
                  ’DE KIBRISLI 
GENÇLER İÇİN AB BURS 
PROGRAMI
Dünyayı değiştirin.  
2023’te bir UWC okuluna katılın.

UWC NEDİR?
Birleşik Dünya Kolejleri (United World Colleges - UWC), barış ve 
sürdürülebilir bir gelecek amacıyla eğitimi insanları, ulusları ve 
kültürleri birleştirecek bir güç haline getiren küresel bir harekettir. 
UWC’de 16-19 yaş arası öğrenciler, UWC’nin geliştirilmesinde 
kilit rol oynadığı dünyaca tanınan bir müfredat olan Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı (IBDP) eğitimi alırlar.



Irmak, UWC Mostar mezunu 2022
Hem kendimi daha derin bir düzeyde 
anlamama yardımcı olan karşılaştığım 
zorluklar hem de sonsuza kadar 
hatırlayacağım güzel anılar sayesinde 
hayatım tamamen değişti.

Iliada, UWC Mostar mezunu 2022
Farklı geçmişlerden ve ideolojilerden 
insanlarla aynı ortamda yaşama fırsatım 
olduğu için çok minnettarım. UWC 
Mostar’da edindiğim değerleri, gittiğim her 
yerde sonsuza dek içimde tutacağım.

Deren, UWC Mostar mezunu 2022
İnsanın sadece akademik olarak sağladıkları 
için değil, bireysel yetenekleri için de değer 
verildiği UWC gibi bir yerde geçirdiğim 
zaman, oldukça zorlu ama yoğun, kişisel 
gelişime yol açan bir dönemdi. Her ne kadar 
UWC, insanın kendi ayakları üstünde durma 
becerilerinde ustalaşmasını gerektiren 
karmaşık bir deneyim olduysa da, mezun 
olduktan sonra, hayatın tüm engelleriyle 
başladığını hissettiğim zaman şimdidir.  
Avrupa Birliği’nin Burs Programı tarafından 
bize sağlanan bu etkileyici deneyim için 
içtenlikle minnettarım. Bu aynı zamanda 
biz Kıbrıslı gençlerin, birbirimizi sonuna 
kadar deneyimlememize de izin verdi. 
Eşsiz kültürümüzü Akdeniz’in kalbinden 
kucaklarken gururlu tek bir toplum 
olduğumuzu fark ettik.

2023-2025 UWC BURSLARI İÇİN 
NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ
Öğrencilerin 2025 yılına kadar bir UWC 
okulunda eğitimlerine devam etmeleri 
için burs sağlanacaktır. 2006-2007 yılları 
arasında doğan Kıbrıslı ortaöğretim 
öğrencileri başvurabilir.

SON BAŞVURU TARIHI  
31 OCAK 2023 

UWC 2023-2025  
AB BURSLARI
AB, 2023’ten 2025’e kadar Avrupa’daki  
4 UWC okulundan birinde (Almanya’daki 
UWC Robert Bosch Koleji, Hollanda’daki 
UWC Maastricht, İtalya’daki UWC Adriatic, 
ve Bosna Hersek’teki UWC Mostar) eğitim 
almaları için 16 Kıbrıslı öğrenciye burs 
sağlamaktadır. 

AB Burs Programı, Kıbrıslı toplumlar 
arasında karşılıklı bir anlayış köprüsü 
kurulmasına katkıda bulunmayı 
amaçlamaktadır. 

Bu program, 11. ve 12. sınıfta Uluslararası 
Bakalorya Diploma Programı okumak 
isteyen öğrenciler içindir.

