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NHΠIAΓΩΓEIO ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

FANELLY LACROIX – FRÉDÉRIC RÉBÉNA

TA TETPAΔIA MOY ΓIA TO NHΠIAΓΩΓEIO

Σειρά τετραδίων που αντικαθιστούν τα παραδοσιακά τετράδια
γραφής και ανάγνωσης. Πρόκειται για μια προσέγγιση δημιουργική,
πρωτότυπη και εύχρηστη με ιδιαίτερα ελκυστική εικονογράφηση.

E 5,09

ΣEIPA 9 BIBΛIΩN

E 5,09
978-960-04-2851-3
Σχήμα: 24Χ32
978-960-04-2852-0

E 5,09

Σχήμα: 24Χ32

E 5,09
978-960-04-2854-4
Σχήμα: 24Χ32
978-960-04-2853-7

E 5,09

Σχήμα: 24Χ32

E 5,09
Σχήμα: 24Χ32
978-960-04-2849-0

E 5,09
Σχήμα: 24Χ32
978-960-04-2850-6

978-960-04-2866-7
Σχήμα: 24Χ32
978-960-04-2774-8

E 5,09

Σχήμα: 24Χ32

E 5,09

978-960-04-2736-3

Σχήμα: 24Χ32

Γράφω (από 3 ετών)
Γράφω 2 (από 5 ετών)
Κεφαλαία Γράμματα (από 3 ετών)
Μικρά Γράμματα (από 5 ετών)
Σχήματα (από 3 ετών)
Αριθμοί (από 5 ετών )
Γράμματα και φθόγγοι (από 5 ετών)
Ανακαλύπτω τον κόσμο μου (από 3 ετών)
Ανακαλύπτω τον κόσμο (από 5 ετών)

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ NHΠIAΓΩΓEIO

FLORENCE DOUTREMEPUICH – FRAN²OISE PERRAUD

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Σειρά βιβλίων για την καλλιέργεια της γραφής, της ανάγνωσης
και των μαθηματικών μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες,
με αυτοκόλλητα και παιχνίδι κατασκευής.
E 6,62
Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3507-8

E 6,62
Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3505-4
Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3506-1

E 6,62

Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3508-5
Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3503-0
Σχήμα: 21Χ29
978-960-04-3504-7

E 6,62

E 6,62

E 6,62

ΣEIPA 6 BIBΛIΩN
Η φάρμα
Το σχολείο
Τα μεταφορικά μέσα
Τα ζώα του κόσμου
Το βουνό
Οι δεινόσαυροι
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NHΠIAΓΩΓEIO ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

FLORENCE DOUTREMEPUICH – FRANCOISE PERRAUD

ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ MOY

Με απλές και διασκεδαστικές δραστηριότητες διευκολύνεται η εξοικείωση
με τη γραφή, τα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις έννοιες. Κάθε βιβλίο συνοδεύεται
από cd-rom με δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή.
ΣEIPA 3 BIBΛIΩN

24X28

Σελ. 66 E 15,51

Το νηπιαγωγείο μου
5/6 ετών, με cd-rom

E 9,17

978-960-04-3257-2

978-960-04-3256-5

978-960-04-3255-8

24X28

24X28

Σελ. 66 E 15,51

Σελ. 66 E 13,43

Το νηπιαγωγείο μου
4/5 ετών, με cd-rom

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

E 8,66

H σειρά αυτή επιδιώκει
να μεταδώσει αγάπη και
ενδιαφέρον για τη φύση
για να μπορέσει το παιδί
να δεχτεί στη συνέχεια
την πληροφορία και τη
γνώση. Η γνώση δίνεται
έμμεσα, με χιούμορ και
παιχνίδι, μέσα από ερωτήσεις,
ασκήσεις και δραστηριότητες.
Σχήμα: 20Χ23

978-960-04-3676-1

978-960-04-3677-8

E 8,66

ΣEIPA: TAΞIΔI ΣTH ΦYΣH
Έλα στη φύση, έλα στο μπλε
Έλα στη φύση, έλα στο πράσινο

MAGDALENA GUIRAO-JULLIEN
MARTINE MARCHAL

Με το τετράδιο αυτό το παιδί μαθαίνει τις τέσσερις
εποχές του χρόνου με ευχάριστο τρόπο. Μέσα από
ποικίλες δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες
θα γνωρίσει τις εποχές και τους μήνες, ενώ,
παράλληλα, θα φτιάξει και θα ζωγραφίσει
το δικό του ημερολόγιο για κάθε μήνα.
Σχήμα: 23X21 Σελ. 94

