ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΕ ΠΡΟΕΚΣΙΚΑ
Αγαπητϋ/ό υποψόφιε/α,
ασ ευχαριςτούμε και χαιρόμαςτε πολύ για το ενδιαφϋρον ςασ να ενταχτεύτε ςτο
παγκόςμιο εκπαιδευτικό κύνημα των Κολλεγύων του Ηνωμϋνου Κόςμου (UWC- United
World Colleges). Οι αιτόςεισ αφορούν ςτο διετϋσ πρόγραμμα που οδηγεύ ςτην απόκτηςη
του International Baccalaureate Diploma (IB) ςε ϋνα από τα 17 Κολλϋγια UWC.
Σχετικϊ με τα United World Colleges (UWC)
Σα UWC δύνουν τη δυνατότητα ςε νϋουσ και νϋεσ, χωρύσ κοινωνικούσ και φυλετικούσ
περιοριςμούσ, να αναπτύξουν τη διεθνό κατανόηςη μϋςα από ϋνα πρόγραμμα που
ςυνδυϊζει μια απαιτητικό ακαδημαώκό ζωό με δραςτηριότητεσ ςχεδιαςμϋνεσ ώςτε να
ενθαρρύνουν την κοινωνικό υπευθυνότητα αλλϊ και την περιπϋτεια.
«Ο ςκοπόσ των UWC εύναι να κϊνουν την εκπαύδευςη μύα δύναμη που θα ενώςει
τουσ λαούσ, τα ϋθνη και τουσ πολιτιςμούσ για ϋνα ειρηνικό και αειφόρο μϋλλον».
Αυτό ςημαύνει ότι προςφϋρουμε ςτουσ μαθητϋσ μασ μύα εκπαύδευςη που, ενώ εκτιμϊ και
ενθαρρύνει την ακαδημαώκό πρόοδο και επιτυχύα, εύναι πολύ περιςςότερα από αυτό. Μϋςα
από προγρϊμματα κοινωνικόσ προςφορϊσ, ομϊδεσ ποικύλων δραςτηριοτότων
(καλλιτεχνικϋσ, αθλητικϋσ, κλπ), εμπνϋουμε τουσ μαθητϋσ μασ να γύνουν ηγϋτεσ με
κοινωνικό ευθύνη και να επιδιώξουν την ατομικό, τοπικό, εθνικό και διεθνό κοινωνικό
αλλαγό.
Σχετικϊ με το International Baccalaureate (IB)
Σο IB εύναι ϋνα διετϋσ πρόγραμμα ςπουδών που αποτελεύ δύπλωμα δευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ και αναγνωρύζεται από περιςςότερεσ από 125 χώρεσ για ειςαγωγό ςτο
πανεπιςτόμιο. Σο IB Diploma θεωρεύται από τα κολϋγια και τα πανεπιςτόμια ωσ ϋνα από τα
καλύτερα προγρϊμματα για την προετοιμαςύα και την ειςαγωγό των μαθητών ςε αυτϊ.
Πληροφορύεσ για τουσ Υποψόφιουσ
Πριν ξεκινόςετε τη ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ, ςασ παρακαλούμε να βεβαιωθεύτε ότι
πληρούτε τα παρακϊτω κριτόρια:
1. Εύςτε Έλληνασ υπόκοοσ ό εύςτε μόνιμοσ κϊτοικοσ ςτην Ελλϊδα για περιςςότερα από 6
χρόνια και ϋχετε παρακολουθόςει το ελληνικό εκπαιδευτικό ςύςτημα.
2. Θα ϋχετε κλεύςει τα 16 ςασ χρόνια μϋχρι την 1η επτεμβρύου 2019 (ό την 1η Ιανουαρύου
2020 ςτην περύπτωςη του Waterford Kamhlaba UWC). Για κϊποια Κολλϋγια το όριο
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εύναι λύγο νωρύτερα, ςτα μϋςα Αυγούςτου ανϊλογα με την ημερομηνύα ϋναρξησ των
μαθημϊτων το οπούο και θα ληφθεύ υπ΄όψιν κατϊ τη διαδικαςύα επιλογών.
3. Εύςτε μαθητϋσ τησ πρώτησ ό δευτϋρασ λυκεύου.
4. Έχετε ακαδημαώκϋσ επιδόςεισ ϊνω του μετρύου.
Εϊν επιθυμεύτε περιςςότερεσ πληροφορύεσ, παρακαλούμε να
Ελληνικό Επιτροπό των UWC ώςτε να εξετϊςει το αύτημϊ ςασ.

επικοινωνόςετε

με

την

Παρακαλούμε να δώςετε ιδιαύτερη προςοχό ςτην ςυμπλόρωςη τησ αύτηςησ. Η Επιτροπό
δύνει ιδιαύτερη βαρύτητα και αναλύει διεξοδικϊ τα ςτοιχεύα που ςυμπληρώνετε για να κϊνει
τισ επιλογϋσ τησ.


