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Αγαπητοί διευθυντές/ τριες Λυκείων Μέσης Εκπαίδευσης, 
 
Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους της Επιτροπής του UWC στην Κύπρο, η οποία 
προσφέρει 10 πλήρεις υποτροφίες, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε μαθήτριες και μαθητές ηλικίας 15-17 ετών, 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. 
  
Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μαθήτριες και μαθητές οι οποίες/οποίοι πληρούν όλα 
τα πιο κάτω κριτήρια: 
(α) Να έχουν γεννηθεί στην Κύπρο ή ένας από τους γονείς τους να έχει γεννηθεί στην 
Κύπρο. 
(β) Να κατοικούν στην Κύπρο. 
(γ) Να έχουν φοιτήσει σε σχολείο στην Κύπρο για τουλάχιστον (5) έτη σωρευτικά. 
(δ) Να έχουν ολοκληρώσει ή να πρόκειται να ολοκληρώσουν την Α’ τάξη Λυκείου (ή 
την αντίστοιχη τάξη στα ιδιωτικά σχολεία) μέχρι το καλοκαίρι του 2022. 
(ε) Ημερομηνία γέννησης: Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2005 και 31ης Δεκεμβρίου 2006.  
  
Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες είναι η 31η 
Ιανουαρίου 2022. 
 
Επισυνάπτονται σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια για το πρόγραμμα στα 
Ελληνικά και Αγγλικά. 
 
Θα θέλαμε να σας παρακαλούμε όπως μοιραστείτε τις σχετικές πληροφορίες και υλικό 
με τους μαθητές και μαθήτριές σας και συμβούλους επαγγελματικής αγωγής, καθώς 
και για τις ακόλουθες διαδικτυακές συναντήσεις που διοργανώνουμε για 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων (μαθητών, μαθητριών, δασκάλων, γονιών) τις 
επόμενες δύο εβδομάδες.  
 
Για τις δύο πρώτες συναντήσεις οι συμμετέχοντες χρειάζεται να κάνουν εγγραφή εκ 
των προτέρων ακολουθώντας τους σχετικούς συνδέσμους, ενώ η τρίτη συνάντηση 
είναι ανοικτή και δεν απαιτεί εγγραφή. 
 
Διαδικτυακές ενημερωτικές συναντήσεις 
 
Τρίτη 18 Ιανουαρίου στις 5μμ 

http://www.uwcad.it/
http://www.uwcmaastricht.nl/
http://www.uwcmostar.ba/
http://www.robertboschcollege.de/


Σύνδεσμος για εγγραφή στη 
συνάντηση: https://zoom.us/j/97466803046?pwd=K3hiQXdMZjdxc0tueHR4QWkwd
WlwUT09 
 
Πέμπτη 20 Ιανουαρίου στις 5μμ 
Σύνδεσμος για εγγραφή στη 
συνάντηση: https://zoom.us/j/97466803046?pwd=K3hiQXdMZjdxc0tueHR4QWkwd
WlwUT09  
 
Τρίτη 25 Ιανουαρίου στις 5μμ - Ανοιχτή συνάντηση 
Σύνδεσμος: https://zoom.us/j/91084076300?pwd=dTF6SVF5MHppTE5YZXRITTFGa
HdVQT09 
Αριθμός συνάντησης: 910 8407 6300 
Κωδικός: 048228 
 
 
Πληροφορίες για την Επιτροπή του UWC στην 
Κύπρο: www.cy.uwc.org και www.facebook.com/UWCCy 
  
Πληροφορίες για τον UWC και τα 18 σχολεία σε όλο τον κόσμο: www.uwc.org 
 
Για ερωτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
μέσω info@cy.uwc.org και στα τηλέφωνα 99 669902 (Mike Johnson) και 99 
742064 (Μαριάννα Λάρμου). 
 
Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεσή σας για 
οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινήσεις χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
Μαριάννα Λάρμου 
Τηλ. 99742064 
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