21X28

Σελ. 66 E 10,19

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

978-960-04-3484-2

Σελ. 66 E 14,27
21X28
978-960-04-3552-8

ΕΦΗ ΚΑΜΠΟΥΡΕΛΗ-ΣΤΑΜΕΛΟΥ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΙΣ ΕΠΟΧΕΣ

MAGDALENA GUIRAO-JULLIEN
MARTINE MARCHAL

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΤΟΥΣ ΦΘΟΓΓΟΥΣ, με cd-rom
Μέθοδος δημιουργικής
μάθησης για την
προσέγγιση των
φθόγγων μέσα από
ηχητικά και γλωσσικά
παιχνίδια, για παιδιά
από 4 ετών.

978-960-04-3252-Χ

Το νηπιαγωγείο μου
3/4 ετών, με cd-rom

Μέθοδος δημιουργικής
μάθησης για παιδιά από
4 ετών που εξοικειώνει
το παιδί με τους αριθμούς
από το 1 ως το 30
και με απλές πράξεις
ως το 9.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ NHΠIAΓΩΓEIO

E 9,08
Σελ. 48
21Χ21
978-960-04-4125-3

978-960-04-4135-2

978-960-04-4087-4

21Χ21

21Χ21

Σελ. 36

Σελ. 48

E 8,07

E 9,08

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΕΝΑΣ ΔΡΑΚΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΜΟΝΟΣ
Εικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας

Εικονογράφηση:
Βίλλυ Καραμπατζιά

Εικονογράφηση:
Βίλλυ Καραμπατζιά

Μια αστεία έμμετρη ιστορία,
που δίνει την ευκαιρία στα παιδιά
να εξασκηθούν στην αρίθμηση
και να κάνουν απλές προσθέσεις
και αφαιρέσεις. Το βιβλίο συνοδεύεται
από υλικό και ιδέες για παιχνίδια
με τους αριθμούς, στο σχολείο ή το σπίτι.

Τι γυρεύει άραγε ένας δράκος
στην κουζίνα; Τι ετοιμάζεται να φτιάξει;
Ποιες δυσκολίες πρόκειται να συναντήσει;
Ένα έξυπνο, γραμμένο με χιούμορ βιβλίο
για να γνωρίσουν τα μικρά παιδιά τις
ποσότητες. Συνοδεύεται από ευχάριστες
δραστηριότητες και ασκήσεις.

Η ζωή του κύριου Μάνου
ανατρέπεται όταν χάνει τη δουλειά
του και τον υπολογιστή του.
Από κύριος Μάνος γίνεται σιγά σιγά
κύριος Μάνος Μόνος. Μια τρυφερή
ιστορία που περιγράφει τη σύγχρονη
αποξένωση των ανθρώπων λόγω της
εργασίας αλλά και την ανάγκη τους να
έρθουν πιο κοντά. Μέσα από το παραμύθι
προσεγγίζεται η κοινωνική διάσταση των
μαθηματικών. Το βιβλίο περιλαμβάνει
παιχνίδια και δραστηριότητες με τον
κύριο Μάνο, για το σχολείο ή το σπίτι.

Σελ. 144
21Χ28

21Χ28

ΧΑΡΑ ΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΩ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Διαθεματική προσέγγιση
στην ανάγνωση
Εικονογράφηση:
Μαρκ Γουάινσταϊν
Μία πλήρης μέθοδος για να
μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν.
O τρόπος προσέγγισης βοηθά
στον εντοπισμό μαθησιακών
προβλημάτων. Το βιβλίο είναι
κατάλληλο και για παιδιά που
η ελληνική δεν είναι η μητρική
τους γλώσσα. Tο βιβλίο συνοδεύεται
από καρτέλες με αυτοκόλλητα.

978-960-04-4084-3

978-960-04-3802-4

978-960-04-2440-3

21Χ28

Σελ. 56 E 7,65

E 15,22

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Σελ. 64 E 12,23

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ

ΕΥΗ ΣΙΑΜΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ		

ΕΧΑΣΑ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΨΑΧΝΩ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ!

Ένα αλφαβητάρι με χρώματα και
φαντασία για το Νηπιαγωγείο και
τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Ευχάριστες και δημιουργικές
διαθεματικές δραστηριότητες για
τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο
στο Δημοτικό σχολείο

Το κάθε γράμμα «κρύβεται»
σε μια ζωγραφιά. Οι ζωγραφιές
συνοδεύονται από μικρές ιστορίες
σε μορφή ποιήματος. Μαζί με τις
ζωγραφιές και τα ποιήματα προτείνεται
για το κάθε γράμμα και μία διαφορετική
δραστηριότητα η οποία αναπτύσσει τη
δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία
και τη φαντασία των παιδιών.