Διαβϊςτε προςεκτικϊ τισ ερωτόςεισ πριν απαντόςετε



Απαντόςτε ςε όλεσ τισ ερωτόςεισ



Φρηςιμοποιόςτε το ςύνολο των διαθϋςιμων λϋξεων για κϊθε απϊντηςη



Απαντόςτε ςε αυτό που ςασ ζητϊει η κϊθε ερώτηςη



Απαντόςτε εύτε ςτα αγγλικϊ εύτε ςτα ελληνικϊ ανϊλογα με το τι οδηγύεσ ςασ δύνονται
ςε κϊθε ερώτηςη

Μπορεύτε να διακόψετε τη διαδικαςύα και να επανϋλθετε, χρηςιμοποιώντασ τα “Save” and
“Continue later”.
Απαραύτητα Έγγραφα
ε ςχετικϊ ςημεύα τησ αύτηςησ, θα ςασ ζητηθεύ να ανεβϊςετε (upload) αντύγραφα
(scanned) των παρακϊτω:
1. 1-3 φωτογραφύεσ ςασ που θεωρεύτε ότι ςασ αντιπροςωπεύουν ωσ προςωπικότητα
2. Επικυρωμϋνο αντύγραφο του «ελϋγχου επιδόςεωσ» τησ προηγούμενησ τϊξησ ςασ
Σα πρωτότυπα ϋγγραφα μπορούν να ζητηθούν οιαδόποτε ςτιγμό από την Επιτροπό.
Επιπλϋον
1. Δύο ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ, καθηγητών ό υπευθύνων ςε κϊποια δραςτηριότητϊ ςασ
που θα αποςταλούν απ’ ευθεύασ ςτην Επιτροπό ςτο e‐mail: admissions@gr.uwc.org.
υςτατικϋσ επιςτολϋσ ςυγγενών δε γύνονται δεκτϋσ.
2. Κατϊθεςη ςτον τραπεζικό λογαριαςμό τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ για τα UWC €20
ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΘΕΗ ΘΑ ΒΡΕΙΣΕ ΣΙ "ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ
ΑΙΣΗΗ” ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΠΟΤ ΕΦΕΣΕ ΗΔΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΙ.
Για να θεωρηθεύ ϋγκυρη, μια αύτηςη πρϋπει να ςυνοδεύεται με όλα τα απαραύτητα
ϋγγραφα.
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Διαδικαςύα Επιλογόσ
Η Ελληνικό Επιτροπό των UWC ελϋγχει προςεκτικϊ και διεξοδικϊ τισ αιτόςεισ που
λαμβϊνει. Η επιλογό των υποψηφύων που θα ςυνεχύςουν ςτη δεύτερη φϊςη επιλογόσ –
αυτόν των ςυνεντεύξεων - θα γύνει με βϊςη όλα τα ςτοιχεύα που θα λϊβει τόςο μϋςα από
την αύτηςη, όςο και από τισ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ.
ε περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι η αύτηςη δεν ϋχει ςυμπληρωθεύ από τον ύδιο τον
υποψόφιο, η αύτηςη αυτό θα ακυρώνεται.
Μετϊ την αρχικό επιλογό αιτόςεων, η διαδικαςύα επιλογών ςυνεχύζεται με ςυνεντεύξεισ και
ϊλλεσ ατομικϋσ και ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ.
την τελικό φϊςη τησ επιλογόσ ςυμμετϋχουν οι υποψόφιοι που θα επιλεγούν μετϊ από τισ
προςωπικϋσ ςυνεντεύξεισ. το ςτϊδιο αυτό θα ζητηθεύ από τουσ γονεύσ/κηδεμόνεσ των
υποψηφύων να αποςτεύλουν ςτη Εθνικό Επιτροπό ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο το πιο
πρόςφατο εκκαθαριςτικό τησ εφορύασ τησ οικογϋνειϊσ ςασ μαζύ με ϋνα ςχετικό
ερωτηματολόγιο. ασ ενημερώνουμε ότι τα ςτοιχεύα αυτϊ θα ανοιχτούν ΜΟΝΟ ςτην
περύπτωςη που εύςτε μϋςα ςτουσ επιλαχόντεσ μαθητϋσ για τισ θϋςεισ που προςφϋρονται. ε
οποιαδόποτε ϊλλη περύπτωςη ο φϊκελοσ θα επιςτραφεύ ςφραγιςμϋνοσ ςτουσ
γονεύσ/κηδεμόνεσ ςασ.
Οι τελικϋσ αποφϊςεισ τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ εύναι προτϊςεισ που γύνονται προσ τα
Κολλϋγια. Η οριςτικό εγγραφό ςε Κολλϋγιο γύνεται με την επύςημη αποδοχό τησ
υποψηφιότητασ από αυτό.
Ειςαγωγό και Πολιτικό Υποτροφιών
Η βαςικό αρχό επιλογόσ μαθητών για τα UWC εύναι η αξύα και οι δυνητικϋσ τουσ ικανότητεσ
(merit and potential) χωρύσ να λαμβϊνεται υπ’ όψιν η οικονομικό δυνατότητα των
οικογενειών τουσ ό το κοινωνικό τουσ υπόβαθρο. Οικονομικό βοόθεια και υποτροφύεσ
προςφϋρονται μϋχρι και 100% του κόςτουσ φούτηςησ. Παρόλα αυτϊ οι γονεύσ των
υποψηφύων μπορεύ να κληθούν να ςυνειςφϋρουν εκτόσ από τα κόςτη που δεν καλύπτονται
από τα Κολλϋγια (ειςιτόρια, προςωπικϊ ϋξοδα κλπ) και ςτα δύδακτρα, ανϊλογα με τισ
δυνατότητεσ που ϋχουν. Η αξιολόγηςη αυτό γύνεται από την Επιτροπό με τον
αντικειμενικότερο δυνατό τρόπο και ςε ςυνεννόηςη με τα Κολλϋγια.
Η τελικό ημερομηνύα για την υποβολό τησ αύτηςησ εύναι 11 Ιανουαρύου 2019

