ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ A΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 20 19-2020
Για τον μαθητικό εξοπλισμό οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα χρειαστούν :
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1. Όλα τα βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β. για την Α΄ Γυμνασίου. (της σχ. χρονιάς 2018-19)
2. Για τα Αγγλικά : 1) Real English (B1) Student’ s book
2) Real English (B1) Companion
3) Real English (B1) Grammar
4) Real English (B1) Workbook. Εκδόσεις Burlington.
3. Για τα Γαλλικά (Όσοι παρακολουθήσουν τη γλώσσα)
Appli 1- Methode de francais (editions. Trait d’ union)
1. Livre de l’ élève
2. cahier d’ activities
4. Για τα Γερμανικά: Die Deutsprofis A2.1 – Εκδόσεις Klett
(Kursbuch, Űbungsbuch mit Audios und Clips Online)
5. Για τα υλικά των μαθημάτων των Καλλιτεχνικών και της Τεχνολογίας θα ενημερωθείτε
από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του κάθε μαθήματος .
(βιβλίο μαθητή και τετράδιο ασκήσεων)
6. Για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα το βοήθημα της Κατσούγκρη Παρασκευής : «Αρχαία
Ελληνική Γλώσσα» από τον Εκδοτικό Όμιλο Συγγραφέων Καθηγητών, για πρόσθετη
ενίσχυση στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

9. Τα Βιβλιοτετράδια με σημειώσεις των Καθηγητών του σχολείου θα δοθούν στους μαθητές
από τους καθηγητές των αντίστοιχων μαθημάτων.
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◦

1 τετράδιο spiral 4 θεμάτων μεγάλο για Μαθηματικά.

◦

1 τετράδιο 50 φύλλων με γραμμές με σκληρό εξώφυλλο (σαν λεύκωμα) για Πρόχειρο

γενικό.
◦

1 τετράδιο 50 φύλλων για τη Βιολογία (2 θεμάτων, Α4).

◦

7 τετράδια 50 φύλλων με μπλε εξώφυλλο. (Πρόχειρο Μαθηματικών, Μουσική, Θρησκευτικά,

Νεοελλ. λογοτεχνία, Γεωγραφία, Τεχνολογία, Φυσική).
◦

1 τετράδιο 50 φύλλων με πράσινο εξώφυλλο για πρόχειρο για τα Αρχαία Ελληνικά.

◦

5 τετράδια 50 φύλλων με μπλε εξώφυλλο (Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Ομηρο-Ηρόδοτο,

Αρχαία Ελληνικά, Γλώσσα Φροντιστηριακό).
◦

2 Τετράδια 50 φύλλων με κίτρινο εξώφυλλο (όχι σπιράλ) για τα Γαλλικά και Αγγλικά

◦

2 Τετράδια 50 φύλλων με κόκκινο εξώφυλλο για τα Γερμανικά

◦

2 τετράδιο ευρετήριαο(Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα ).

◦

1 Σουλπ με 50 διαφάνειες γενικής χρήσης.

◦

1 Σουλπ με 20 διαφάνειες για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία

◦

1 20 φύλλα με περιθώριο αριστερά για το μάθημα της έκθεσης.

◦

1 Τετράδιο spiral 2 θεμάτων μεγάλο για τη Φυσική

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
1 χάρτη παγκόσμιο. (Πολιτικό – Γεωφυσικό) για το σπίτι αν δεν υπάρχει.
1 διαβήτη – 2 τρίγωνα – 1 κανόνα –1 μοιρογνωμόνιο.
100 Κόλλες αναφοράς (σε πακέτα των 10) και 3 πακέτα φύλλα φωτοτυπικού Α4. (80 gr) τα
οποία θα παραδοθούν στο γραφείο Διεύθυνσης.
◦ Για το υλικό του μαθήματος των Καλλιτεχνικών θα δοθεί ξεχωριστός κατάλογος.

◦
◦
◦

*** Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι 20/09/2019, οι μαθητές να έχουν όλα τα βιβλία και
τετράδια και τα υλικά του μαθητικού εξοπλισμού.
Σχετικά με το νέο Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)
Με την υπ΄ αριθ. Φ.6/304/75662/Γ1 (ΦΕΚ1296/τ.Β΄/21.5.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση καθιερώνεται πλέον το Ατομικό
Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) - τροποποιώντας παλαιότερες διατάξεις, α) ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης
της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησης αυτών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Ε. & Δ.Ε.), και β) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο Νηπιαγωγείο καθώς και για την Α΄ Τάξη του
Δημοτικού Σχολείου. Επιπρόσθετα το Α.Δ.Υ.Μ. αποτελεί γνωμάτευση για τη συμμετοχή ή μη του παιδιού στο μάθημα φυσικής
αγωγής, σε αθλητικές και άλλες δραστηριότητες του σχολείου.

◦ Σας παρακαλούμε να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου στο σχολείο
ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες Φ.Α.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