Ένα πρωτότυπο βιβλίο που ενεργοποιεί
το ενδιαφέρον του παιδιού για μάθηση.
Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για γονείς
και εκπαιδευτικούς, που θέλουν να
μυήσουν τα παιδιά στον όμορφο και
συναρπαστικό κόσμο της γνώσης και
της δημιουργίας και να τα ενθαρρύνουν
στην ομαλή μετάβασή τους από το
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο.
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Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Φύλλα εργασίας

E 12,23
Σελ. 120
978-960-04-3782-9

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Πλήρες ετήσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων

Φύλλα εργασίας

Σελ. 296 E 20,38

21Χ28
978-960-04-3962-5

ΜΑΡΘΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΜΑΡΘΑ ΓΚΟΥΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΠΡΟΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες
για τη νηπιαγωγό
Το βιβλίο αυτό αποτελεί εγχειρίδιο
απαραίτητο σε κάθε νηπιαγωγό,
καθώς τον καθοδηγεί σε κάθε
του βήμα στο έργο της διδασκαλίας
της Προανάγνωσης, της Προγραφής
και των Προμαθηματικών.

Δραστηριότητες
για τα παιδιά
Το βιβλίο περιέχει δραστηριότητες
και φύλλα εργασίας που
διευκολύνουν το παιδί να περάσει
από τη βιωματική διαδικασία
μάθησης στη συμβολική,
με ελκυστικά και παιγνιώδη
ερεθίσματα, αφήνοντας χώρο
στην προσωπική δημιουργία
και τη φαντασία.

Φύλλα εργασίας
με δραστηριότητες
που βοηθούν τα παιδιά
να εμπεδώσουν τις βασικές
μαθηματικές έννοιες.

Το βιβλίο προτείνει δραστηριότητες
για την προσέγγιση όλων των
μαθηματικών εννοιών, κείμενα
για μαθηματική επεξεργασία και
ιδέες για τη διαθεματική σύνδεση
των μαθηματικών με άλλα
γνωστικά αντικείμενα.

Σελ. 110

E 12,23
Σελ. 184
21Χ28
978-960-04-1760-9

978-960-04-1759-3

21Χ28

Σελ. 128

E 11,21

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται
με μεθοδικό και σύγχρονο
επιστημονικά τρόπο η διδασκαλία
της Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Μέσα
από ένα πλήρες ετήσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων παρουσιάζεται
η προφορική επικοινωνία και
ο γραπτός λόγος. Περιέχει πρωτότυπα
γλωσσικά παιχνίδια για την καθημερινή
εφαρμογή στην προφορική και γραπτή
επικοινωνία της σχολικής τάξης του
Νηπιαγωγείου.

Τα φύλλα εργασίας αυτού του βιβλίου
είναι χρήσιμα για εκπαιδευτικούς
και γονείς αφού παρέχουν τη
δυνατότητα να προσεγγίσουν
πολλούς στόχους της γλωσσικής
αγωγής, και να διαπιστώσουν
παράλληλα πώς τα παιδιά
αντιλαμβάνονται τα γλωσσικά
σύμβολα και με ποιον τρόπο τα
χειρίζονται στο χαρτί. Στο σχολείο,
τα προτεινόμενα φύλλα εργασίας
μπορούν να συνδεθούν με πλήθος
διαθεματικών δραστηριοτήτων,
αλλά και να χρησιμοποιηθούν
ως μέσο αξιολόγησης της γλωσσικής
ανάπτυξης των παιδιών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟY
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ

E 12,23

Ετήσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων για την
καλλιέργεια του γραπτού
και προφορικού λόγου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ

