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Άλλαξε τον κόσμο.
Φοίτησε σε σχολείο UWC το 2023.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ UWC;
Το United World Colleges (UWC) είναι ένα παγκόσμιο κίνημα 
που καθιστά την εκπαίδευση δύναμη που ενώνει λαούς, έθνη και 
πολιτισμούς με στόχο την ειρήνη και ένα βιώσιμο μέλλον. Στα σχολεία 
UWC, μαθητές ηλικίας 16-19 παρακολουθούν και προετοιμάζουν το 
Πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International Baccalaureate 
Diploma Programme), ενός παγκοσμίως αναγνωρισμένου, υψηλού 
κύρους εκπαιδευτικού προγράμματος, στην ανάπτυξη του οποίου το 
UWC έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.



Irmak, απόφοιτος UWC Mostar 2022
Η ζωή μου άλλαξε ριζικά, τόσο μέσα από τις 
προκλήσεις που είχα να αντιμετωπίσω και που 
με βοήθησαν να κατανοήσω τον εαυτό μου σε 
ένα βαθύτερο επίπεδο, αλλά και μέσα από τις 
υπέροχες αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα 
χαραγμένες στην καρδιά μου.

Ηλιάδα, απόφοιτος UWC Mostar 2022
Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη που είχα την ευκαιρία 
να ζήσω σε ένα περιβάλλον με ανθρώπους από 
διαφορετικά υπόβαθρα και ιδεολογίες. Τις αξίες 
που απέκτησα στο UWC Mostar θα τις κρατάω για 
πάντα μέσα μου, όπου κι αν πάω.

Deren, απόφοιτος UWC Mostar 2022
Ο χρόνος που πέρασα στο UWC, όπου ο καθένας 
εκτιμάται για τις προσωπικές του ικανότητες 
και όχι μόνο για τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις, 
ήταν μία περίοδος με πολλές δυσκολίες που 
έστρωσε για μένα τον δρόμο για προσωπική 
ανάπτυξη. Παρόλο που η φοίτησή στο UWC ήταν 
μία περίπλοκη εμπειρία όπου απαιτούνταν από 
τον καθένα να τελειοποιήσει τις ικανότητές του 
στο να υπερασπίζεται τον εαυτό του, σήμερα, 
έχοντας πια αποφοιτήσει,  αισθάνομαστε έτοιμoι 
για τη ζωή με όλα της τα εμπόδια. Αισθάνομαι 
ειλικρινά ευγνώμων για αυτή την εμπειρία που 
μου προσέφερε το Πρόγραμμα Υποτροφιών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και που μου άνοιξε 
τα μάτια και το μυαλό. Επέτρεψε σε εμάς, τους 
νέους της Κύπρου, να γνωριστούμε καλύτερα 
μεταξύ μας. Συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε μία 
ενιαία κοινότητα που αντλεί υπερηφάνεια όταν 
αναδεικνύει την ξεχωριστή κουλτούρα της που 
έχει τις ρίζες της στην καρδιά της Μεσογείου.

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ UWC  
ΓΙΑ ΤΟ 2023-2025
Διατίθενται υποτροφίες σε μαθήτριες και 
μαθητές που επιθυμούν να φοιτήσουν σε 
κάποιο σχολείο UWC μέχρι το 2025. Δικαίωμα 
υποβολής αίτησης για φοίτηση στις τελευταίες 
δύο τάξεις του λυκείου έχουν Κύπριοι μαθητές 
και μαθήτριες μέσης εκπαίδευσης που έχουν 
γεννηθεί μεταξύ 2006 και 2007.

Ημερομηνία λήξης της υποβολής 
αιτήσεων: 31η Ιανουαρίου 2023

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ε.Ε.  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2023-25 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ 
ΣΧΟΛΕΙΑ UWC
Η Ε.Ε. παρέχει σε 16 Κύπριους μαθητές υποτροφίες 
για φοίτηση σε κάποιο από τα ακόλουθα σχολεία: 
UWC Adriatic, UWC Maastricht, UWC Mostar ή UWC 
Robert Bosch College από το 2023 μέχρι το 2025.

