
 

ΤΠΟΣΡΟΦΙΕ «ΜΕΘΕΞΙ» 

 

Πποζθοπά θπονηιζηηπίος «ΜΕΘΕΞΙ» 

Ππορ: Μέλη ηος ζςλλόγος πολςηέκνων Θεζζαλονίκηρ «Οι Άγιοι 

Πάνηερ» 

    Αγαπεηνί γνλείο θαη καζεηέο, εκείο, ζην θξνληηζηήξην ΜΔΘΔΞΙ, 

αλαινγηδόκελνη ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηελ νπνία βηώλεη ε 

ειιεληθή πνιύηεθλε νηθνγέλεηα, απνθαζίζακε λα ηε ζηεξίμνπκε κε όιεο καο 

ηηο δπλάκεηο. Έηζη, εθηόο από ηελ πςειή πνηόηεηα εθπαίδεπζεο ηελ νπνία 

παξέρνπκε κε κεξάθη γηα ηνλ θάζε καζεηή/ηξηα ρσξηζηά, ηώξα, παξέρνπκε θαη 

ζηνπο γνλείο ρακειέο ηηκέο, αθνύ κε ηηο ππνηξνθίεο θαιύπηνπκε εκείο έλα 

πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ εηήζησλ δηδάθηξσλ ! Οη ππνηξνθίεο ρσξίδνληαη 

ζε δύν θαηεγνξίεο: α) ππνηξνθίεο κε δηαγσληζκό θαη β) ππνηξνθίεο κε 

θνηλσληθά θξηηήξηα (ρσξίο δηαγσληζκό). Οι σποηροθίες ποσ δίνονηαι ζηοσς 

πολύηεκνοσς, ενηάζζονηαι ζηην καηηγορία «κοινωνικά κριηήρια» και 

είναι άνεσ διαγωνιζμού. Αξθεί κόλν ε εγγξαθή, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ν 

καζεηήο ηελ έκπηωζη 20%!!! γηα όιε ηε ζρνιηθή ρξνληά - θαη κάιηζηα ζε 

ηκήκα κόλν 3 καζεηώλ - επί ησλ αλαξηεκέλσλ ηηκώλ ζηε ζειίδα καο 

https://methexis.edu.gr/%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%ad%cf%82/ !! 

 

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΣΜΗΜΑΣΑ : «Απνηειεί βαζηθή θαη απαξέγθιηηε αξρή ηνπ 

θξνληηζηεξίνπ καο. Ο θάζε γνλέαο πνπ επελδύεη ζε έλα θξνληηζηήξην 

πεξηκέλεη λα βνεζεζεί ην παηδί ηνπ θαη κάιηζηα πνιύ πεξηζζόηεξν απ΄ όηη ζην 

ζρνιείν. Απηό γηα λα ζπκβεί δελ ζα πξέπεη ην ηκήκα λα έρεη πάλσ από 3 

καζεηέο. Σα ηκήκαηα πνπ έρνπλ όια ηα θξνληηζηήξηα είλαη ηκήκαηα 7, 8 ή θαη 

9 αηόκσλ! Απηό δελ απνηειεί εηιηθξηλή πξνζθνξά πξνο ηνλ καζεηή, νύηε 

ζεβαζκόο ζηνλ θόπν ησλ γνλέσλ. Σν θξνληηζηήξην ΜΔΘΔΞΙ δελ έρεη σο 

ζηόρν ηνλ άθξαην πινπηηζκό εηο βάξνο ησλ γνλέσλ θαη ησλ καζεηώλ. Με ηα 

ηκήκαηα 2 – 3 αηόκσλ πξνζθέξνπκε πνιύ πςεινύ εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο 

ζηνλ θάζε καζεηή ρσξηζηά, αθνύ κόλν έηζη ν θαζεγεηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα 

λα αζρνιεζεί  κε ηνλ θάζε καζεηή κε επάξθεηα  κέζα ζε κηα εθπαηδεπηηθή 

ώξα. 

 

ΚΑΠΟΙΕ ΑΠΟ ΣΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΥΕ ΣΟΤ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟΤ ΜΑ 

1. ΣΟ ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ ΣΟ ΠΙΣΙ Α! Σν θξνληηζηήξην Μέζεμηο 

πξσηνπνξεί θαη έξρεηαη ζην ζπίηη ηνπ καζεηή (γηα όπνηνλ ην επηζπκεί) 

κε ηηκέο θξνληηζηεξίνπ θη όρη ηδηαηηέξσλ!! (νη ηηκέο θξνληηζηεξίνπ 



 

ηζρύνπλ μόνο γηα ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. ηα ζεηηθά καζήκαηα, ε 

ώξα θνζηίδεη πεξίπνπ 11 επξώ (γηα πνιύηεθλνπο). 

2. Γηαδηθηπαθά καζήκαηα. Σα ηειεπηαία 3 ρξόληα, ην θξνληηζηήξηό καο, 

παξαδίδεη καζήκαηα κέζσ δηαδηθηύνπ ζε καζεηέο εληόο θη εθηόο 

Διιάδαο θαη κάιηζηα κε κεγάιε επηηπρία! Δίκαζηε εμνπιηζκέλνη κε 

ζύγρξνλα κέζα θαη ην κάζεκα γίλεηαη ζαλ λα είλαη ν καζεηήο ζηελ 

αίζνπζα ηνπ θξνληηζηεξίνπ! 

3. Λεηηνπξγνύλ ζην θξνληηζηήξην ημήμαηα δημοηικού θαζεκεξηλήο 

κειέηεο (ηιμή 5 εςπώ/ώπα!!) 

Έναπξη μαθημάηων: 

 Γ΄ λςκείος: 26 Απγνύζηνπ. (Σα ζεξηλά καζήκαηα αξρίδνπλ 24 Ινπλίνπ 

θαη ιήγνπλ 20 Ινπιίνπ) 

 Β΄ λςκείος: 2 επηεκβξίνπ 

 Α΄ λςκείος: 2 επηεκβξίνπ  

 Γςμνάζιο: 9 επηεκβξίνπ 

Αγαπεηνί πνιύηεθλνη γνλείο, ζα ραξνύκε πνιύ λα ζαο ελεκεξώζνπκε από 

θνληά γηα ηηο επηπιένλ παξνρέο (δελ αλαγξάθνληαη όιεο εδώ), θαζώο θαη γηα 

ηελ ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά πνπ θαηαβάιεη ην θξνληηζηήξην, ζπγθξηηηθά κε έλα 

θνηλό θξνληηζηήξην, πξνθεηκέλνπ λα δώζεη κε ηνλ πιένλ αμηόπηζην ηξόπν 

πξαγκαηηθή παηδεία θη εθπαίδεπζε ζηα παηδηά ζαο. Μπνξείηε επίζεο λα 

ελεκεξσζείηε αλαιπηηθά θαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο : www.methexis.edu.gr 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΣΗΛ. 2311293330, 6937205960  (θαζεκεξηλά όιε ηελ εβδνκάδα 9:00 π.κ. -  

2:00 κ.κ. θαη 6:00 κ.κ. -  9:00 κ.κ., εθηόο Κπξηαθήο)  

methexis2edu@gmail.com 

www.methexis.edu.gr 

Γηεύζπλζε: Λόξδνπ Βύξσλνο 19, Νεάπνιε 

Τπεύζπλνο ζπνπδώλ θξνληηζηεξίνπ «ΜΔΘΔΞΙ» 

Παλπηζίδεο Νανύκ, θηιόινγνο 
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