UWC RED CROSS NORDIC
Norway

UWC ADRIATIC
Italy

UWC MOSTAR
Bosnia and Herzegovina

UWC ISAK JAPAN
JapanUWC ROBERT 

BOSCH COLLEGE
Germany

UWC LI PO CHUN
Hong Kong

UWC CHANGSHU CHINA
China

UWC SOUTH EAST ASIA 
Singapore

WATERFORD KAMHLABA
UWC SOUTHERN AFRICA

Eswatini

UWC
DILIJAN
Armenia

UWC MAHINDRA
COLLEGE
India

UWC THAILAND
Thailand

UWC COSTA RICA

UWC-USA

Costa Rica

USA

PEARSON 
COLLEGE UWC

Canada

UWC MAASTRICHT
The Netherlands

UWC ATLANTIC
Wales, UK

UWC EAST AFRICA
Tanzania

18  SCHOOLS
4 CONTINENTS



KISA DÖNEM KURSLARI

UWC kısa dönem kursları, yaşamlarında ve dünyada değişiklik 
yapmak isteyen tutkulu gençler için iki haftalık bir eğitim programıdır. 
Kısa dönem kurslarımız, akademik program hariç  
UWC okul deneyimini benzersiz kılan her şeyi sunar.

UWC kısa dönem kursları, UWC misyonunu ve değerlerini daha da 
yaymak için dönüştürücü bir fırsattır. Şunları deneyimleme fırsatını 
sunar:
 • Küresel barışı ve sürdürülebilirliği ilerletme tutkusunu sürdürmek;
 • Liderlik ve değişim becerilerinizi geliştirmek;
 • Benzer düşünen uluslararası bir katılımcı grubuyla tanışmak ve 
işbirliği yapmak

GENÇLERE YÖNELİK ETKİNLİKLER
UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı kapsamındaki bir seri 
‘Gençlere yönelik etkinlikler’, Kıbrıslı gençleri  kültür, toplum hizmeti 
veya sürdürülebilirlik konularına odaklanma amacıyla, bir araya 
getirmeyi hedeflemektedir. 

UWC Kısa Dönem Kursu, Kornos, Kıbrıs, yaz 2022
Mükemmel bir deneyimdi! Çok yoğundu ama aynı zamanda 
çok eğlenceliydi. Ayrıca farkında olmadan çok şey öğrenmiş 
olmayı da sevdim.  Etkilendim, çünkü katılımcılar tüm 
toplumların sorunları hakkında gerçekten bilgilendirildiler ve 
bir değişiklik yapmak istediler. Değişimi yaratanlar olmamız 
ve hem kendi neslimiz hem de bizden sonraki nesiller için 
daha iyi bir gelecek yaratmamız için bize verdiğiniz tüm 
kararlılık ve motivasyon için teşekkür ederiz.

UWC Gençlere yönelik etkinlikler ‘Gençler kamusal 
alanları yeniden tasarlıyor’, Haziran 2022.
Bu atölyeden gerçekten keyif aldım!! Gerçekten yaratıcı ve 
eğlenceliydi! Herkesle şahsen tanışmak ve arkadaş edinmek 
çok güzeldi!

DEĞİŞİMİN YARATICILARI OLUN
UWC’de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı 
kapsamındaki diğer aktiviteler.



KÜRESEL BARIŞ VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Dünyayı değiştirmek ve 
daha iyi hale getirmek, 
Kıbrıs ve ötesinde 
barışa, gelişmeye ve 
sürdürülebilirliğe katkıda 
bulunmak ister misin?

YARINI DEĞİŞTİRECEKLERİ 
EĞİTİYORUZ
UWC, barış ve 
sürdürülebilirlik için çalışma 
hedefini paylaşan küresel 
bir okul ailesidir. Dünyanın 
dört bir yanından gelen 
öğrencilere katılın. Farklı 
kültürlerden ve deneyimlere 
sahip insanlarla yaşayın ve 
birlikte eğitim alın.

 

BİRLİKTE YAPABİLİRİZ
Değişimin yaratıcıları olmaya 
hazırlanın.

Dünya çapında arkadaşlıklar 
geliştirin.

Çeşitliliği kutlayın.

Başkalarının hayatlarını 
dönüştürün.

Yeni kültürlerle etkileşim kurun.

IB Diploması alın.

Önde gelen bir üniversiteye girin.

Gerçek bir fark yaratın.

DAHA FAZLA 
BİLGİ İÇİN

www.cy.uwc.org

UWCCy

uwccyprus

İLETİŞİM

info@cy.uwc.org

Bu yayın Avrupa Birliği’nin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla UWC Cyprus’un 
sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


