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Τα Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου (United World Colleges -  UWC) αποτελούν ένα  
παγκόσµιο εκπαιδευτικό κίνηµα που στόχο έχει να µετατρέψει την εκπαίδευση σε µία  
δύναµη που θα ενώσει τους λαούς, τα έθνη και τους πολιτισµούς για ένα ειρηνικό και 
αειφόρο µέλλον. Τα UWC δίνουν τη δυνατότητα σε νέους και νέες χωρίς κοινωνικές και 
φυλετικές διακρίσεις, να αναπτύξουν τη διεθνή κατανόηση µέσα από ένα πρόγραµµα που 
συνδυάζει την ακαδηµαϊκή ζωή µε δραστηριότητες σχεδιασµένες ώστε να ενθαρρύνουν 
την κοινωνική υπευθυνότητα και περιπέτεια.  

Τα Κολλέγια του Ηνωµένου Κόσµου (United World Colleges - UWC) ιδρύθηκαν το 1962 
από τον ιδεαλιστή Γερµανό παιδαγωγό Κουρτ Χαν που µέσα στη δίνη του ψυχρού 
πολέµου οραµατίστηκε το σχολείο εκείνο που θα ενώνει τους νέους ανθρώπους όλου του 
κόσµου. Σήµερα 17 τέτοια Κολλέγια (https://uwc.org/education/schools-colleges) 
λειτουργούν σε 5 ηπείρους προσφέροντας κάθε χρόνο τη µοναδική αυτή εκπαιδευτική 
εµπειρία σε 8.000 µαθητές από όλες τις χώρες του πλανήτη. 

Τα UWC προσφέρουν στους µαθητές µία εκπαίδευση που ενώ παράλληλα εκτιµά και 
ενθαρρύνει την ακαδηµαϊκή πρόοδο και επιτυχία, είναι πολλά περισσότερα από αυτό. 
Μέσα από τα προγράµµατα κοινωνικής προσφοράς, τις οµάδες ποικίλων δραστηριοτήτων 
(καλλιτεχνικές, αθλητικές), εµπνέουν τους µαθητές να γίνουν ηγέτες της κοινωνικής 
ευθύνης και να επιδιώξουν την ατοµική, τοπική, εθνική και διεθνή κοινωνική 
αλλαγή.  

Στα 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 για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου. Οι µαθητές διδάσκονται στα 
αγγλικά και αποκτούν ένα διεθνές απολυτήριο (International Baccalaureate Diploma 
Programme (IB) που αναγνωρίζεται παγκοσµίως ως προσόν εισαγωγής σε πανεπιστήµια 
όλου του κόσµου. 

Οι µαθητές, επιλέγονται από µια Εθνική Επιτροπή αποκλειστικά µε βάση την 
προσωπικότητα, το ταλέντο και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν σε κάποιον 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. 

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.  

Κάθε φθινόπωρο η Ελληνική Εθνική Επιτροπή κοινοποιεί τις διαθέσιµες για την Ελλάδα 
θέσεις µέσα από το Υπουργείο Παιδείας, τις Δευτεροβάθµιες Διευθύνσεις και τα σχολεία 
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όλης της χώρας, τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και το site της και δέχεται αιτήσεις από 
µαθητές και µαθήτριες δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων. 

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 συνολική 
εικόνα των υποψηφίων τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Από το 
σύνολο των αιτήσεων δηµιουργείται βραχεία λίστα υποψηφίων που προχωρούν στην 
επόµενη φάση αξιολόγησης. Οι επιλεγµένοι υποψήφιοι συνήθως επιδεικνύουν έναν 
συνδυασµό ακαδηµαϊκών ικανοτήτων, πρωτοβουλίας, συµµετοχής στα κοινά µέσω 
διαφόρων δραστηριοτήτων.  

Οι επιλεγµένοι υποψήφιοι θα περάσουν από διαδικασία επιλογών η οποία 
συµπεριλαµβάνει – µεταξύ άλλων – συνεντεύξεις, οµαδικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις 
κλπ. Από αυτούς τους υποψήφιους γίνεται και η τελική επιλογή των σπουδαστών που η 
Ελληνική Εθνική Επιτροπή θα προτείνει, κατά περίπτωση, για τις διαθέσιµες θέσεις. 
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Πληροφορίες:  

www.gr.uwc.org, www.uwc.org, info@.gr.uwc.org, uwcgreece@gmail.com 
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