ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ
Αγαπητέ/ή υποψήφιε/α,
Σας ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον σας να ενταχτείτε στο παγκόσμιο
εκπαιδευτικό κίνημα των Κολλεγίων του Ηνωμένου Κόσμου (UWC- United World Colleges). Οι αιτήσεις
αφορούν στο διετές πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του International Baccalaureate Diploma
(IB) σε ένα από τα 18 Κολλέγια UWC.
Σχετικά με τα United World Colleges (UWC)
Τα UWC δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και νέες, χωρίς κοινωνικούς και φυλετικούς περιορισμούς, να
αναπτύξουν τη διεθνή κατανόηση μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μια απαιτητική
ακαδημαϊκή ζωή με δραστηριότητες σχεδιασμένες ώστε να ενθαρρύνουν την κοινωνική υπευθυνότητα
αλλά και την περιπέτεια.
«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».
Αυτό σημαίνει ότι προσφέρουμε στους μαθητές μας μία εκπαίδευση που, ενώ εκτιμά και ενθαρρύνει
την ακαδημαϊκή πρόοδο και επιτυχία, είναι πολύ περισσότερα από αυτό. Μέσα από προγράμματα
κοινωνικής προσφοράς, ομάδες ποικίλων δραστηριοτήτων (καλλιτεχνικές, αθλητικές, κλπ), εμπνέουμε
τους μαθητές μας να γίνουν ηγέτες με κοινωνική ευθύνη και να επιδιώξουν την ατομική, τοπική,
εθνική και διεθνή κοινωνική αλλαγή.
Σχετικά με το International Baccalaureate (IB)
Το IB είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών που αποτελεί δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
αναγνωρίζεται από περισσότερες από 125 χώρες για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Το IB Diploma
θεωρείται από τα κολέγια και τα πανεπιστήμια ως ένα από τα καλύτερα προγράμματα για την
προετοιμασία και την εισαγωγή των μαθητών σε αυτά.
Πληροφορίες για τους Υποψήφιους
Πριν ξεκινήσετε τη συμπλήρωση της αίτησης, σας παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τα
παρακάτω κριτήρια:
1. Είστε Έλληνας υπήκοος ή είστε μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα για περισσότερα από 6 χρόνια και
έχετε παρακολουθήσει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
2. Θα έχετε κλείσει τα 16 σας χρόνια μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022.
3. Είστε μαθητές της πρώτης ή δευτέρας λυκείου.
4. Έχετε ακαδημαϊκές επιδόσεις άνω του μετρίου.
Τα ηλικιακά όρια βασίζονται σε αυτά που θέτουν τα Κολλέγια για την εισαγωγή των μαθητών τους.
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Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την
Ελληνική Επιτροπή των UWC ώστε να εξετάσει το αίτημά σας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:
Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης. Η Επιτροπή δίνει
ιδιαίτερη βαρύτητα και αναλύει διεξοδικά τα στοιχεία που συμπληρώνετε για να κάνει τις επιλογές
της.
•

Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις πριν απαντήσετε

•

Απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις

•

Χρησιμοποιήστε το σύνολο των διαθέσιμων λέξεων για κάθε απάντηση

•

Απαντήστε σε αυτό που σας ζητάει η κάθε ερώτηση

•

Απαντήστε είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά ανάλογα με το τι οδηγίες σας δίνονται σε κάθε
ερώτηση

Η Αίτηση είναι προσβάσιμη στο:
https://uwci.smapply.io/

Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στην ιστοσελίδα, κάνετε «κλικ» στο πράσινο κουμπί «REGISTER»

Ακολουθήστε με προσοχή τις οδηγίες και τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Για οποιεσδήποτε
απορίες ή θέματα σχετικά με την πρόσβαση και το σύστημα των αιτήσεων, στείλτε μήνυμα στο
admissions@gr.uwc.org
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ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ:

Κάντε «κλικ» στο VIEW PROGRAMS

Κάντε «κλικ» στο MORE

Κάντε «κλικ» στο APPLY

Κάντε «κλικ» σε κάθε Task με την σειρά, από πάνω προς τα κάτω,
και ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες

Επιλέξατε Yes ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΟΥ ΕΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ WK ή ΟΧΙ!