Το Πρόγραμμα υποτροφιών της Ε.Ε. έχει ως 
στόχο να συμβάλει στη δημιουργία μίας γέφυρας 
αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των κοινοτήτων της 
Κύπρου. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της 2ας και 
3ης λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς 
Απολυτηρίου (International Baccalaureate Diploma 
Programme).
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τα σύντομα προγράμματα (short courses) του UWC είναι εκπαιδευτικά 
προγράμματα διάρκειας 2 εβδομάδων που απευθύνονται σε ενθουσιώδεις 
νέους και νέες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να κάνουν την αλλαγή στη δική τους 
ζωή, αλλά και στον κόσμο γενικότερα. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν 
τη μοναδική εμπειρία φοίτησης στα σχολεία UWC χωρίς όμως το 
ακαδημαϊκό πρόγραμμα.

Τα σύντομα προγράμματα του UWC προσφέρουν μία μεταμορφωτική 
δυνατότητα διάδοσης της αποστολής και των αξιών του UWC.  
Θα έχετε την ευκαιρία:

 • Να ακολουθήσετε το πάθος σας για ενίσχυση της παγκόσμιας ειρήνης και της 
βιωσιμότητας.

 • Να αναπτύξετε τις ηγετικές σας ικανότητες και τις δεξιότητές σας ως 
πρωτοστάτης αλλαγής.

 • Να γνωριστείτε και να συνεργαστείτε με μία διεθνή ομάδα από ομοϊδεάτες 
συμμετέχοντες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ UWC ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ
Τα εργαστήρια μας έχουν στόχο να απασχολήσουν  τους νέους και νέες της 
Κύπρου με ένα ουσιαστικό τρόπο, δίνοντας έμφαση σε πολιτισμικά θέματα, 
θέματα προσφοράς στην κοινότητα και βιωσιμότητας.

Σύντομο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα UWC  
στον Κόρνο, καλοκαίρι 2022 
Ήταν μια τέλεια εμπειρία! Ήταν πολύ απαιτητική, αλλά ταυτόχρονα 
πολύ διασκεδαστική. Έμαθα άπειρα πράγματα χωρίς καν να το 
συνειδητοποιήσω. Μου έκανε εντύπωση που οι συμμετέχοντες 
ήταν ενήμεροι σε τόσα ζητήματα που απασχολούν τις κοινότητές 
μας και θέλουν να κάνουν την αλλαγή. Σας ευχαριστώ για την 
ενθάρρυνση και το ισχυρό κίνητρο που μας προσφέρατε να 
γίνουμε πρωτοστάτες της αλλαγής και να δημιουργήσουμε ένα 
καλύτερο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές.

Εργαστήριο UWC “Η νεολαία επανασχεδιάζει 
δημόσιους χώρους”, Ιούνιος 2022
Ήταν απολαυστικό αυτό το εργαστήρι! Ήταν πολύ δημιουργικό και 
διασκεδαστικό! Μου άρεσε που τους γνώρισα όλους από κοντά κι 
έκανα φίλους!

ΓΙΝΕ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Περισσότερες δραστηριότητες κάτω από το 
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Ε.Ε. για φοίτηση 
Κύπριων νέων σε σχολεία UWC



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Επιθυμείς να συμβάλεις στην 
ειρήνη, την πρόοδο και τη 
βιωσιμότητα στην Κύπρο και 
αλλού; Να αλλάξεις τον κόσμο 
και να τον κάνεις καλύτερο;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
Το UWC είναι μία παγκόσμια 
οικογένεια σχολείων που 
μοιράζονται έναν κοινό στόχο:  
την προώθηση της ειρήνης και 
της βιωσιμότητας. Φοίτησε κι 
εσύ μαζί με μαθητές από όλο 
τον κόσμο. Ζήσε και γνώρισε 
ανθρώπους από διαφορετικές 
κουλτούρες, πολιτισμούς και 
υπόβαθρα.

 

ΜΑΖΙ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ
Προετοιμάσου να γίνεις 
πρωτοστάτης αλλαγής.

Χτίσε φιλίες σε κάθε γωνιά  
του κόσμου.

Γιόρτασε τη διαφορετικότητα.

Μεταμόρφωσε τις ζωές των 
άλλων.

Αλληλεπίδρασε με ανθρώπους  
από νέους πολιτισμούς.
Απόκτησε το Απολυτήριο IB.
Μπες σε κάποιο κορυφαίο 
πανεπιστήμιο. Κάνε τη διαφορά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

www.cy.uwc.org

UWCCy

uwccyprus

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

info@cy.uwc.org

Η έκδοση αυτή δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
Το περιεχόμενό της είναι υπό την αποκλειστική ευθύνη του UWC Cyprus και δεν 
αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


