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Προς τους  κ.κ. γονείς των μαθητών του Γυμνασίου 
 
Αξιότιμοι  γονείς, 
 
Για το σχολικό έτος 2013-2014 σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε τα σχολικά 
βιβλία του Ο.Ε.Δ.Β της τάξης στην οποία θα φοιτήσει το παιδί σας  εκτός από τα 
βιβλία των παρακάτω μαθημάτων,  τα οποία διδάσκονται στα αγγλικά από ξένα 
εγχειρίδια. 
 
Α΄ Γυμνασίου  Οικιακή Οικονομία 
Β΄ Γυμνασίου Οικιακή Οικονομία, Γεωγραφία 
Γ΄ Γυμνασίου --- 
 

• To βιβλίo της Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου  που θα χρειαστεί να 
προμηθευτείτε έχει τον τίτλο :  

 
Europe/updated to include the new 25-member EU 
ISBN : 0-00-326695-8 
Author  Simon Ross 
Publisher Collins Educational 
www. collinseducation.com 
 

• Τα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας της Α’ και  της Β’  Γυμνασίου θα 
δοθούν στους μαθητές από το σχολείο, στην αρχή της χρονιάς. 

 
• Tα βιβλία  των Γερμανικών, που θα χρειαστεί να προμηθευτείτε,  είναι 

ανά τάξη τα εξής :  
 
A΄ Γυμνασίου : Magnet A2 (Kursbuch-Arbeitsbuch) Klett 
B΄ Γυμνασίου : Magnet A2 (Kursbuch-Arbeitsbuch) Klett 
Γ΄ Γυμνασίου : Magnet B1 (Kursbuch-Arbeitsbuch) Klett 
 

• Για τα βιβλία των  Γαλλικών οι μαθητές θα ενημερωθούν από τον 
διδάσκοντα, στην αρχή της χρονιάς. 

 
• Για τα βιβλία που θα διδαχθούν στα Αγγλικά θα γίνει ανάρτηση του 

σχετικού καταλόγου για κάθε τάξη και επίπεδο, στην κεντρική ιστοσελίδα 
Κολλέγιο Αθηνών → Γυμνάσιο → Ανακοινώσεις → βιβλία Αγγλικών 
2013-2014. Σε περίπτωση που δε γνωρίζετε σε ποιο επίπεδο είναι ενταγμένο 
το παιδί σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Γυμνασίου, 
στο τηλέφωνο 210.6798149. Επιπλέον, μπορείτε να πληροφορηθείτε για το 
τμήμα στο οποίο είναι ενταγμένο το παιδί σας και κατά τη διάρκεια των 
εγγραφών, στο κτήριο Capps. 
 

o Oι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, που αποφοίτησαν  από το Δημοτικό 
Σχολείο του Κ.Α.,  έχουν ήδη λάβει φωτοτυπημένες τις λίστες βιβλίων 



από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξουν και να μελετήσουν ένα βιβλίο, 
στη διάρκεια του καλοκαιριού. 

 
o Οι νεοεισαχθέντες μαθητές στο Γυμνάσιο του Κ.Α. θα λάβουν  τις 

λίστες των βιβλίων κατά τη διάρκεια των εγγραφών. 
 

o Οι υπόλοιποι μαθητές, που ήδη φοιτούν στο Γυμνάσιο του ΚΑ και 
επομένως διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο CMS, θα βρουν τις λίστες 
των βιβλίων στο CMS.  

 
 
Aπό το Μόνιμο Βazaar του Σχολείου  σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε τα 
παρακάτω υλικά, που θα χρειαστούν οι μαθητές και των τριών τάξεων του 
Γυμνασίου: 
 

• 15 τετράδια Κολλεγίου Αθηνών  
• 1 τετράδιο Εκθέσεων Κολλεγίου Αθηνών 
• 1 τετράδιο σημειώσεων και μελέτης Κολλεγίου Αθηνών 
• 1 λουκέτο με συνδυασμό 

 
    

Mε τις ευχές μας για ένα ευχάριστο καλοκαίρι, 
    

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου 
 


	Προς τους  κ.κ. γονείς των μαθητών του Γυμνασίου

