Szkoły i programy edukacyjne UWC umożliwiają
uczniom z prawie każdego zakątka świata naukę
w zróżnicowanym, lecz wymagającym środowisku,
które inspiruje do wspólnej pracy na rzecz pokoju
i stabilnej przyszłości.

Pokój

Ekologia

Prawa
człowieka

Czym jest przygoda
z UWC?
Tolerancja

Wolontariat
Polska stypendystka Agata Patyna (po prawej) podczas
międzynarodowego festiwalu w UWC Pearson College.

Nauka w szkole UWC na zawsze odmieni Ciebie
i Twoje życie. Począwszy od sposobu, w jaki zaczniesz
postrzegać edukację i współpracę ze swoimi
rówieśnikami, a skończywszy na czekających
na Ciebie niesamowitych możliwościach.
UWC to przygoda i przyjaźnie, które nie kończą się
w momencie opuszczenia murów szkoły. United
World Colleges to prawdziwie międzynarodowy
ruch, którego członkowie – uczniowie i absolwenci –
starają się zmieniać świat poprzez pracę, naukę
i wolontariat na rzecz otaczającego ich środowiska
i lokalnej społeczności.
UWC to nie tylko zagraniczne licea. Byli i aktualni
stypendyści wraz ze swoimi szkołami i komitetami
narodowymi organizują również coroczne, dwu- lub
trzytygodniowe kursy, których uczestnicy z całego
świata przeżywają przygodę nie mniejszą niż ta,
jaka czeka na stypendystów.

E-mail: kontakt@uwc.org.pl

Chcesz się uczyć
i jednocześnie
zmieniać świat?

WWW: www.uwc.org.pl

UWC jest dla Ciebie.
Przygoda
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata
im. prof. Pawła Czartoryskiego / UWC Polska
Skr. Poczt. 15, 05-420, Józefów, Polska
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000128672

Wyzwanie

Rozwój
osobisty

To wyzwanie daleko wykraczające poza salę
lekcyjną.
Żyjąc i ucząc się w szkole UWC, nabędziesz
wyjątkowych umiejętności, które bez wątpienia
przydadzą Ci się w dalszej edukacji, karierze i życiu.
Poczynając od otwierającego oczy wolontariatu,
poprzez niekończące się rozmowy i debaty
w międzynarodowym gronie, samodzielną pracę
naukową, nietypowe sporty (np. wspinaczka
wysokogórska, nurkowanie) a kończąc
na niesamowitych wycieczkach i występach
artystycznych - doświadczenia z UWC pozostaną
z Tobą już na zawsze.
Mieszkając z rówieśnikami z prawie każdego
państwa, bardzo szybko odkryjesz niesamowitą
różnorodność zwyczajów, opinii i marzeń.
Jest bardziej niż prawdopodobne, że mierząc się
w dyskusji z ludźmi o poglądach diametralnie innych
niż Twoje, nauczysz się także więcej o sobie.

„Mój wolontariat nieustannie
kwestionował moje poglądy,
stając się niewątpliwie
najtrudniejszą częścią mojej nauki
w UWC – poza fizyką, oczywiście!”
Fiora (GB), uczennica Waterford Kamhlaba UWC
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UWC Pearson College wykorzystuje możliwości jakie stwarza
lokalizacja szkoły, włączając do programu nauczania takie
przedmioty jak oceanologia.

NAUKA
We wszystkich szkołach UWC programem nauczania
jest Matura Międzynarodowa (International
Baccalaureate, znana też jako IB).
IB to wymagający i powszechnie uznany program
złożony z sześciu przedmiotów wybranych z różnych
gałęzi nauk ścisłych i humanistycznych. Zgodnie z
rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej,
w Polsce dyplom IB jest uznawany za równoważny
polskiemu świadectwu maturalnemu.
Poza Stanami Zjednoczonymi i Japonią, dyplom IB
w zupełności wystarczy, by dostać się na studia w
większości krajów świata.

„Matura Międzynarodowa jest
wymagającym programem, który
uczy samodyscypliny i właściwego
zarządzania czasem. To doskonałe
przygotowanie do dalszej edukacji
i pracy.”
Neto (Timor Wschodni), absolwent Li Po Chun
UWC, obecnie studiuje w Stanach Zjednoczonych
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PROCES APLIKACYJNY
Rekrutację do szkół UWC prowadzą istniejące
w ponad stu trzydziestu krajach komitety narodowe.
W Polsce tę funkcję pełni Towarzystwo Szkół
Zjednoczonego Świata, zrzeszające polskich
(lub zamieszkałych w Polsce) absolwentów United
World Colleges.
Stypendia przyznawane przez TSZŚ pokrywają zwykle
od 50% do 100% kosztów nauki, zakwaterowania oraz
wyżywienia.
Podania o stypendia są przyjmowane raz w roku, do
15 stycznia. Więcej informacji na temat rekrutacji osób
z Polski można znaleźć na stronie www.uwc.org.pl.

Polscy licealiści zainteresowani ubieganiem się
o stypendia UWC powinni spełniać następujące
wymagania:
• być uczniem/uczennicą I klasy liceum 		
ogólnokształcącego
• mieć średnią ocen na świadectwie gimnazjalnym
minimum 4,5
• osiągnąć wynik z trzech części testu
gimnazjalnego minimum 80%
• dobrze znać język angielski
• posiadać udokumentowane, szerokie
zainteresowania i osiągnięcia

„Poznawanie ludzi z tak
odmiennych miejsc i kultur to
niezapomniane doświadczenie.
Odkąd przyjechałem do UWC,
każda rozmowa jest lekcją,
ważną chwilą i wartościowym
doświadczeniem.”
Corrado (Wenezuela), uczeń UWC-USA

JĘZYK
Standardowym językiem nauczania w szkołach
UWC jest język angielski. Wyjątkiem jest UWC
Costa Rica, gdzie drugim językiem wykładowym
jest język hiszpański. W zależności od dostępności
przedmiotów i nauczycieli, niektóre szkoły mogą
również oferować dodatkowe kursy w innych,
oficjalnych językach Matury Międzynarodowej
(np. język francuski w Kanadzie).
Od polskich kandydatów jest wymagana dobra, lecz
niekoniecznie biegła znajomość języka angielskiego.
Każda ze szkół UWC zapewnia swoim nowym
uczniom pomoc w przystosowaniu się do nauki
i komunikowania w języku obcym, z dodatkowymi
zajęciami wyrównawczymi włącznie.