21Χ28

Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

21Χ28

Σελ. 272
21Χ28

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ

978-960-04-3298-5

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΙΡΗΣ

978-960-04-3781-2

21Χ28
978-960-04-4088-1

978-960-04-3960-1

21Χ28

Σελ. 96

Σελ. 262

E 12,17

E 24,46

NHΠIAΓΩΓEIO ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

E 22,42
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Αντιμετώπιση των πρώτων
μαθησιακών δυσκολιών
για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου
και την αρχή της Α’ Δημοτικού
Το βιβλίο στοχεύει στην πρώτη
επαφή με την ανάγνωση και τη γραφή
των γραφημάτων του αλφάβητου.
Καθοδηγεί το μαθητή με σύστημα
στην κατάκτηση της σωστής γραφής
και ανάγνωσης και του παρέχει
τα εφόδια για ένα σωστό ξεκίνημα
στον κόσμο της γλώσσας
και της γραφής.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΚΩΝΣTAΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για το Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό
Στόχος του βιβλίου
δεν είναι η απλή παράθεση
δραστηριοτήτων, αλλά η όσο
το δυνατόν πληρέστερη ανάπτυξη
ενός σχεδίου εργασίας, που θα
παρέχει στον εκπαιδευτικό όχι
μόνο το υλικό αλλά και ένα μοντέλο
ανάπτυξής του, σύμφωνο
με τις αρχές της διαθεματικότητας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ

E 25,48

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΙΡΗΣ

Σελ. 336 E 24,46
978-960-04-3779-9

21Χ28

Σελ. 176 E 16,31
21Χ28
978-960-04-3815-5

21Χ28

Μια πρόταση για νηπιαγωγούς ώστε
να προσεγγίσουν το σώμα μέσα από
διαθεματικές δραστηριότητες συνδέοντάς
το με τις προσωπικές εμπειρίες των
παιδιών και με άλλα γνωστικά πεδία.
Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα για
κουκλοθέατρο, προτάσεις για θεατρικό
παιχνίδι, εικαστικά εργαστήρια, εποπτικό
υλικό με ασκήσεις για το λόγο και
τα μαθηματικά, και cd-rom για να
παίξουν τα παιδιά παιχνίδια και να
επεξεργαστούν το θέμα με τη βοήθεια
του ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Δραστηριότητες με καθαρές
γραμμές και ποικιλία υλικών και
χρωμάτων, αντιπροσωπευτικές
για κάθε εποχή του χρόνου.

20 ενότητες (5 για κάθε εποχή
του χρόνου) με γλωσσικά και
μαθηματικά παιχνίδια, εικαστικές
δημιουργίες, δραματοποίηση, μελέτη
του περιβάλλοντος και εξοικείωση
με τον υπολογιστή.

978-960-04-3786-7

ΠΑΙΖΩ, ΕΡΕΥΝΩ
ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ

Εικαστικές δημιουργίες
για το Νηπιαγωγείο
και το Δημοτικό

Με αφορμή ένα ποίημα

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝΔΡΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΟΥ

ΠΟΠΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΠΑΣΤΑ

ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Σελ. 280 E 24,46

978-960-04-2735-6

21Χ28

Σελ. 176

E 20,38
Σελ. 208
21Χ28
978-960-04-3486-9

978-960-04-3486-6

21Χ28

Σελ. 248

E 22,42

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ NHΠIAΓΩΓEIO

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ…

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Το θέατρο στο Νηπιαγωγείο
και τις πρώτες τάξεις
του Δημοτικού

Δημιουργικές δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης των παιδιών
για το περιβάλλον

Θεατρικά έργα για μικρά παιδιά
που καλύπτουν τις ανάγκες
του ετήσιου σχολικού προγράμματος
και των σύγχρονων εκπαιδευτικών θεμάτων.
Δίνονται οδηγίες για τη δημιουργία σκηνικών
και κουστουμιών και κατάλογος έργων
για τη μουσική επένδυση των παραστάσεων.
Το βιβλίο συνοδεύεται από μουσικό cd.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται,
η εξοικείωση εκπαιδευτικών και παιδιών
με τις αρχές και τα βασικά μεθοδολογικά
εργαλεία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
στο σύγχρονο Νηπιαγωγείο. Μέσα από ποικίλα
μεθοδολογικά εργαλεία παρουσιάζονται
τρία θέματα, άμεσα συνδεδεμένα
με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον:
Διατροφή και Ποιότητα Ζωής, Ενέργεια,
Ανθρωπογενές Περιβάλλον.

ΒΟΥΛΑ ΗΛΙΑΣΚΟΥ
ΚΑΙΤΗ ΔΑΛΜΑΤΣΟΥ-ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ
HΒΑ ΚΑΡΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΡΠΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ
από τη Μεσογειακή Διατροφή:
σταφύλι, ελιά, σιτάρι
Ποικίλες δημιουργικές
δραστηριότητες για τη μεσογειακή
διατροφή. Σχέδια εργασίας για
το σταφύλι, την ελιά, το σιτάρι.
Σύνδεση των παιδιών με το φυσικό
και ανθρωπογενές περιβάλλον,
τη γλώσσα, τα μαθηματικά,
την πληροφορική.

