWC EAST AFRICA
Τανζανία

UWC ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΓΝΩΣΕΙΣ
Παρέχουμε βιωματική εκπαίδευση που ενθαρρύνει τους νέους
να σκέφτονται κριτικά, να επιτυγχάνουν τους στόχους τους
σπρώχνοντας τα όρια τους και να λειτουργούν με ενσυναίσθηση.
Το UWC θα σου διδάξει νέες γλώσσες, θα σου ανοίξει νέες
προοπτικές για το μέλλον και θα σου ξυπνήσει το πνεύμα της
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Γίνε εσύ η αλλαγή.
Ανέπτυξε φιλίες με ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Αποδέξου την διαφορετικότητα.
Μεταμορφώσε τις ζωές των άλλων.
Βίωσε νέους πολιτισμούς.
Απέκτησε το Δίπλωμα IB.
Πάρε θέση σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Κάνε πραγματική διαφορά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ UWC 2021-2023
Οι υποτροφίες θα είναι διαθέσιμες για μαθητές και μαθήτριες
που επιθυμούν να ενταχθούν στο σχολείο του UWC από το
έτος 2021 έως το 2023. Οι Κύπριοι μαθητές και μαθήτριες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας μεταξύ 15 και 18 ετών,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση κατά την ενδεδειγμένη περίοδο
υποβολής αιτήσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε
μαζί μας στο info@cy.uwc.org, ή να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες
www.cy.uwc.org
www.facebook.com/UWCCy
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το UWC

Δημήτρης Αλεξανδρίδης

(Κύπρος, UWC Atlantic στη Μεγάλη Βρετανία, 1990-1992)
www.uwc.org

