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Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 
 

Θέμα: Σύντομο Διαδικτυακό Πρόγραμμα UWC με θέμα την 

 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 

 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι το δίκτυο UWC (United 
World Colleges) διοργανώνει διαδικτυακό καλοκαιρινό σχολείο στο πλαίσιο του  
ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο EU Programme for UWC Short Courses in 
Cyprus, με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα, από την Τετάρτη 23 Ιουνίου μέχρι 
την  Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Η γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος για όλα 
τα εργαστήρια είναι τα Αγγλικά.  
 

2. Το πρόγραμμα θα εστιάσει σε δράσεις και καινοτομίες που εμπίπτουν στον 
τομέα της κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε πρωτοβουλίες που 
αφορούν κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, 
οι συμμετέχοντες θα διδαχτούν βασικές έννοιες και δεξιότητες και θα έχουν την 
ευκαιρία να εργαστούν σε μικρές ομάδες πάνω στις δικές τους ιδέες κοινωνικής 
επιχείρησης.  

 
3. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος σε εργαστήρια διάρκειας 4 ωρών 

καθημερινά το πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ενώ θα υπάρχει μια κοινωνική 
δραστηριότητα καθημερινά πιο αργά το απόγευμα. Τα Σάββατα, θα πραγματοποιείται 
ένα ανεπίσημο εργαστήριο, ενώ οι Κυριακές θα είναι ελεύθερες. 

 
4. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το UWC 

κατά τη λήξη του προγράμματος.  
 
5. Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://www.cy.uwc.org/about-uwc-
cyprus/short-courses. Παράλληλα, επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό υλικό.  

 
 



6. Κριτήρια Επιλογής 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες που πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια: 
 
 
● Είναι ηλικίας 14 έως 16 ετών  
● Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην καινοτομία, επιχειρηματικότητα ή/και 

στην κοινωνική αλλαγή. 

 Έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο καθόλη τη διάρκεια 
του προγράμματος. 

● Έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
● Δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο Σύντομο Πρόγραμμα UWC στο 

παρελθόν και δεν έχουν φοιτήσει σε Κολλέγιο UWC, ενώ δεν πρόκειται 
να παρακολουθήσουν άλλο Σύντομο Πρόγραμμα UWC ή πρόκειται να 
φοιτήσουν σε Κολλέγιο UWC κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς.  

 
7. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους μαθητές 

του σχολείου σας. Η λήξη υποβολής αιτήσεων είναι η 16η Μαΐου 2021. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται 
στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS0mp2evbd-
aQ0GxzHvdoBWCOPkVYAo_a0TvX_tpMuk-Fmzg/viewform?gxids=7628 

 
Οι αιτήσεις γίνονται σε κυλιόμενη βάση, γι’ αυτό το λόγο οι μαθητές και 

μαθήτριες ενθαρρύνονται να υποβάλουν την αίτηση τους το συντομότερο. 
 
8. H συμμετοχή είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το UWC. 
 
9. Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

αποτείνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση 
shortcourses@cy.uwc.org. 

 
 
 

         
 

 Δρ Κυπριανός Δ. Λούης 
 Διευθυντής 

Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 
 
 
 

 

 


