UWC-koulujen yhteiset käytännesäännöt
UWC:n tavoitejulistuksen mukaan tavoitteena on koulutuksen avulla yhdistää eri ihmisiä, kansakuntia ja
kulttuureja rauhan ja kestävän tulevaisuuden nimissä. Tämän julistuksen toteutuminen edellyttää
sitoutumista seuraaviin arvoihin:










Kansakuntien ja kulttuurien välinen ymmärrys
Erilaisuuden arvostaminen
Henkilökohtainen vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus
Yhteinen vastuunkanto ja kunnioitus
Myötätunto ja palvelustyö
Ympäristön kunnioittaminen
Idealismi
Henkilökohtaiset haasteet
Toiminta ja henkilökohtainen esimerkki

UWC-eetoksen ytimessä on toisten kunnioittaminen kaikissa toimissamme ja puheissamme. Meidän täytyy
siis ajatella myös yhteistä hyvää ja tarvittaessa nousta omien yksilöllisten halujemme ja tarpeittemme
yläpuolelle. Liikkeen vaalimien ihanteiden täyttyminen edellyttää hyväsydämisyyttä kaikilta UWC-yhteisön
jäseniltä. Erityisen tärkeää on tunnistaa toisten kulttuurien tapojen ja normien monipuolisuus.
Yhteisten käytännesääntöjen tarkoituksena on tehdä odotukset sääntöjä kohtaan oppilaille selväksi jo heti
alussa ennen koululle tuloaan. Opiskelupaikkansa UWC-koulussa hyväksyneet opiskelijat sitoutuvat
noudattamaan näitä käytännesääntöjä, harjoittamaan terveitä ja hyviä elämäntapoja sekä välttävät
parhaansa mukaan potentiaalisen vahingon tuottamisen itselleen tai muille kouluyhteisön jäsenille.

Seuraavat asiat ovat yksiselitteisesti kielletty UWC-kouluissa:








Laittomat huumeet
Tupakan hallussapito ja tupakointi
Alkoholin käyttö ja hallussapito koulun alueella ja koulun järjestämissä tapahtumissa/matkoilla
Seksuaalinen kanssakäyminen julkisilla alueilla, mukaan lukien opiskelijoiden huoneissa
Simputus, kiusaaminen tai mikä tahansa muu häirintä
Pahoinpitely ja fyysinen väkivalta
Varastaminen tai "lainanotto ilman lupaa"

Lisäksi jokaisella UWC-koululla on selkeät säännöt koskien seuraavia asioita:





Läsnä- ja poissaolot (niin opetuksessa kuin harraste- ja palvelutoiminnassa)
Akateeminen rehellisyys
Ulkonaliikkumiskiellon/nimenhuudon/hiljaisen ajan noudattaminen ja kunnioittaminen
Alkoholin käyttö koulualueen ulkopuolella maan lakien sen salliessa

Jokaisella UWC-koululla on myös muita sääntöjä liittyen näihin tai muihin kysymyksiin, yleensä heijastaen
sijaintimaan lakeja ja kulttuurinormeja. Odotuksena on kuitenkin, että tässä ohjeistuksessa mainittuja
sääntöjä seurataan jokaisessa UWC-koulussa niiden jokapäiväisessä toiminnassa ja hengessä.
Opiskelijat, jotka rikkovat koulun yhteisiä sääntöjä, voivat joutua erotetuiksi (mahdollisesti jo yhdestä
sääntörikkomuksesta sen ollessa erityisen vakava).

UWC Common Code of Conduct
Pursuing the UWC mission — to make education a force to unite people, nations,
and cultures for peace and a sustainable future — requires a commitment to the
following values: international and intercultural understanding, celebration of
difference, personal responsibility and integrity, mutual responsibility and respect,
compassion and service, respect for the environment, a sense of idealism, personal
challenge, action and personal example.
At the heart of the UWC ethos is respect for others in all our actions and words. This
means that we must think about the common good and be able to rise above our
individual desires and needs. In short, our ideals require good heartedness from all
members of the UWC community and a recognition that cultural norms are diverse.
The common code of conduct is required to make expectations clear. Students who
accept a position at a UWC school or college commit to the pursuit of a healthy
lifestyle, one that avoids potential harm to self and to others.
The following are not tolerated:
- Illicit drugs
- Tobacco
- Alcohol on school property and school sponsored activities
- Sexual activity in any public area, including student rooms
- Hazing, bullying or harassment
- Assault
- Stealing or ‘borrowing without permission’
Additionally, each college will have clear expectations regarding:
- Attendance (at all classes and activities)
- Academic integrity
- Respect for curfew and/or quiet time
- Alcohol ‘off-campus'
Individual UWC schools and colleges may have additional standards on these issues
that reflect the laws and cultural norms of the country in which they are located.
The expectation is that the UWC Common Code of Conduct will be followed both in
action and in spirit. Those who breach the code will lose the right to remain in their
UWC school or college

