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Θεσσαλονίκη 7 Σεπτεμβίου 2015 

 

Αγαπητοί γονείς, 

σας ενημερώνουμε ότι ο καθιερωμένος Αγιασμός θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, στις 
9.00 π.μ. και στη συνέχεια το Σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά μέχρι τις 14:50, οπότε και οι 
μαθητές θα αναχωρήσουν με τα σχολικά λεωφορεία (ή τα Ι.Χ. αυτοκίνητα των γονέων τους) 
για το σπίτι τους.  

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς αποστέλλουμε κάποιες πρώτες οδηγίες σχετικά 
με τα σχολικά βιβλία και την απαραίτητη γραφική ύλη ειδικά για τους μαθητές τής Α΄ 
Γυμνασίου (βλ. 1), τα Κατατακτήρια Διαγωνίσματα Ξένων Γλωσσών (βλ. 2), καθώς και 
απαραίτητα έντυπα (βλ. 3) που θα πρέπει να συμπληρωθούν και να παραδοθούν στο Σχολείο 
στις οριζόμενες ημερομηνίες. Ούτως ή άλλως την πρώτη μέρα του Σχολείου θα δοθεί σε όλους 
τους μαθητές σχετικός Φάκελος με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 

 

1. Σχολικά βιβλία και απαραίτητη γραφική ύλη για την Α΄ Γυμνασίου 

α. Θα πρέπει να προμηθευτείτε όλα τα βιβλία του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών 

Βιβλίων της Α΄ Γυμνασίου 

β. Γεωμετρικά Όργανα: 1 σετ χάρακες μικρού μεγέθους, 1 απλός διαβήτης 

γ. Εικαστικά:  

╡ 3 μολύβια  (1 μολύβι ΗΒ, 1 μολύβι 2Β και 1 μολύβι 6Β) 

╡ σβήστρα 

╡ ξύστρα  

╡ χάρακας 30cm 

╡ κουτί λαδοπαστέλ 

╡ κουτί μαρκαδόρους 

╡ κουτί ξυλομπογιές 

╡ κουτί τέμπερες 

╡ μπλοκ Α3 

╡ 3  πινέλα (Νο 8, Νο 12, Νο 16 ή Νο 20) 

╡ παλέτα 

╡ κόλλα stick 

╡ κόλλα ρευστή ή ατλακόλ 
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╡ μπλοκ canson χρωματιστά χαρτιά 

╡ βαζάκι για νερό 

╡ παλιό πανί για το σκούπισμα των πινέλων 

δ. Τετράδια:  

╡ 1 50φυλλο (Μαθηματικά) 

╡ 1 πρόχειρο της αρεσκείας σας (Μαθηματικά) 

╡ 2 20φυλλα (Ιστορία, Φυσική) 

╡ 4 30φυλλα (Αρχαία, Αρχαία Μετάφραση, Λογοτεχνία, Ν. Γλώσσα) 

╡ 1 30φυλλο Εκθέσεων με μεγάλο περιθώριο αριστερά 

[Σχετικά με τα βιβλία και τα τετράδια των Ξένων Γλωσσών, Θα ενημερωθείτε μετά το 

Διαγνωστικό Τεστ και τον χωρισμό των μαθητών σε επίπεδα.] 

 

2 . Διαγνωστικά-κατατακτήρια διαγωνίσματα Ξένων Γλωσσών 

α. ΥΛΗ 

Μπορείτε να δείτε την ύλη για τα διαγνωστικά-κατατακτήρια διαγωνίσματα στις Ξένες 

Γλώσσες, πατώντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους: 

Αγγλικά: 

http://arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/AGGLIKA/AGGLIKA_YLH_15_2.pdf 

 

Γαλλικά:  

http://arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/GALLIKA/2015-

16/YLH_KATATAKTHRIOY_2015.pdf 

 

Γερμανικά:  

http://arsakeio.gr/images/stories/KSENES_GLWSSES/GERMANIKA/2014-

15/Germanika_ylh_2015.pdf 

 

β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Αγγλικά: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 3η & 4η (09.55-11.25) 

Γαλλικά & Γερμανικά: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 3η & 4η (09.55-11.25) 

 

3. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΝΤΥΠΑ 

α. ΑΔΥΜ (επισυνάπτεται): Πρέπει να συμπληρωθεί και να παραδοθεί στη Διεύθυνση το 

αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015  

β. Πιστοποιητικό Γέννησης: Το παραλαμβάνετε από τον Δήμο εγγραφής και παραδίδεται 

στη Γραμματεία του Σχολείου το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2015. 
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