
!  !
       

       Αθήνα 27 Νοεµβρίου 2017 !!
Προκήρυξη Θέσεων & Υποτροφιών  

για τα UWC - Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου !
Τα UWC - Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου αποτελούν ένα πρωτοπόρο, εκπαιδευτικό 
κίνηµα που στόχο έχει να αναγάγει την εκπαίδευση σε µια δύναµη που διαµορφώνει 
και ενώνει ανθρώπους, πολιτισµούς και λαούς. Τα Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου 
(United World Colleges -  UWC) προωθούν τις αξίες της: 

• Διεθνούς, διαπολιτιστικής κατανόησης 
• Αποδοχής της διαφορετικότητας 
• Προσωπικής υπευθυνότητας και ακεραιότητας. 
• Συµπόνιας, αλληλοβοήθειας και ιδεαλισµού 
• Σεβασµού του περιβάλλοντος 
• Ατοµικής πρωτοβουλίας και δράσης  !

Σήµερα λειτουργούν 17 τέτοια Κολλέγια σε 5 ηπείρους προσφέροντας κάθε χρόνο τη 
µοναδική εκπαιδευτική εµπειρία των UWC σε 8.000 µαθητές από όλο τον κόσµο.  !
Αφρική:  
Waterford Kamhlaba UWC  Σουαζιλάνδη  !
Ασία:  
Li Po Chun UWC  Χονγκ Κονγκ  
UWC Mahindra College  Πούνα, Ινδία 
UWC South East Asia  Σιγκαπόυρη 
UWC Changshou  Κίνα 
UWC Thailand  Ταϊλάνδη 
UWC ΙSAK  Iαπωνία !
Ευρώπη:  
UWC Adriatic Ντουίνο  Ιταλία 
UWC Atlantic College Ουαλία  Ηνωµένο Βασίλειο 
UWC Dilijan  Ντίλιχαν  Αρµενία 
UWC Maastricht  Μάαστριχτ Ολλανδία  
UWC in Mostar  Μόσταρ  Βοσνία & Ερζεγοβίνη  
UWC Red Cross Nordic Φλέκε  Νορβηγία 
UWC Robert Bosch College Φράιµπουργκ  Νορβηγία !
Βόρεια Αµερική:  
UWC Armand Hammer Μοντεζούµα, ΗΠΑ 
Pearson College UWC Βικτώρια, Καναδάς !
Κεντρική Αµερική:  
UWC Costa Rica Σάντα Άννα, Κόστα Ρίκα  
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Στα UWC - Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου ζουν και φοιτούν για δύο χρόνια, παιδιά 
16-18 ετών από όλο τον κόσµο, από κάθε κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτισµικό 
υπόβαθρο, µε µερικές ή ολικές υποτροφίες, παρακολουθώντας το πρόγραµµα του 
International Baccalaureate (Διεθνές Απολυτήριο) για τις δύο τελευταίες τάξεις του 
Λυκείου.  !
Tα UWC - Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου δέχονται και φέτος αιτήσεις για 
υποτροφίες (ολικές και µερικές) µαθητών και µαθητριών από την Ελλάδα για τη 
φοίτησή τους σε αυτά. Οι υποτροφίες αφορούν στην κάλυψη διδάκτρων, διαµονής 
και διατροφής των µαθητών για τα 2 χρόνια φοίτησης. !
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι ή µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας για 
περισσότερα από 5 χρόνια που παρακολουθούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Να έχουν συµπληρώσει το 16o έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς - για τα περισσότερα UWC, η ηµεροµηνία αυτή είναι η 1η Σεπτεµβρίου 2018. 
Να είναι µαθητές της πρώτης ή δευτέρας λυκείου δηµοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. !
Οι µαθητές, επιλέγονται από την Εθνική Επιτροπή της κάθε χώρας αποκλειστικά µε 
βάση την προσωπικότητα, το ταλέντο και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε 
κάποιους από τους τοµείς του προγράµµατος και εξασφαλίζουν µια θέση και µια 
υποτροφία για να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα του Κολλεγίου. Τα Κολλέγια του 
Ηνωµένου Κόσµου (United World Colleges -  UWC) συνεργάζονται πολύ στενά µε τις 
Εθνικές Επιτροπές κάθε χώρας για την επιλογή υποψηφίων, την εξεύρεση πόρων και 
την οικονοµική και προσωπική στήριξη των µαθητών και των οικογενειών τους. !!
Διαθέσιµες θέσεις για την ακαδηµαϊκή διετία 2018-2020 !

