Γραφική ύλη για το Σχολικό Έτος 2022 - 23
Υλικά για το μάθημα Α΄ και Β΄ Λυκείου
Κάθε μαθητής πρέπει να έχει ένα cahier de textes ή ένα απλό ημερολόγιο, όπου θα
γράφει κάθε μέρα τα μαθήματα της επόμενης φοράς και τις ειδοποιήσεις για εργασίες ή
διαγωνίσματα.
Απαραίτητη είναι η κασετίνα με στυλό μπλε, κόκκινα και πράσινα, μολύβια, γόμα καθώς
και μαρκαδόρους υπογράμμισης.
ΑΡΧΑΙΑ A' ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι (βιβλίο Οργανισμού).
2) Γραμματική της αρχαίας ελληνικής (συγγρ. Οικονόμου). (δεν το φέρνουν μαζί τους,
παρά μόνο όταν τους ζητηθεί)
3) Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου (βιβλίο Οργανισμού). (δεν το
φέρνουν μαζί τους)
4) ντοσιέ Α4, το πιο ελαφρύ, χωρισμένο σε 4 θέματα, 50 φύλλων Α4 και 10 ζελατίνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στους μαθητές θα δοθούν σημειώσεις.
ΑΡΧΑΙΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Αντιγόνη (βιβλίο του Οργανισμού)
2) Τετράδιο 30 φύλλων
3) 1 φάκελος για τις Σημειώσεις που θα δοθούν στους μαθητές
ΑΡΧΑΙΑ Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1) Βιβλίο του οργανισμού. (Μετά την διδασκαλία της εισαγωγής, θα φέρνουν φωτοτυπίες
σε μεγέθυνση του αρχαίου κειμένου και των σχολίων του βιβλίου, που θα τους δοθούν με
φροντίδα των καθηγητών τους και όχι το βιβλίο.)
2) Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Οικονόμου) (δεν το φέρνουν μαζί τους,
παρά μόνο όταν τους ζητηθεί)
3) Ντοσιέ, το πιο ελαφρύ, με 3 θέματα
Οι σημειώσεις που θα δοθούν σε διδαγμένο και αδίδακτο κείμενο θα πρέπει να
βιβλιοδετηθούν σε σπιράλ.
ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
1) Βιβλίο του οργανισμού
2) Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας (Τζαρτζάνου)
3) Τετράδιο Α4 (2 θεμάτων)
Οι σημειώσεις που θα δοθούν θα πρέπει να βιβλιοδετηθούν σε σπιράλ.
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού
2) Τετράδιο Α4 σπιράλ 30 φύλλων με 1 θέμα
3) 1 φάκελος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
1) Ένα τετράδιο σπιράλ Α4 30 φύλλων με 1 θέμα
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ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ Α΄ και Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
1) Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Α΄ της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου αντίστοιχα.2) ΈκφρασηΈκθεση για το Γενικό Λύκειο-Θεματικοί Κύκλοι των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου. (δεν
τα φέρνουν μαζί τους παρά μόνο αν τους ζητηθεί)
3) Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο. (δεν το φέρνουν μαζί τους, παρά μόνο όταν
τους ζητηθεί)
4) ένα ντοσιέ Α4 , το πιο ελαφρύ, που να περιλαμβάνει ειδικά φύλλα με περιθώριο στα
αριστερά για την συγγραφή των κριτηρίων, για τις σημειώσεις και τις εργασίες της τάξης
με 2 θέματα, Κριτήρια/Εργασίες - Σημειώσεις, και 20 διαφάνειες.
5) τετράδιο Α4 σπιράλ 3 θεμάτων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στους μαθητές θα δοθούν σημειώσεις.
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
1) Τα βιβλία του οργανισμού για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία της Α, Β και Γ Λυκείου
αντίστοιχα. ( φέρνουν μαζί τους ό,τι τους ζητηθεί)
2) ένα τετράδιο Α4 30 φύλλων.
3) ένα πλαστικό ντοσιέ με 20 διαφάνειες για τις σημειώσεις και τα φύλλα εργασίας.
4) 1 φάκελος
ΙΣΤΟΡΙΑ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού.
2) τετράδιο Α4 σπιράλ 30 φύλλων με 1 θέμα
3) ντοσιέ με 20 διαφάνειες.
4) 1 φάκελος
ΒΙΟΛΟΓΙΑ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού.
2) τετράδιο σπιράλ ή κανονικό 50 φύλλων.
3) ντοσιέ Α4 με αρκετές ζελατίνες.
ΦΥΣΙΚΗ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού.
2) τετράδιο σπιράλ 2 θεμάτων (100 φύλλων)
3) απλός φάκελος από χαρτόνι με λάστιχα για αποθήκευση φυλλαδίων. (Για τη Β
Λυκείου)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να μην αγοραστούν οι εργαστηριακοί οδηγοί.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού.
2) τετράδιο A4 δύο θεμάτων
3) διαβήτη, χάρακα και γνώμονα.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ασκήσεις και οι εργασίες, εκτός σχολικού εγχειριδίου, οι οποίες δίνονται
στους μαθητές, προσφέρονται από το σχολείο είτε σε μορφή επαναληπτικών φυλλαδίων
είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα CLASSTER.
ΧΗΜΕΙΑ
1) Σχολικό βιβλίο Οργανισμού.
2) Tετράδιο 2 Θεμάτων 80 φύλλων
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: να μην αγοραστούν οι εργαστηριακοί οδηγοί ούτε το τετράδιο εργαστηρίου.
Δίνονται από το σχολείο σημειώσεις.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1) Ντοσιέ Α4 με σταθερά ενσωματωμένες διαφάνειες θήκες(για αποθήκευση φύλλων
εργαστηρίου στο μάθημα ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΑΞΗ Α ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ή ΑΡΧΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Β ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ.
2) Το βιβλίο του οργανισμού με τίτλο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ
3) Ένα τετράδιο τουλάχιστον, 80 σελίδων. Προτείνεται το εν λόγω τετράδιο να συνεχιστεί
σε όλες τις τάξεις.
ΓΑΛΛΙΚΑ
• Un classeur format A4 avec séparations
• Des feuilles simples (lignes françaises) format A4
• Un cahier de texte ou un agenda pour noter les devoirs
• Un dossier en plastique ou en carton pour les photocopies
• Une règle
• Un surligneur (stabilo)
• Des stylos bleus ou noirs
• Un stylo vert pour la correction
• Un correcteur (blanco)
• Des étiquettes avec le nom et la classe de l’élève pour les livres, le cahier de texte et le
classeur
Το βιβλίο μεθόδου καθώς και τα υπόλοιπα βιβλία λογοτεχνικά ή προετοιμασίας
διπλωμάτων θα δοθούν από τους καθηγητές στην αρχή της χρονιάς.
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
Βιβλίο του οργανισμού
Τετράδιο 50 φύλλων
Φάκελος για σημειώσεις και εργασίες που θα γίνουν κατά την διάρκεια της χρονιάς