9

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α’ ΤΑΞΗ
978-960-04-3371-5

28,5X 21,5

Σελ. 128

E 11,40

978-960-04-3299-2

978-960-04-3300-5

17X24

21Χ28

Σελ. 88

Σελ. 208

E 4,89

E 12,00

10

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΓΛΩΣΣΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ

A΄ Δημοτικού

Το πρώτο μου τετράδιο έχει
στόχο να μάθουν οι μαθητές
της A΄ Δημοτικού να γράφουν
καθαρά, καλαίσθητα,
ορθογραφημένα, με τη σωστή
φορά και με την απαιτούμενη
ταχύτητα. Ένα πολύτιμο βοήθημα
για το μαθητή και το δάσκαλο
της A΄ Δημοτικού.

Το βιβλίο παρακολουθώντας
διακριτικά το σχολικό εγχειρίδιο της
A΄ Δημοτικού έχει ως στόχο να είναι
ένα δημιουργικό διαθεματικό διδακτικό
υλικό για το μαθητή, το γονέα, τον
εκπαιδευτικό, στα πρώτα βήματα
συστηματικής εκμάθησης της Γλώσσας.
Ένα διαφορετικό βιβλίο που υπερβαίνει
τα παραδοσιακά αλφαβητάρια.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
A΄ Δημοτικού
Eύχρηστες καρτέλες με έγχρωμες εικόνες
για να μάθει το παιδί ανάγνωση και ορθογραφία
εύκολα και διασκεδαστικά. Ένα βασικό εργαλείο
για τον εκπαιδευτικό.

E 7,13
Σελ. 72
28Χ28
978-960-04-2111-8

21Χ28
978-960-04-2590-1

978-960-04-3589-4

21Χ28

Σελ. 72

Σελ. 112

E 15,50

E 12,74

ΣEIPA: ΨAXNΩPΩTΩ

ΕΛΠΙΔΑ ΠΡΙΝΤΕΖΗ-ΚΑΜΠΕΛΗ

ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΜΗΛΟ-ΜYΛΟ-MΥΘΙ,
ΦΤΙΑΧΝΩ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ

ΘΗΣΕΑΣ
ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΚΑΙ ΙΚΑΡΟΣ

Εικονογράφηση:
Παντελής Κωνσταντίνου

Αλφαβητάρι
Εικονογράφηση:
Λιάνα Μερτζάνη

Εικονογράφηση:
Παναγιώτης Σκλαβενίτης

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται
σε παιδιά του νηπιαγωγείου
και των πρώτων τάξεων του
δημοτικού. Παιχνίδια με τη
γλώσσα, απολαυστικά κείμενα
και δραστηριότητες καλλιεργούν
τη δημιουργική έκφραση, τη
φαντασία, τη συναισθηματική
και νοητική ανάπτυξη των παιδιών
για να περνούν το χρόνο τους
γόνιμα και εποικοδομητικά.

24 προσωποποιημένα γράμματα
οδηγούν τα παιδιά στο αλφάβητο
μέσα από υπέροχες ιστορίες
που περιγράφουν με τρόπο
μαγικό την καθημερινότητα.

Ορθογραφία και Γραμματική
για την A΄ Δημοτικού. Μέσα από
τις περιπέτειες του Θησέα και την
ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου,
το παιδί μαθαίνει την ορθογραφία και
τα πρώτα γραμματικά φαινόμενα.

E 10,00
Σελ. 165
15Χ21
978-960-04-3788-1

978-960-04-3516-0

978-960-04-3242-8

21Χ28

21Χ28

Σελ. 50

Σελ. 232

E 7,00

E 10,00

Α’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

A΄ Δημοτικού

Παίζω + μαθαίνω
πρόσθεση + αφαίρεση
163 κάρτες πρόσθεσης και
αφαίρεσης. Δραστηριότητες
και παιχνίδια με τις κάρτες.
Συνοδεύονται από φυλλάδιο
οδηγιών και διδακτικών
προτάσεων για το δάσκαλο
και τους γονείς.

E 15,28

Με το πρωτότυπο αυτό βιβλίο
Μαθηματικών, που συμβαδίζει
με την ύλη του σχολικού βιβλίου,
οι μαθητές μαθαίνουν να
προσανατολίζονται στο χώρο,
να κατανοούν μοτίβα, τους
αριθμούς από το 1 ως το 10
και να κάνουν προσθέσεις
και αφαιρέσεις δεκάδων και
μονάδων και υπολογισμούς
του διπλάσιου και του μισού.