• UWC Maastricht, Ολλανδία - Μία θέση 
• UWC Dilijan,  Αρµενία - Μία θέση 
• UWC Waterford Kamhlaba, Swaziland, Αφρική - Μία θέση 
• UWC of the Atlantic, Ουαλία, Ηνωµένο Βασίλειο - Μία θέση 
• UWC Mostar, Βοσνία & Ερζεγοβίνη - Μία θέση 
• UWC Mahindra, Ινδία - Μία θέση 
• UWC Costa Rica - Δύο θέσεις !

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το κόστος φοίτησης ενός µαθητή σε ένα UWC (ανάλογα 
µε το σχολείο) κυµαίνεται από € 14.000 έως € 50.000 τον χρόνο. !
Η βασική αρχή επιλογής µαθητών για τα UWC είναι η αξία και οι δυνητικές τους 
ικανότητες (merit and potential) χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η οικονοµική 
δυνατότητα των οικογενειών τους ή το κοινωνικό τους υπόβαθρο. Η Ελληνική Εθνική 
Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια εύρεσης πόρων, σε περίπτωση αδυναµίας των 
οικογενειών, ώστε να διαφυλάσσεται η αξιοκρατική φιλοσοφία µε την οποία 
επιλέγονται οι υπότροφοι. !
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή είναι µια από τις µακροβιότερες του κινήµατος. Από το 
1962 έχει βοηθήσει περισσότερους από 100 Έλληνες και Ελληνίδες να αποκτήσουν 
αυτήν την πολυσήµαντη εκπαιδευτική εµπειρία. Απαρτίζεται από εθελοντές, πολλοί 
από τους οποίους είναι απόφοιτοι και γονείς του κινήµατος των UWC. Η βασική 
αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι η επιλογή των µαθητών που θα φοιτήσουν στα 
UWCs και είναι µία δουλειά που γίνεται µε πολύ µεγάλη σοβαρότητα. Άλλη µία 
αρµοδιότητα της Επιτροπής είναι να ενισχύσει το προφίλ του κινήµατος των UWC 
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στην Ελλάδα, να τα κάνει γνωστά και να υποστηρίξει τους µαθητές που στέλνει πριν 
και κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στα UWC. !
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 
Κάθε φθινόπωρο η Ελληνική Επιτροπή κοινοποιεί τις διαθέσιµες για την Ελλάδα 
θέσεις και δέχεται αιτήσεις από µαθητές και µαθήτριες σχολείων όλης της χώρας. !
Οι αιτήσεις που λαµβάνονται, αξιολογούνται προσεκτικά από τα µέλη της Επιτροπής, 
που αναζητούν υποψήφιους που έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν και να 
ακµάσουν στο µοναδικό περιβάλλον που προσφέρουν τα UWC.  !
Οι αιτήσεις και τα στοιχεία που ζητούνται από τους υποψήφιους είναι τέτοια που να 
µπορούν να δώσουν στην Επιτροπή µια καλή εικόνα των υποψηφίων, τόσο σε 
ακαδηµαϊκό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Από το σύνολο των αιτήσεων 
δηµιουργείται µία λίστα από υποψήφιους οι οποίοι επιλέγονται για την επόµενη φάση 
αξιολόγησης. Οι επιλεγµένοι υποψήφιοι συνήθως επιδεικνύουν έναν συνδυασµό από 
ακαδηµαϊκές ικανότητες, πρωτοβουλία, συµµετοχή στα κοινά µέσω διαφόρων 
δραστηριοτήτων.  !
Οι επιλεγµένοι υποψήφιοι θα περάσουν από συνέντευξη όπου συµµετέχουν 6-7 µέλη 
της Επιτροπής τα οποία θα κάνουν ερωτήσεις σχετικές – µεταξύ άλλων – µε τις 
αιτήσεις, τα ενδιαφέροντα των παιδιών, τις απόψεις τους σε διάφορα επίκαιρα 
θέµατα καθώς και το ενδιαφέρον των παιδιών για τo κίνηµα των UWC.  !
Με το πέρας των συνεντεύξεων, γίνεται µία δεύτερη επιλογή και ένας αριθµός 
υποψηφίων προχωρεί στην επόµενη και τελευταία φάση επιλογής, όπου συµµετέχουν 
σε οµαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις κλπ. Από αυτούς τους υποψήφιους 
γίνεται και η τελική επιλογή των παιδιών που η Ελληνική Επιτροπή θα προτείνει για 
τις θέσεις που είναι διαθέσιµες, κατά περίπτωση.  !
Υπάρχει ηλικιακό όριο για την υποβολή αίτησης? 
Με βάση τους κανονισµούς των UWC αλλά και των χωρών όπου βρίσκονται, οι 
µαθητές θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους κατά την 
έναρξη της σχολικής χρονιάς. Για τα περισσότερα UWC, η ηµεροµηνία αυτή είναι η 1η 
Σεπτεµβρίου.  !
Θα πρέπει οι υποψήφιοι να είναι άριστοι µαθητές του «20» για να µπορούν 
να έχουν πιθανότητες επιλογής? 
Δεν υπάρχουν αυστηρές προδιαγραφές όταν έρχεται η ώρα της επιλογής των 
υποψηφίων. Αυτό που είναι σηµαντικό για την Επιτροπή είναι να βρει υποψήφιους 
που θα ωφεληθούν στο έπακρο από την εµπειρία τους στα UWC. Οι υψηλές 
ακαδηµαϊκές επιδόσεις είναι σηµαντικές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ένας µαθητής να 
είναι του «20» για να συµµετέχει. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί υπόψη ότι το ΙΒ είναι 
ένα απαιτητικό ακαδηµαϊκό πρόγραµµα που απαιτεί προσοχή και σκληρό διάβασµα. !
Τι καλύπτει µία υποτροφία για τα UWC; 
Καλύπτει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαµονής και διατροφής των µαθητών για 2 έτη. 
Δεν καλύπτει: 

