
 
 
 

Σχολικό έτος 2022– 2023 
 
Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα χρειαστούν: 
Τα βιβλία του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (πρώην ΟΕΔΒ) για την Α Γυμνασίου. Για τα Θρησκευτικά, το βιβλίο με 
τίτλο «Ένα ταξίδι ζωής». Για τα μαθήματα εικαστικών και ξενόγλωσσων δεν χρειάζεται βιβλίο. 
 Τη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, το Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, το 

Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και την Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α’ Β΄και 
Γ΄ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ) 

 Τη Νεοελληνική Γραμματική και το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Α’ Β΄και Γ΄ Γυμνασίου (ΟΕΔΒ) 
 4 τετράδια 60 φύλλων (Λογοτεχνία, Αρχ. Ελληνικά Μεταφρασμένο, Αρχ. Ελληνικά, Ν. Γλώσσα) 
 1 τετράδιο 60 φύλλων με περιθώριο για Έκθεση 
 1 τετράδιο 2 θεμάτων (Μαθηματικά) 
 2 τετράδια 30 φύλλων μπλε ή σπιράλ (Φυσική, Βιολογία) 
 1 ντοσιέ με διαφάνεια (εργαστήριο δεξιοτήτων) 
 1 πακέτο χαρτί φωτοτυπιών Α4 500 φύλλων 80 gr/m2 
 Όργανα σχεδίασης: γνώμονες (τρίγωνα), υποδεκάμετρο των 30 εκατοστών, διαβήτη, 

μοιρογνωμόνιο και γόμα για μολύβι. 
 Φορητό μέσο αποθήκευσης πληροφοριών Η/Υ, ντοσιέ για διαφάνειες 50 φύλλων 
 1 ατζέντα 
 Μαρκαδόροι υπογράμμισης διαφόρων χρωμάτων 
 Γόμα, ξύστρα για μολύβι, στυλό, μολύβι. 
 

Για το μάθημα της Κολύμβησης (Φυσική Αγωγή - όλοι οι μαθητές/τριες) τα αναγκαία υλικά είναι: 
 Αθλητικό μαγιό (ολόσωμο για τα κορίτσια) 
 Σκουφάκι σιλικόνης 
 Σαγιονάρες αθλητικές 
 Μπουρνούζι λευκό (με όνομα) 
 Πετσέτα μπάνιου 
 Για το μάθημα της κολύμβησης απαιτείται βεβαίωση από Δερματολόγο (έχει ισχύ για ένα χρόνο) 
 Για τη συμμετοχή των μαθητών της Α Γυμνασίου στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται 

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (εκδίδεται από παιδίατρο ή γενικό ιατρό και έχει ισχύ για τρία 
χρόνια) 

 
Για το μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας τα αναγκαία υλικά είναι ένα ντοσιέ 50 φύλλων και ζελατίνες για 
φωτοτυπίες. 
 
Σημείωση 

 
• Τα πρόσθετα βιβλία που θα διδαχθούν στις Ξένες Γλώσσες (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά) 

και η γραφική ύλη που αφορά στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας θα γνωστοποιηθούν 
στους μαθητές την εβδομάδα έναρξης των μαθημάτων, μετά την τελική κατάταξή τους σε 
επίπεδα. 

 
• Αγορά επίσημης ενδυμασίας του σχολείου (αφορά τους μαθητές που δεν την έχουν ήδη. Για 

παρελάσεις, επίσημες επισκέψεις κ.α.) κατάστημα CAROUSEL Ιντζέ 6, Ναύπακτος - τηλ. 
επικοινωνίας: 2634301331-6942011980, online κατάστημα: www.carouselkids.gr 

 
• Προτείνουμε όλα τα βιβλία να είναι ντυμένα με διαφανές αυτοκόλλητο και να αναγράφουν απ’ έξω 

σε ετικέτα το ονοματεπώνυμο του μαθητή. 

http://www.carouselkids.gr/
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