Σελ. 328
978-960-04-2110-3

21Χ28

Σελ. 96
978-960-04-2109-5

21Χ28

Σελ. 96
21Χ28
978-960-04-2047-0

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

Νοεροί υπολογισμοί
στην A΄ Δημοτικού

E 6,11

E 10,19

Στόχος του βιβλίου είναι η
μαθηματική εκπαίδευση των
μαθητών μέσα από την ενεργητική
συμμετοχή τους, τη διερεύνηση
και την ανακάλυψη των μαθηματικών
εννοιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιδιώκεται όχι η υποκατάσταση
του σχολικού βιβλίου αλλά
η διεύρυνση και η επέκτασή του.

ΜΑΝΟΛΗΣ N. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

ΠOΛYΞENH TΣAΛIKH-KIOΣOΓΛOY

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΛΕΞΗ-ΛΕΞΗ

240 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
MAΘHMATIKΩN

122 ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

A΄ Δημοτικού

A΄ Δημοτικού

240 απλά προβλήματα που
θα βοηθήσουν τους μαθητές
της A΄ Δημοτικού να εξασκηθούν
στις μαθηματικές πράξεις και να
εμπεδώσουν σταδιακά τον τρόπο
επίλυσης προβλημάτων.

122 μαθήματα που θα βοηθήσουν
τους μαθητές της A΄ Δημοτικού
να κατανοήσουν όσα διδάσκονται
στο σχολείο και να εξασκηθούν
πάνω σ’ αυτά. Το βιβλίο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για εξάσκηση
είτε σε καθημερινή βάση,
είτε στο τέλος κάθε ενότητας,
είτε στο τέλος της σχολικής
χρονιάς ως επανάληψη.

Το βιβλίο απευθύνεται στους
μαθητές της A΄ και B΄ τάξης του
Δημοτικού. Μέσα από τις σελίδες
του οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα
βρουν μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και
παιχνιδιών, που ανοίγουν το γλωσσικό
ορίζοντα των παιδιών, εμπλουτίζουν
το λεξιλόγιό τους, κάνουν ευχάριστη
την ενασχόληση με το δημιουργικό
παιχνίδι της παραγωγής του λόγου.
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ΓΛΩΣΣΑ
B΄ Δημοτικού

E 8,00
Σελ. 328

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΥΧΙΤΣΑ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

B΄ Δημοτικού

Κατανόηση γραμματικών
και συντακτικών φαινομένων
B΄ Δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Νοεροί υπολογισμοί
στη B΄ Δημοτικού
Το βιβλίο προτείνει υπολογισμούς
που πρέπει να γίνονται με το νου
και να γράφεται το αποτέλεσμα.
Αναλυτικότερα μ’ αυτό το βιβλίο
οι μαθητές μαθαίνουν προσθέσεις
και αφαιρέσεις μονάδων και
δεκάδων, την προπαίδεια με
πρωτότυπο τρόπο, προβλήματα
με εικόνες και ανοιχτά
προβλήματα.

Σελ. 165
978-960-04-3789-8

15Χ21

Σελ. 232
978-960-04-3480-4

21Χ28
978-960-04-3517-7

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

Στόχος του βιβλίου είναι
η μαθηματική εκπαίδευση
των μαθητών μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή τους,
τη διερεύνηση και την
ανακάλυψη των μαθηματικών
εννοιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιδιώκεται όχι η υποκατάσταση
του σχολικού βιβλίου αλλά
η διεύρυνση και η επέκτασή του.

Με το βιβλίο αυτό παρουσιάζεται
με απλό και δημιουργικό τρόπο
η Γραμματική που διδάσκεται στη
Β’ Δημοτικού. Μέσα από κείμενα
και ποικίλες δραστηριότητες επιχειρείται
η μεθοδική παρουσίαση των γραμματικών
φαινομένων και δίνονται συμπληρωματικές
ασκήσεις ορθογραφίας, γραμματικής
και λεξιλογίου σε λογοτεχνικά και άλλα
κείμενα και πρωτότυπες δραστηριότητες
παραγωγής λόγου από τους μαθητές.

21Χ28

Σελ. 56

Σελ. 328
21Χ28
978-960-04-3267-1

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ
B΄ Δημοτικού

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

E 15,28

Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει
τους μαθητές να εξοικειωθούν με
τη δομή του γλωσσικού συστήματος,
να μάθουν να επικοινωνούν
αποτελεσματικά και να αναπτύξουν
τη φαντασία, την κριτική και
δημιουργική σκέψη τους.

