
 
 

 
 
 

 
                                ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ΄ ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ 
 
 

Ο Οργανισμός United World Colleges (UWC) και τα σχολεία UWC 
 

Ο United World Colleges (UWC) είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός ο οποίος 
δραστηριοποιείται από το 1962. Στόχος του Οργανισμού είναι να προσφέρει εκπαίδευση σε 
μαθήτριες και μαθητές οι οποίες/οι διακρίνονται για το εθελοντικό τους πνεύμα, την 
ευαισθησία τους στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δρώμενα και τις ηγετικές τους ικανότητες, 
ώστε να δημιουργήσει ένα διεθνές κίνημα για την ενότητα των λαών, τη διαφορετικότητα των 
πολιτισμών και την προστασία του περιβάλλοντος.  
  
Τα σχολεία του UWC προσφέρουν το διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα International 
Baccalaureate (IB) διάρκειας δύο (2) χρόνων και λειτουργούν σε οικοτροφική βάση 
(boarding schools). Ο UWC προσφέρει σε ετήσια βάση υποτροφίες σε μαθήτριες και 
μαθητές σε 155 χώρες για να φοιτήσουν στα 18 σχολεία του σε όλο τον κόσμο. Η επιλογή 
των μαθητριών/μαθητών γίνεται από Εθνικές Επιτροπές, τις οποίες απαρτίζουν πέραν των 
63,000 απόφοιτων UWC.  
  
Υποτροφίες για μαθήτριες/μαθητές στην Κύπρο και διαδικασία υποβολής αίτησης: 
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή προσφέρει 10 πλήρεις υποτροφίες, με χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις σχολικές χρονιές 2021-2023 και 10 υποτροφίες για τις 
σχολικές χρονιές 2022-2024: 

1.     Πλήρης υποτροφία για το σχολείο UWC Adriatic στην Ιταλία (www.uwcad.it). 

2.     Πλήρης υποτροφία για το σχολείο UWC Maastricht στην Ολλανδία 
(www.uwcmaastricht.nl). 

3.     Πλήρης υποτροφία για το σχολείο UWC Mostar στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη 
(www.uwcmostar.ba). 

4.     Πλήρης υποτροφία για το σχολείο UWC Robert Bosch College στη Γερμανία 
(www.robertboschcollege.de). 

  
Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα, έξοδα διαμονής και διατροφής για δύο χρόνια. 
  
Άιτηση μπορούν να υποβάλουν μαθήτριες και μαθητές οι οποίες/οποίοι πληρούν όλα τα πιο 
κάτω κριτήρια: 
(α) Κυπριακή υπηκοότητα (Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες). 
(β) Κατοικία στην Κύπρο. 
(γ) Φοίτηση σε σχολείο στην Κύπρο για τουλάχιστον (5) έτη σωρευτικά. 
(δ) Να έχουν ολοκληρώσει ή να προκειται να ολοκληρώσουν την Α’ τάξη Λυκείου (ή την 
αντίστοιχη τάξη στα ιδιωτικά σχολεία) μέχρι το καλοκαίρι του 2021. 
(ε) Ημερομηνία και έτος γέννησης: Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2005. 
      
Για τον 1ο γύρο της διαδικασίας επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να 
συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που θα βρούν εδώ www.cy.uwc.org/applications 
  
Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν προσεκτικά από τα μέλη της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής και 
οι επιλεχθέντες μαθήτριες/μαθητές θα προσκληθούν σε προσωπικές συνεντεύξεις για το 2ο 
γύρο της διαδικασίας επιλογής. 
  



 
 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: Κυριακή, 28η Φεβρουαρίου 2021 (δύναται να 
παραταθεί μέχρι Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021). 
  
  
Περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία 
Πληροφορίες για την Εθνική Επιτροπή του UWC στην 
Κύπρο: www.cy.uwc.org και www.facebook.com/UWCCy 
  
Πληροφορίες για τον UWC και τα 18 σχολεία του σε όλο τον κόσμο: www.uwc.org 
  
Για ερωτήσεις και περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 
επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω info@cy.uwc.org και στα τηλέφωνα 99 669902 (Mike 
Johnson) και 99 314334 (Marianna Larmou). 
  
      

 

 

  

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

Άτλαντος, 2014 Στρόβολος, Λευκωσία, Τηλ: 22 441360, 22 441361    Φαξ: 22 316163 
e‐mail: lyk‐dasoupoli‐lef@schools.ac.cy 

 