Επιλέξατε το UWC National Committee
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Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία, και επιλέξατε MARK AS COMPLETE

ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ
ΙΚΑΝΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΧΡΟΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
•

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου /-ας και γονέων ή κηδεμόνων

•

ΑΦΜ Γονέα ή Κηδεμόνα

•

Φωτογραφία υποψηφίου/-ας (τύπου ταυτότητας) σε αρχείο ανεβασμένο στον υπολογιστή σας

•

Υπηκοότητα (-ες) υποψηφίου/-ας

•

Ημερομηνία γέννησης υποψηφίου/-ας

•

Χώρα και τόπο γέννησης υποψηφίου/-ας

•

Στοιχεία κατοικίας υποψηφίου/-ας

•

Τηλέφωνα (σταθερό – κινητό – τηλ. γονέα / κηδεμόνα)

•

E-mail (υποψηφίου /-ας – γονέα / κηδεμόνα)

•

Τα social media handles/profiles του/της υποψηφίου/-ας

•

Στοιχεία τρέχοντος σχολείου (ΟΝΟΜΑ / ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ / ΠΟΛΗ / ΤΑΧ. ΚΩΔ. / ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ)

•

Σε ποια σχολεία έχετε φοιτήσει και πότε

•

Τις γλωσσικές ικανότητες του /της υποψηφίου/-ας

•

Δραστηριότητες και ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/-ας

•

Επικυρωμένο αντίγραφο του «ελέγχου επιδόσεως» της προηγούμενης τάξης του/της
υποψηφίου/-ας σε αρχείο ανεβασμένο στον υπολογιστή σας

•

2-3 φωτογραφίες σας που θεωρείτε ότι σας αντιπροσωπεύουν ως προσωπικότητα (σε
δραστηριότητες, μαζί με φίλους σας κλπ.) σε αρχείο ανεβασμένο στον υπολογιστή σας

•

Την απόδειξη πληρωμής (βλ. παρακάτω), σε αρχείο ανεβασμένο στον υπολογιστή σας

•

Τα στοιχεία των αποστολέων των δύο συστατικών επιστολών (Ονοματεπώνυμο – Πώς γνωρίζει
τον/την υποψήφιο/α)

•

Υπογραφές των γονέων / κηδεμόνων και του/της υποψηφίου /-ας σε αρχεία ανεβασμένο στον
υπολογιστή σας

Απαραίτητα Έγγραφα
Τα πρωτότυπα έγγραφα μπορούν να ζητηθούν οιαδήποτε στιγμή από την Επιτροπή.
Επιπλέον
1. Δύο συστατικές επιστολές, καθηγητών ή υπευθύνων σε κάποια δραστηριότητά σας που θα
αποσταλούν απ’ ευθείας στην Επιτροπή στο e‐mail: admissions@gr.uwc.org
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2. Συστατικές
συγγενών δε γίνονται δεκτές.

επιστολές

3. Κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Επιτροπής για τα UWC €20, στο όνομα του
υποψηφίου.
Τα στοιχεία κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Επιτροπής για τα UWC €20 (είκοσι
ευρώ):
AΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026-0474-06-0100321006
ΙΒΑΝ: GR6302604740000060100321006
SWIFT CODE: ERBKGRAA
Το όνομα που εμφανίζεται είναι "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ"
EUROBANK KATAΣΤΗΜΑ 0474 - ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ 41, ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Για να θεωρηθεί έγκυρη, μια αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
Διαδικασία Επιλογής
Η Ελληνική Επιτροπή των UWC ελέγχει προσεκτικά και διεξοδικά τις αιτήσεις και τις συστατικές
επιστολές που λαμβάνει και επιλέγει τους υποψήφιους που θα συνεχίσουν στη δεύτερη φάση
επιλογής.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν έχει συμπληρωθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο, η
αίτηση αυτή θα ακυρώνεται.
Η δεύτερη φάση των επιλογών περιλαμβάνει μία ή δύο προσωπικές συνεντεύξεις και άλλες ατομικές
και ομαδικές δραστηριότητες.
Στην τελική φάση των επιλογών θα ζητηθεί από τους γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων να
αποστείλουν στη Εθνική Επιτροπή (σε φάκελο ή ηλεκτρονικά) οικονομικά στοιχεία και σχετικές
πληροφορίες που αφορούν στην οικογένεια των υποψηφίων (π.χ. εκκαθαριστικό). Σας ενημερώνουμε
ότι τα στοιχεία αυτά θα ανοιχτούν ΜΟΝΟ για του υποψήφιους που είναι μέσα στους επιλαχόντες
μαθητές για τις θέσεις που προσφέρονται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση τα στοιχεία θα
επιστραφούν στους γονείς/κηδεμόνες ή θα διαγραφούν από τα αρχεία μας.
Οι τελικές αποφάσεις της Ελληνικής Επιτροπής είναι προτάσεις που γίνονται προς τα Κολλέγια. Η
οριστική εγγραφή σε Κολλέγιο γίνεται με την επίσημη αποδοχή της υποψηφιότητας από αυτό.
*Σημειώνεται ότι η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των επιλογών ενδέχεται να τροποποιηθεί
ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα κατά την περίοδο των επιλογών.
Εισαγωγή και Πολιτική Υποτροφιών
Η βασική αρχή επιλογής μαθητών για τα UWC είναι η αξία και η προσωπικότητά τους χωρίς να
λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική δυνατότητα των οικογενειών τους ή το κοινωνικό τους
υπόβαθρο. Οικονομική βοήθεια και υποτροφίες προσφέρονται μέχρι και 100% του κόστους φοίτησης.
Παρόλα αυτά οι γονείς των υποψηφίων μπορεί να κληθούν να συνεισφέρουν εκτός από τα κόστη που
δεν καλύπτονται από τα Κολλέγια (εισιτήρια, προσωπικά έξοδα κλπ.) και στα δίδακτρα, ανάλογα με τις
δυνατότητες που έχουν. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από την Επιτροπή με τον αντικειμενικότερο
δυνατό τρόπο και σε συνεννόηση με τα Κολλέγια.
Η τελική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης είναι 10 Ιανουαρίου 2022.

