
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ»  Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2022-2023 

Α.   Β Ι Β Λ Ι Α 

 

 Θρησκευτικά – Εκκλησία: Πορεία ζωής μέσα στην ιστορία 

 Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

 Νεοελληνική Γραμματική  (το ίδιο και για τις τρεις τάξεις) 

 Νεοελληνική Γλώσσα 

 Νεοελληνική Γλώσσα  -  Τετράδιο εργασιών 

 Ερμηνευτικό Λεξικό Νέας Ελληνικής  (το ίδιο και για τις τρεις τάξεις) 

 Ομηρικά έπη: Ιλιάδα 

 Αρχαία Ελληνικά: Αρχαία Ελλάδα ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) 

 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

 Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  (το ίδιο και για τις τρεις τάξεις) 

 Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας  (το ίδιο και για τις τρεις τάξεις)  

 Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 

 Μαθηματικά 

 Φυσική (βιβλίο μαθητή) 

 Χημεία (βιβλίο μαθητή) 

 Βιολογία (βιβλίο μαθητή της α΄γυμνασίου   και γ΄γυμνασίου.) 

  Γεωγραφία  (βιβλίο μαθητή) 

 Μουσική (βιβλίο μαθητή και  τετράδιο εργασιών) 

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ: Ξεκινάμε με το περυσινό βιβλίο και θα συνεχίσουμε με το Wir Alle A2 ( Kursbuch,Ubungsbuch) 

 ΓΑΛΛΙΚΑ: Συνεχίζουμε τα περσινά βιβλία APPLI 1 και GRAMMAIRE JUNIOR A1-A2 

 ΑΓΓΛΙΚΑ : On Screen B1+ (Student’s Book-Εκδόσεις Express Publishing), Mastering Grammar for B1 Greek Edition (Εκδόσεις Burlington 

Books) 

 

Β.   Τ Ε Τ Ρ Α Δ Ι Α 

 Τετράδια μεγάλα 50 φύλλων για:  

- ΑΡΧΑΙΑ (από το πρωτότυπο)  

- ΑΡΧΑΙΑ (από μετάφραση)  

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

- ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

- ΑΣΚΗΣΗ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ  

- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (2 τετράδια) 

- ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   

- ΓΑΛΛΙΚΑ (μπορείτε να συνεχίσετε το περυσινό σας τετράδιο) 

- ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (μπορείτε να συνεχίσετε το περυσινό σας τετράδιο) 

- ΦΥΣΙΚΗ – Τετράδιο Α4 σπιράλ δύο θεμάτων  

- ΧΗΜΕΙΑ 

- ΒΙΟΛΟΓΙΑ (μπορείτε να συνεχίσετε το περυσινό σας τετράδιο) 

 1 τετράδιο μεγάλο 50 φύλλων με περιθώριο, για  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

(μπορείτε να συνεχίσετε το περυσινό σας τετράδιο) 

    1 τετράδιο μεγάλο 50-80 φύλλων "ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ" δικής σας επιλογής 

    1 ντοσιέ με μαλακό εξώφυλλο, με κρίκους και διαχωριστικά για όλα τα μαθήματα 

 1 πακέτο κόλλες για ντοσιέ (με τέσσερις τρύπες) για το μάθημα των Αγγλικών 

 Ζελατίνες Α4 για το ντοσιέ  

Σημείωση: 

Όλα τα βιβλία και τα τετράδια να έχουν ετικέτες με τα εξής στοιχεία καθαρογραμμένα:   

μάθημα, ονοματεπώνυμο, τάξη και τμήμα, σχολικό έτος. ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

 


