
 
 

Για τον μαθητικό εξοπλισμό οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου θα χρειαστούν : 
 
Β Ι Β Λ Ι Α  
 

1. Όλα τα βιβλία για την  Β΄ Γυμνασίου. (Σχ. χρονιάς 2019-20) 
2. Για τα Αγγλικά : 1  Real English B1+ student’s book 

                  2  Real English B1 + Companion. 
                  3  Towards Mastering use of English for pre – F.C.E. 

                                                                Εκδόσεις Burlington.  
 
 

     3. Για τα Γαλλικά Appli 2 εκδόσεις trait d'union 
- Live de l’ eleve 
- Cahier d’ activites 

 
4. Για τα Γερμανικά συνεχίζουν την περσινή σειρά βιβλίων  
- Die Deutschprofits A2 – Kursbush – Εκδόσεις Klett 
- Die Deutschprofits A2 – Ubungsbush – Εκδόσεις Klett 
- Die Deutschprofits A2 – Griechisches Begleitheft – Εκδόσεις Klett 

   

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

                                    

Τ Ε Τ Ρ Α Δ Ι Α  
 
◦ 1 τετράδιο spiral  4 θεμάτων μεγάλο για Μαθηματικά. 
◦ 12 τετράδια 50 φύλλων με μπλε εξώφυλλο (Χημεία, 2 x Πρόχειρα μαθηματικών, Λογοτεχνία, 
Γεωγραφία, Τεχνολογία, Θρησκευτικά, Όμηρο, Μουσική, Νεοελληνική γλώσσα, Ιστορία, 

Νεοελληνική Γλώσσα Φροντιστηριακό). 

◦ 1 τετράδιο 50 φύλλων  με σκληρό εξώφυλλο (σαν λεύκωμα) για Πρόχειρο γενικό. 
◦ 2 τετράδιο ευρετήριο  για τα Αρχαία, Νεοελληνική Γλώσσα. 

◦ 1 τετράδιο 100 φύλλων με μπλε εξώφυλλο για τα Αρχαία Ελληνικά. 

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

◦ 1 τετράδιο Σπιράλ 3 θεμάτων μεγάλο για τη φυσική. 
◦ 2 τετράδια 50 φύλλων με κίτρινο εξώφυλλο (όχι  σπιράλ)  για τα Αγγλικά και Γαλλικά. 

◦ 20 φύλλα με περιθώριο αριστερά για το μάθημα της Έκθεσης. 
◦ 1 σουλπ με 30 διαφάνειες για γενική χρήση.  
◦ 1 Τετράδιο 2 θεμάτων για Βιολογία 

◦ 1 κόκκινο τετράδιο για τα Γερμανικά 

 

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019- 2020 

 



 
Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α  

 
◦ 1 χάρτη Ευρώπης . (Για χρήση στο 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. 
 
 
     
 

 

 

   Παρακαλούμε το αργότερο μέχρι 20/09/2019 , όλοι οι μαθητές να έχουν όλα τα 
βιβλία  και τετράδια και τα υλικά  του μαθητικού εξοπλισμού. 
  

 
 

Οι νέοι μαθητές που θα μετεγγραφούν στην Β΄ Γυμνασίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να 
προσκομίσουν στο σχολείο ( στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής) το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

συμπληρωμένο από  γιατρό  το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2019. αν αυτό είχε 
κατατεθεί στο σχολείο προέλευσης (από την Α΄Γυμνασίου) τότε θα αποσταλεί υπηρεσιακά μαζί με 
την Καρτέλα του μαθητή.  

              

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
 
 
 
 

*Για κάποια υλικά που θα χρειασθούν για το εργαστήριο χημείας θα δοθεί φυλλάδιο από τον 
υπεύθυνο καθηγητή.   
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