Καλή επιτυχία!
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Οδηγίες για τις συστατικές επιστολές
Παρακαλούμε να δώσετε τις παρακάτω οδηγίες στα άτομα που θα γράψουν τις συστατικές σας
επιστολές.
Σας ευχαριστούμε που συμφωνήσατε να συντάξετε μία συστατική επιστολή για τον/την
................................................................ ο/η οποίος/α έχει κάνει αίτηση για να φοιτήσει σε ένα UWC.
Τα UWC δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και νέες, χωρίς κοινωνικούς και φυλετικούς περιορισμούς, να
αναπτύξουν τη διεθνή κατανόηση μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει μια απαιτητική
ακαδημαϊκή ζωή με δραστηριότητες σχεδιασμένες ώστε να ενθαρρύνουν την κοινωνική υπευθυνότητα
αλλά και την περιπέτεια.
Το κίνημα των UWC αποτελείται από 18 Κολλέγια σε τέσσερις ηπείρους, με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, που όλα μοιράζονται την ίδια αποστολή, πνεύμα και αξίες. Παρόλο που ένα δυνατό
ακαδημαϊκό υπόβαθρο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα μαθήματα αποτελούν ένα μέρος της ζωής σε ένα
UWC που περιλαμβάνει επίσης, συμμετοχή στις τοπικές κοινότητες, ανάπτυξη διεθνών σχέσεων αλλά
και αθλητικές δραστηριότητες και δημιουργικές ασχολίες.
«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».
Κάθε UWC προσπαθεί για τη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλομορφία όσον αφορά τις χώρες προέλευσης
και το υπόβαθρο των φοιτητών του. Οι θέσεις προσφέρονται κατόπιν μιας χρονοβόρας διαδικασίας με
αιτήσεις, συνεντεύξεις, ομαδικές δραστηριότητες κλπ.. Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή των UWC είναι
ευγνώμων για το χρόνο σας και τις ειλικρινείς απαντήσεις σας στην αξιολόγηση του αιτούντος.
Παρακαλούμε να μας πείτε με ποια ιδιότητα γνωρίζετε τον υποψήφιο, σχολιάστε τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία του, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά του (με παραδείγματα αν είναι δυνατόν)
και εστιάστε στα παρακάτω:
1. Ακαδημαϊκό κίνητρο
2. Οργανωτική ικανότητα σε σχέση με εργασίες και χρονικά περιθώρια
3. Συναναστροφή με άλλους
4. Προσαρμοστικότητα
5. Ωριμότητα και ισορροπία
6. Πρωτοβουλία
7. Επικοινωνιακές ικανότητες
8. Ικανότητα διαχείρισης άγχους
9. Άλλα πλεονεκτήματα και αδυναμίες
Η τελική ημερομηνία για την παραλαβή των συστατικών επιστολών είναι 10 Ιανουαρίου 2022.
Η επιστολή είναι εμπιστευτική και παρακαλούμε να μην την δείξετε στον υποψήφιο αλλά να την
αποστείλετε απ’ ευθείας στο e-mail: admissions@gr.uwc.org
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