E 7,00

E 10,00

Στόχος του βιβλίου είναι ο εμπλουτισμός
της καθημερινής διδασκαλίας της γλώσσας
με την επιπλέον ανάλυση-επέκταση των
δραστηριοτήτων του σχολικού εγχειριδίου,
αλλά και η παροχή επιπρόσθετων
δραστηριοτήτων, ώστε οι μαθητές
να προσεγγίσουν και να αφομοιώσουν
καλύτερα τους μηχανισμούς
της ελληνικής γλώσσας.
Πολύτιμο εργαλείο για τον
εκπαιδευτικό και για το γονέα.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ

E 10,00

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-BΟΥΔΟΥΡΗ

978-960-04-3523-8

21Χ28

Σελ. 192
21Χ28
978-960-04-3791-1

978-960-04-3531-3

21Χ28

Σελ. 480

E 12,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Β’ ΤΑΞΗ

E 12,00
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΓPHΓOPHΣ TΣAMAΔOYPAΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤOY
ΠOΛΛAΠΛAΣIAΣMOY

Ασκήσεις και προβλήματα
στη B΄ Δημοτικού

Παίζω + μαθαίνω
την προπαίδεια
90 έξυπνες κάρτες
πολλαπλασιασμού

Το βιβλίο προτείνει ασκήσεις
και προβλήματα μέσα
από τα οποία επιτυγχάνεται
η διερεύνηση και η βαθύτερη
κατανόηση των μαθηματικών
εννοιών της B΄ Δημοτικού.

Ένα σύγχρονο και ελκυστικό υλικό
με το οποίο οι μαθητές μαθαίνουν
την πράξη του πολλαπλασιασμού
παίζοντας, κατανοούν μαθηματικές
έννοιες, μαθαίνουν την προπαίδεια
με διαφορετικούς τρόπους
και ασκούνται στους νοερούς
υπολογισμούς.

ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ Δημοτικού

Σελ. 48
21Χ21
978-960-04-2112-5

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-BΟΥΔΟΥΡΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΔΥΣΣΕΙΑ

Τετράδιο γλωσσικών
δραστηριοτήτων
Γ΄ Δημοτικού

Από τη μυθολογία
στην ιστορία
Γ΄ Δημοτικού

Σκοπός του συγκεκριμένου
βιβλίου είναι η άμεση
παρακολούθηση των
γραμματικών φαινόμενων
του σχολικού βιβλίου και
η περαιτέρω διερεύνηση
και εμπέδωση των κειμενικών
ειδών που παρουσιάζονται.

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει
με απλό και μεθοδικό τρόπο
την ύλη του σχολικού βιβλίου
της Ιστορίας στη Γ΄ Δημοτικού.

Ορθογραφία
για τη B΄ και Γ΄ Δημοτικού
Εικονογράφηση:
Παναγιώτης Σκλαβενίτης

Σελ. 64
978-960-04-3501-6

21Χ28
978-960-04-3518-4

21Χ28

Σελ. 80

Σελ. 296
17Χ24
978-960-04-3268-8

E 6,12

E 9,00
Σελ. 200
21Χ28

ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

E 7,00

E 10,00

Στόχος του βιβλίου είναι
να αναπτυχθεί η ικανότητα
των μαθητών να επικοινωνούν
αποτελεσματικά (προφορικά
και γραπτά) κατανοώντας
και παράγοντας διάφορα
είδη λόγου και είδη κειμένων.
Τα γραμματικά φαινόμενα
εξετάζονται στο συγκεκριμένο
περιβάλλον των κειμενικών
ειδών στα οποία λειτουργούν.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

PATRICIA LANDRY

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Ελληνικά - Aγγλικά

Γ΄ Δημοτικού
Στόχος του βιβλίου είναι
η μαθηματική εκπαίδευση
των μαθητών μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή τους,
τη διερεύνηση και την
ανακάλυψη των μαθηματικών
εννοιών. Μ’ αυτόν τον τρόπο
επιδιώκεται όχι η υποκατάσταση
του σχολικού βιβλίου αλλά
η διεύρυνση και η επέκτασή του.
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΥΧΙΤΣΑ

E 12,74

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

978-960-04-3275-6

978-960-04-3367-8

978-960-04-3266-4

21Χ28

21Χ28

Σελ. 256

Σελ. 624

E 8,00

E 12,00

Γ’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Νοεροί υπολογισμοί
στη Γ΄ Δημοτικού
Στο βιβλίο προτείνονται πολλοί
και διαφορετικοί τρόποι νοερών
υπολογισμών για να μάθουμε
τους φυσικούς αριθμούς μέχρι το
1.000 και το 10.000, προσθέσεις
και αφαιρέσεις μέχρι το 1.000
και το 10.000, την πράξη του
πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης
με τη βοήθεια της προπαίδειας,
κλασματικές μονάδες και απλούς
κλασματικούς αριθμούς.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΥ
ΕΙΚΟΝΟΛΕΞΙΚΟ
Περισσότερες από 1.000 λέξεις,
απλές δραστηριότητες
και τραγουδάκια, για να μάθουν
τα παιδιά τις πρώτες τους λέξεις
και εκφράσεις στα αγγλικά.
Περιέχει cd με τα τραγούδια
του βιβλίου.

