Διεύθυνση Γυμνασίου
Κατάλογος γραφικής ύλης Γ΄ Γυμνασίου, σχ. έτος 2017-2018
1) Βιβλία
Παρακαλούμε να προμηθευτείτε μόνον τα ακόλουθα βιβλία του ΟΕΔΒ
της Γ΄ Γυμνασίου:
- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
- Δραματική Ποίηση: Ευριπίδη Ελένη
- Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
- Νεοελληνική Γλώσσα (βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών)
- Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία
- Θρησκευτικά: Θέματα από την Ιστορία της Εκκλησίας
- Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
- Μαθηματικά
- Φυσική
- Χημεία
- Βιολογία (θα χρησιμοποιηθεί το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου)
- Μουσική (βιβλίο μαθητή & τετράδιο εργασιών)
Για όσα βιβλία δεν υπάρχουν στα βιβλιοπωλεία, μπορείτε να βρείτε τις
ψηφιακές εκδόσεις στην ιστοσελίδα:
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/

•

•

Για τα βιβλία των Αγγλικών θα υπάρξει ενημέρωση στην αρχή της
σχολικής χρονιάς από τους Διδάσκοντες - Καθηγητές.

•

Για το μάθημα της Β’ Ξένης Γλώσσας θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί
η σειρά βιβλίων της Β΄ Γυμνασίου.
2) Γραφική ύλη ανά μάθημα




•
•

Θρησκευτικά·
1 τετράδιο 30 φύλλων
1 φάκελος ή ντοσιέ για φύλαξη σημειώσεων
Αρχαία Ελληνικά
1 ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
Νέα Ελληνικά – Έκθεση
1 ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
Ιστορία
1 ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή
1 ντοσιέ με ζελατίνες, μεγέθους Α4
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Μαθηματικά
1 τετράδιο 50 φύλλων, μεγέθους Α4 (για πρόχειρο)
1 τετράδιο 50 φύλλων με δύο θέματα, μεγέθους Α4
(για επίλυση ασκήσεων στο σπίτι)
1 σετ γεωμετρικών οργάνων
1 ντοσιέ με κρίκους, μεγέθους Α4 και διαφανείς ζελατίνες με τρύπες
για το ντοσιέ
• Πληροφορική
1 USB MEMORY stick, χωρητικότητας τουλάχιστον 1GB
(εφόσον δεν υπάρχει από προηγούμενη χρονιά)
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί, μεγέθους Α4
• Βιολογία
1 φάκελος με έλασμα, μεγέθους Α4
20 διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για τον φάκελο
1 τετράδιο 50 φύλλων
• Φυσική
1 φάκελος με έλασμα, μεγέθους Α4
20 διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για τον φάκελο
1 τετράδιο 50 φύλλων
• Χημεία
1 φάκελος με έλασμα, μεγέθους Α4
30 διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για τον φάκελο
1 τετράδιο 60 φύλλων
• Αγγλικά
1 ντοσιέ με κρίκους, μεγέθους Α4
διαφανείς ζελατίνες με τρύπες για το ντοσιέ, Α4
50 φύλλα έκθεσης με γραμμές και περιθώριο, Α4
διαχωριστικά φύλλα διαφορετικού χρώματος, Α4
1 ντοσιέ ή 1 φάκελος με λάστιχα
(για να φυλάσσονται στο σπίτι οι φωτοτυπίες)
1 μικρό σημειωματάριο
(για να σημειώνονται οι εργασίες για το σπίτι)
• Γερμανικά
1 τετράδιο 50 φύλλων (κατά προτίμηση magic clip)
1 πλαστικός φάκελος με κουμπί, μεγέθους Α4
• Ισπανικά
1 τετράδιο σπιράλ, μεγέθους Α4
1 φάκελος με κουμπί, Α4
1 μαρκαδόρος υπογράμμισης
• Ιταλικά
1 τετράδιο τριών (3) θεμάτων
30 φύλλα με γραμμές, Α4 (για τις εργασίες)
1 φάκελος με κουμπί ή 1 ντοσιέ, Α4 (για φύλαξη φωτοτυπιών)
•
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•

•

Γαλλικά
1 ντοσιέ πλαστικό λεπτό με δύο κρίκους, μεγέθους Α4
50 φύλλα με γραμμές για ντοσιέ, Α4
10 ιαφανείς ζελατίνες με ενίσχυση για ντοσιέ, μεγέθους Α4
αυτοκόλλητες ενισχυτικές ροδέλες για φύλλα dossier
Μουσική
Το πεντάγραμμο τετράδιο περασμένων ετών ή ένα ολιγοσέλιδο
τετράδιο ή 15 - 20 λευκές σελίδες, μεγέθους Α4
Καλλιτεχνικά
Α) Γραμμικό Σχέδιο
 1 μπλοκ γραμμικού σχεδίου Schoeller Γυαλιστερό 35x25cm ή
12 κόλλες Schoeller Γυαλιστερές 35x25cm
 1 πλαστικός φάκελος με κούμπωμα 35x25cm
(Σημ: ισχύει μόνο για τους μαθητές που θα προμηθευτούν
κόλλες Schoeller κι όχι μπλοκ)
 1 Μηχανικό Μολύβι
 Μύτες για Μηχανικό Μολύβι 0.5mm HB 12 τεμ.
 1 Γόμα για Μολύβι
 1 Μαρκαδόρος Σχεδίου 0.2, Μαύρο χρώμα
 1 Μαρκαδόρος Σχεδίου 0.8, Μαύρο χρώμα
 1 Γόμα για Μελάνι
 1 Ορθογώνιο Τρίγωνο με Πατούρα 25cm, γωνία 45ο
 1 Ορθογώνιο Τρίγωνο με Πατούρα 36cm, γωνία 60ο
 1 Διαβήτης με Δακτύλιο με ρύθμιση
 Μαρκαδόροι Ζωγραφικής χρωματιστοί με χοντρή μύτη 12 τεμ.
Β) Ζωγραφική

Οι μαθητές θα χρειαστούν τα υλικά Ζωγραφικής που χρησιμοποιήθηκαν στις
προηγούμενες τάξεις. Ενδεχομένως, να χρειαστεί συμπλήρωση όσων λείπουν.
Παρακαλούμε να συμβουλευθείτε τη λίστα των υλικών Ζωγραφικής της Α΄
Γυμνασίου που υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου μας (www.pierce.gr).

Παρακαλούμε, επίσης, να μην προμηθευτείτε τα υλικά Καλλιτεχνικών, πριν το
πρώτο μάθημα του Σεπτεμβρίου, στο οποίο θα δοθούν διευκρινίσεις και θα
γίνει επίδειξη των υλικών στους μαθητές μας από τους Διδάσκοντες.
Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση οι μαθητές μπορούν να απευθύνονται
στον αντίστοιχο Διδάσκοντα - Καθηγητή.
Ευχαριστούμε,
Από τη Διεύθυνση Γυμνασίου
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