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Συνεργασία της Νέας Γενιάς Ζηρίδη µε το 
Cambridge International Schools 

Ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες απαιτήσεις για διεθνή 
εκπαίδευση, η  Νέα Γενιά Ζηρίδη ανακοίνωσε  µια νέα, 
σηµαντική συνεργασία µε τα Cambridge International 
Schools, του παγκοσµίως αναγνωρισµένου 
εκπαιδευτικού οργανισµού Cambridge International 
Examinations. Η Nέα Γενιά Ζηρίδη είναι το πρώτο 
ελληνικό σχολείο που συνεργάζεται µε τα Cambridge 
International Schools. 

Ο κορυφαίος εκπαιδευτικός οργανισµός Cambridge 
International Schools που ανήκει στο University of 
Cambridge αποτελεί τον µεγαλύτερο και πιο 
αναγνωρισµένο φορέα διεθνών προγραµµάτων και 
πτυχίων για µαθητές 5-19 ετών σε όλο τον κόσµο. Η 
Νέα Γενιά Ζηρίδη προσφέρει την προαιρετική παροχή 
ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος που οδηγεί στην 
εισαγωγή των µαθητών σε κορυφαία πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, µε την εποπτεία και τη σφραγίδα του 
πανεπιστηµίου του Cambridge, παράλληλα µε την 
απόκτηση του Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου.  

Το δίγλωσσο πρόγραµµα του Cambridge International 
Schools θα εφαρµοστεί αρχικά στις τάξεις Α’ & Δ’ 
Δηµοτικού (Cambridge Primary) και Α’ Γυµνασίου 



(Cambridge Secondary). Παράλληλα, οι µαθητές 
διατηρούν το δικαίωµα εισαγωγής τους στα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια µέσα από τις πανελλήνιες εξετάσεις. 

Το Cambridge International Εxaminations είναι ένας 
παγκόσµιος φορέας διεθνών εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, που συµπληρώνουν το εθνικό 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Τα προγράµµατά του 
εφαρµόζονται σε 9.000 σχολεία σε περισσότερες από 
160 χώρες στον κόσµο.Το Ziridis Bilingual School έχει 
ως στόχο οι µαθητές να αποκτήσουν όλα τα 
απαραίτητα εφόδια και δεξιότητες, ώστε να επιτύχουν 
σε ένα διαρκώς εξελισσόµενο και ανταγωνιστικό 
διεθνές περιβάλλον. 

Πληροφορίες για τη Νέα Γενιά Ζηρίδη 

Η Νέα Γενιά Ζηρίδη συνδυάζει την οικογενειακή, ιστορική παράδοση 
80 ετών µε τη συνεχή καινοτοµία, εφαρµόζοντας µε συνέπεια την 
προσωποποιηµένη µάθηση (personalized learning) σε κάθε 
εκπαιδευτική διάσταση κι επιτυγχάνοντας εξαιρετικά ακαδηµαι ̈κά 
αποτελέσµατα. Σε ένα πρότυπο campus µε οικολογικές 
εγκαταστάσεις σε έκταση 80 στρεµµάτων στα Σπάτα, το σχολείο 
προσφέρει ένα πολυδιάστατο και εξειδικευµένο φάσµα 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών, συναισθηµατικών και αθλητικών 
δραστηριοτήτων, µε έµφαση στο µοναδικό προφίλ και τις ιδιαίτερες 
κλίσεις του κάθε µαθητή και στο υψηλό επίπεδο γνώσης που αποκτά. 
Εξελίσσοντας διαρκώς τα προγράµµατα και τις υπηρεσίες της, η Νέα 
Γενιά Ζηρίδη καλλιεργεί στους µαθητές της ατοµικές και κοινωνικές 
δεξιότητες ζωής και όλα τα αναγκαία εργαλεία για να αντιµετωπίσουν 
τις προκλήσεις της νέας εποχής, συντελώντας στην επιτυχία και στην 
ευτυχία τους.  

 
 

	  