• Αεροπορικά εισιτήρια 
• Κόστος διαβίωσης, αν τα παιδιά δεν επιστρέψουν σπίτι τους στις περιόδους 
διακοπών (καλοκαίρι, Χριστούγεννα κλπ) 

• Προσωπικά έξοδα των παιδιών 
• Τυχόν έξοδα για βίζα 
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Υπάρχει πιθανότητα, σε περιπτώσεις ιδιαίτερης αδυναµίας κάλυψης κάποιων από τα 
παραπάνω έξοδα από τις οικογένειες, να δοθεί βοήθεια για τα εισιτήρια κλπ.  !
Υπάρχει «ιδανικός υποψήφιος» για τα UWC; 
Δεν υπάρχει και είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί ο ιδανικός υποψήφιος για τα 
UWC. Σε γενικές γραµµές κατά τη διαδικασία επιλογής προσπαθούµε να βρούµε 
παιδιά που: !

• Επιδεικνύουν πνευµατική περιέργεια και κίνητρο. Οι µαθητές θα πρέπει να 
έχουν την ακαδηµαϊκή δυνατότητα και ικανότητα να ωφεληθούν από ένα 
απαιτητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στα Αγγλικά. 

• Μπορούν να σκεφτούν και να ενεργήσουν µε βάση τις δικές τους αξίες αλλά 
και που µπορούν να µάθουν και να αντιµετωπίζουν και να σέβονται τις αξίες 
άλλων.  

• Επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ακεραιότητα. 
• Έχουν ουσιαστική θέληση να παρακολουθήσουν και να συµµετέχουν σε ένα 

UWC. 
• Τους αρέσει να παίρνουν πρωτοβουλίες και δεσµεύονται στο να τελειώσουν 
ότι ξεκίνησαν. 

• Είναι ανταγωνιστικά αλλά που καταλαβαίνουν ότι η συνεργασία µπορεί να 
φέρει καλύτερα αποτελέσµατα.  !!

Αιτήσεις: http://www.gr.uwc.org/page/?title=Eligibility+Criteria&pid=1428 !
Έναρξη Αιτήσεων: 7 Νοεµβρίου 2017 !
Λήξη Αιτήσεων: 15 Ιανουαρίου 2018 !
Περίοδος Επιλογών: 1 Φεβρουαρίου - 28 Φεβρουαρίου 2018 !
Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων: Απρίλιος 2018 
 !!
Πληροφορίες: www.gr.uwc.org, www.uwc.org, info@.gr.uwc.org,  
τηλ. 210 7221241   !!!
Ενδεικτικά video: 
https://vimeo.com/101629014 
https://vimeo.com/92744398 
https://www.youtube.com/watch?v=S1kft0gu3Us 
https://www.youtube.com/watch?v=jRn_FTgcJv0 !!

Σελίδα ! /2 4

http://www.gr.uwc.org/page/?title=Eligibility+Criteria&pid=1428

