ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ «JEANNE D’ARC»
ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Βιβλία και υλικά για τη σχολική χρονιά 2018-2019
Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βιβλίο : 1) « Croque Chansons ! », Des chansons à croquer!,
éditions Le livre ouvert.
2) « Je lis et j’écris avec Victor, Cécile et Lulu », éditions Le livre ouvert.
Άλλα υλικά:
- 1 τετράδιο μισό-μισό 50φ, μπλε
- 1 ντοσιέ με λάστιχο για τις εργασίες του σχολείου
B΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βιβλίο : «Zigzag 1», méthode de français, CLE International (το βιβλίο μαθητή)
Πρόσθετο εγχειρίδιο:

« Mon premier livret de lecture» d'Odile Tafflet (δίνεται στους
μαθητές από τη Σχολή)
Άλλα υλικά:
- 1 τετράδιο μισό-μισό 50φ, πράσινο
- 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες
Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βιβλία : 1) «Jus d'Orange 1», éditions Le livre ouvert-Clé International.
Το πακέτο →Pack Super Énergie : Livre de l'élève + Cahier + DVD-ROM +
Carte de France + Transcriptions
2) «Jus d'Orange 1 – Mon cahier de devoirs»,
éditions Le livre ouvert-Clé International.
Πρόσθετo εγχειρίδιo:

«Mon premier livret de lecture» d'Odile Tafflet (οι μαθητές της
Γ' Δημοτικού το έχουν ήδη από τη σχολική χρονιά 2017-2018)
Άλλα υλικά:
- 1 τετράδιο 50φ πράσινο (dictée)
- 2 τετράδια 30φ, χρώμα κόκκινο (copie)
- 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Βιβλία :
1) «Jus d'Orange 1 » : 0ι μαθητές της Δ' Δημοτικού το έχουν ήδη από τη σχολική
χρονιά 2017-2018.
2) Lalagramm, βιβλίο Γραμματικής, εκδόσεις Κατρανίδου-Ραπτάκη.
Άλλα υλικά:
- 1 τετράδιο 50φ πορτοκαλί
- 2 τετράδιa 30φ, χρώμα κόκκινο ή μπλε
- 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες
- 50 φύλλα ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5
Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - προετοιμασία Διπλώματος DELF Α1 prim
Βιβλία :
1) « Astérique 1 » : a) Méthode de français, niveau A1 & b) Cahier d'activités,
éditions Kosvoyannis
2) DELF PRIM A1 mon premier diplôme de français, éditions Trait d’Union
Άλλα υλικά:
- 1 τετράδιο 30φ κόκκινο
- 2 τετράδια 50φ κίτρινa
- 50 φύλλα ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5
- 1 ντοσιέ με 20 διαφανείς θήκες
ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – προετοιμασία Διπλωμάτων DELF A1 & A2 junior
Κοινά βιβλία και υλικά για όλα τα τμήματα:
Βιβλίο : «À ton tour 2», Méthode de français, éditions Trait d’Union (βιβλίο μαθητή)
Άλλα υλικά:
- 2 τετράδια 50φ, χρώμα κίτρινο
- 1 τετράδιο 30φ (dictée)
- 1 ντοσιέ με 30 διαφανείς θήκες
- 50 φύλλα ντοσιέ με περιθώριο μέγεθος Β5
Πρόσθετο εγχειρίδιο με ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου:
ème

"Manuel d'apprentissage pour la classe de 6
primaire" (δίνεται στους
μαθητές από τη Σχολή)
& ABC Lexique de base (δίνεται στους μαθητές από τη Σχολή)


- Οι μαθητές που θα προετοιμάσουν το Δίπλωμα DELF A1 junior, θα προμηθευτούν επίσης το
βιβλίο:
“abc delf A1 junior scolaire” των εκδόσεων CLE International
- Οι μαθητές που θα προετοιμάσουν το Δίπλωμα DELF A2 junior, θα προμηθευτούν επίσης το
βιβλίο:
“abc delf A2 junior scolaire” των εκδόσεων CLE International