Καλό επιτυχύα!
Οδηγύεσ για τισ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ
Παρακαλούμε να δώςετε τισ παρακϊτω οδηγύεσ ςτα ϊτομα που θα γρϊψουν τισ ςυςτατικϋσ
ςασ επιςτολϋσ.
Σασ ευχαριςτούμε που ςυμφωνόςατε να ςυντϊξετε μύα ςυςτατικό επιςτολό για τον/την
................................................................ ο/η οπούοσ/α ϋχει κϊνει αύτηςη για να φοιτόςει ςε ϋνα UWC.
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Τα UWC δύνουν τη δυνατότητα ςε νϋουσ και νϋεσ, χωρύσ κοινωνικούσ και φυλετικούσ
περιοριςμούσ, να αναπτύξουν τη διεθνό κατανόηςη μϋςα από ϋνα πρόγραμμα που ςυνδυϊζει
μια απαιτητικό ακαδημαώκό ζωό με δραςτηριότητεσ ςχεδιαςμϋνεσ ώςτε να ενθαρρύνουν την
κοινωνικό υπευθυνότητα αλλϊ και την περιπϋτεια.
Το κύνημα των UWC αποτελεύται από 17 Κολλϋγια ςε τϋςςερισ ηπεύρουσ, με διαφορετικϊ
χαρακτηριςτικϊ, που όλα μοιρϊζονται την ύδια αποςτολό, πνεύμα και αξύεσ. Παρόλο που ϋνα
δυνατό ακαδημαώκό υπόβαθρο εύναι ιδιαύτερα ςημαντικό, τα μαθόματα αποτελούν ϋνα μϋροσ
τησ ζωόσ ςε ϋνα UWC που περιλαμβϊνει επύςησ, ςυμμετοχό ςτισ τοπικϋσ κοινότητεσ,
ανϊπτυξη διεθνών ςχϋςεων αλλϊ και αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ και δημιουργικϋσ αςχολύεσ.
«Ο ςκοπόσ των UWC είναι να κάνουν την εκπαίδευςη μία δύναμη που θα ενώςει τουσ
λαούσ, τα έθνη και τουσ πολιτιςμούσ για ένα ειρηνικό και αειφόρο μέλλον».
Κϊθε UWC προςπαθεύ για τη μεγαλύτερη δυνατό ποικιλομορφύα όςον αφορϊ τισ χώρεσ
προϋλευςησ και το υπόβαθρο των φοιτητών του. Οι θϋςεισ προςφϋρονται κατόπιν μιασ
χρονοβόρασ διαδικαςύασ με αιτόςεισ, ςυνεντεύξεισ, ομαδικϋσ δραςτηριότητεσ κλπ.. Η
Ελληνικό Εθνικό Επιτροπό των UWC εύναι ευγνώμων για το χρόνο ςασ και τισ ειλικρινεύσ
απαντόςεισ ςασ ςτην αξιολόγηςη του αιτούντοσ.
Παρακαλούμε να μασ πεύτε με ποια ιδιότητα γνωρύζετε τον υποψόφιο, ςχολιϊςτε τα δυνατϊ
και τα αδύνατα ςημεύα του, τον χαρακτόρα και την προςωπικότητϊ του (με παραδεύγματα αν
εύναι δυνατόν) και εςτιϊςτε ςτα παρακϊτω:
1. Ακαδημαώκό κύνητρο
2. Οργανωτικό ικανότητα ςε ςχϋςη με εργαςύεσ και χρονικϊ περιθώρια
3. Συναναςτροφό με ϊλλουσ
4. Προςαρμοςτικότητα
5. Ωριμότητα και ιςορροπύα
6. Πρωτοβουλύα
7. Επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ
8. Ικανότητα διαχεύριςησ ϊγχουσ
9. Άλλα πλεονεκτόματα και αδυναμύεσ
Η τελικό ημερομηνύα για την παραλαβό των ςυςτατικών επιςτολών εύναι 11 Ιανουαρίου
2019
Η επιςτολό εύναι εμπιςτευτικό και παρακαλούμε να μην την δεύξετε ςτον υποψόφιο αλλϊ να
την αποςτεύλετε απ’ ευθεύασ ςτο e-mail: admissions@gr.uwc.org
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