
ΜΑΘΗΜΑ 
YΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ/ΓΡΑΦΙΚΗ 

ΤΛΗ 
ΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ μία φυλλαδιοκικθ Α4  Βιβλίο μακθτι/ Φάκελοσ Θρθςκευτικϊν 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ 1 τετράδιο 50 φφλλων 
Βιβλίο μακθτι, Γραμματικι Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (ΓΤΜΝΑΙΟ - 

ΛΤΚΕΙΟ) και υντακτικό Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ (Α,Β,Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ), 
Λεξικό τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςασ 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΜΕΣΑΦΡΑΗ 

1 τετράδιο 50φφλλων, ζνα ντοςιζ με 
διαφάνειεσ, κοινό για τα ΑΡΧΑΙΑ 

 2 Βιβλία μακθτι  (Ομιρου Οδφςςεια και  Ηροδότου Ιςτορίαι), Ιςτορία τθσ 
Αρχαίασ Ελλθνικισ Γραμματείασ (Αϋ,Βϋ, Γϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ) 

ΓΛΩΙΚΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 

1 τετράδιο 50φφλλων (εργαςιϊν), 
1τετράδιο 50 φφλλων ντοςιζ (με 

ανταλλακτικζσ ςελίδεσ Α5) για Εκκζςεισ, 
μία φυλλαδιοκικθ Α4, κοινι για 

Γλϊςςα/Λογοτεχνία 

 Βιβλίο μακθτι, Σετράδιο εργαςιϊν  και Γραμματικι Νεοελλθνικισ 
Γλϊςςασ (Α,Β,Γ ΓΤΜΝΑΙΟΤ) 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

1 50φυλλο τετράδιο  Βιβλίο μακθτι και Λεξικό Λογοτεχνικϊν Όρων (για όλεσ τισ τάξεισ) 



ΙΣΟΡΙΑ - Βιβλίο μακθτι 

ΑΓΓΛΙΚΑ  ζνα ντοςιζ Α5 με 3 κζματα 
το βιβλίο κα το πλθροφορθκείτε με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και 

τον χωριςμό των μακθτϊν ςε επίπεδα κατοχισ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ 

ΓΑΛΛΙΚΑ    
το βιβλίο και τθ γραφικι φλθ κα τθν πλθροφορθκείτε με τθν ζναρξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ και τον χωριςμό των μακθτϊν ςε επίπεδα κατοχισ τθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ   
το βιβλίο και τθ γραφικι φλθ κα τθν πλθροφορθκείτε με τθν ζναρξθ τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ και τον χωριςμό των μακθτϊν ςε επίπεδα κατοχισ τθσ 

ξζνθσ γλϊςςασ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    Βιβλίο μακθτι, χωρίσ το τετράδιο εργαςιϊν 

ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
1 50φυλλο τετράδιο (για τθ κεωρία), 1 

50φυλλο αςκιςεων, 1 ςετ γεωμετρικϊν 
οργάνων. 

Βιβλίο μακθτι 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  1 50φυλλο τετράδιο Βιβλίο μακθτι και το τετράδιο εργαςιϊν 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
1 τετράδιο ςπιράλ με 2 κζματα 

(κεωρίασ/αςκιςεων) μία φυλλαδιοκικθ Α4 
Βιβλίο μακθτι 

ΦΤΙΚΗ 1 50φυλλο τετράδιο  Βιβλίο μακθτι 

ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ακλθτικι περιβολι    

ΜΟΤΙΚΗ 1  50φυλλο τετράδιο Βιβλίο μακθτι   

ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΙΚΑ το υλικό επιςυνάπτεται Βιβλίο μακθτι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  1 τετράδιο με δφο κζματα μόνο για τουσ 
νζουσ μακθτζσ (οι παλιοί μακθτζσ κρατάνε 

τα τετράδιο πλθροφορικισ τθσ Σϋ 
Δθμοτικοφ) 

Βιβλίο μακθτι, κοινό για όλεσ τισ τάξεισ του γυμναςίου  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  Δεν χρειάηεται βιβλίο/ κα δίνει ςθμειϊςεισ ο κακθγθτισ 

   



θμείωςθ:  Οι μακθτζσ να ζχουν 1 Γενικό Πρόχειρο Σετράδιο 100 φφλλων με ςκλθρό εξϊφυλλο, όπου κα ςθμειϊνουν τισ εργαςίεσ για το επόμενο 
μάκθμα όλων των μακθμάτων 

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 

                                              

Αγαπθτοί γονείσ, 

 

Παρακαλοφμε τα παιδιά να προμθκευτοφν τα παρακάτω υλικά για το μάκθμα των καλλιτεχνικϊν. 

 

● 1 Μπλοκ χεδίου Νο 3 

● 1 Μπλοκ Ακουαρζλασ Νο 3 

● 1 Μπλοκ με χρωματιςτζσ κόλλεσ γλαςζ  

● 1 ςετ μαρκαδόρουσ χοντροφσ 24 τεμαχίων 

● 1 ςετ ξυλομπογιζσ 24 τεμαχίων 

● 1 ςετ λαδοπαςτζλ 24 τεμαχίων 

● 1 μολφβι 2Β & 1 μολφβι 4Β 



● 1 γόμα λευκι 

● 1 χάρακα 30 cm 

● 1 μικρό ψαλίδι χαρτοκοπτικισ 

● 1 κόλλα ρευςτι ςε ςωλθνάριο  

● 1 ξφςτρα 

● 1 διαβιτθ 

● 1 τςάντα φάκελοσ πλαςτικι (Νο 3) 

● 10 – 15 αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ 

● 1 λευκι μάςκα (προςωπείο) 

 

θμ: Όςα από τα παραπάνω υλικά υπάρχουν ιδθ από τθν περςινι ςχολικι χρονιά και είναι ςε επάρκεια και ςε καλι κατάςταςθ, τα ξαναχρθςιμοποιοφμε 

και φζτοσ. Προμθκευόμαςτε ΜΟΝΟ όςα δεν ζχουμε. 

                                                                                         Με εκτίμθςθ 

                                                                                     Λιόνδασ Νικόλαοσ 

                                                                               Κακθγθτισ Καλλιτεχνικϊν 