Διαβάζοντας την περιπέτεια
του Οδυσσέα και συμπληρώνοντας
τα κενά στις λέξεις, τα παιδιά
εμπεδώνουν την ορθογραφία
του γνωστού τους λεξιλογίου.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΥΧΙΤΣΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Δ΄ Δημοτικού

Στα αρχαία χρόνια
Δ΄ Δημοτικού

Στόχος του βιβλίου είναι η
κατανόηση και εμπέδωση των
γραμματικών και άλλων γλωσσικών
φαινομένων που διδάσκονται στην
Δ΄ Δημοτικού. Παρακολουθώντας
τις βασικές ενότητες του σχολικού
βιβλίου περιέχει διαγραμματική
παρουσίαση της θεωρίας, ασκήσεις
ορθογραφίας και επικοινωνιακής
γραμματικής μέσα από ποικίλα
κείμενα, πρωτότυπες ασκήσεις
λεξιλογίου και δραστηριότητες
παραγωγής λόγου.

Δ΄ Δημοτικού
Στόχος του βιβλίου είναι να
αναπτυχθεί η ικανότητα των
μαθητών να επικοινωνούν
αποτελεσματικά (προφορικά
και γραπτά) κατανοώντας και
παράγοντας διάφορα είδη
λόγου και είδη κειμένων.
Τα γραμματικά φαινόμενα
εξετάζονται στο συγκεκριμένο
περιβάλλον των κειμενικών
ειδών στα οποία λειτουργούν.

21Χ28
978-960-04-3519-1

978-960-04-3269-5

17Χ24

Σελ. 80

Σελ. 184

E 7,00

E 10,00

978-960-04-3276-3

17Χ24

Σελ. 424

E 8,00
Σελ. 232
17Χ24
978-960-04-3639-6

978-960-04-3547-4

21Χ28

Σελ. 624

E 9,00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ’ ΤΑΞΗ

E 12,00
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Δ΄ Δημοτικού
Στόχος του βιβλίου είναι
η μαθηματική εκπαίδευση
των μαθητών μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή τους, τη
διερεύνηση και την ανακάλυψη
των μαθηματικών εννοιών.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται
όχι η υποκατάσταση του σχολικού
βιβλίου αλλά η διεύρυνση
και η επέκτασή του.

Νοεροί υπολογισμοί
στη Δ΄ Δημοτικού
Με το πρωτότυπο αυτό βιβλίο
νοερών υπολογισμών οι μαθητές
εξασκούνται σε προσθέσεις και
αφαιρέσεις τριψήφιων και
τετραψήφιων αριθμών, έξυπνους
πολλαπλασιασμούς, στην ατελή
διαίρεση και τη διαίρεση με το 10,
το 100 και το 1.000, σε προσθέσεις
και αφαιρέσεις δεκαδικών και
συμμιγών αριθμών και στην
περίμετρο και το εμβαδόν
γεωμετρικών σχημάτων.

Στόχος του βιβλίου είναι
η πολύπλευρη κάλυψη
των πτυχών μιας μεγάλης
περιόδου της ελληνικής
Ιστορίας από τη γεωμετρική
έως και την ελληνιστική εποχή.
Παρακολουθώντας διακριτικά
το σχολικό βιβλίο, άλλοτε το
αποκωδικοποιεί και άλλοτε
το συμπληρώνει.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΓΛΩΣΣΑ
E΄ Δημοτικού

E 9,00
Σελ. 296

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τετράδιο Γλωσσικών
Δραστηριοτήτων
E΄ Δημοτικού

E΄ Δημοτικού

E 10,00
Σελ. 328

E 7,00

978-960-04-3364-7

978-960-04-3520-7

21Χ28

21Χ28

Σελ. 55

Σελ. 120
17Χ24
978-960-04-3270-1

Το βιβλίο στοχεύει στην κριτική
προσέγγιση της Βυζαντινής Ιστορίας
μέσα από ανάλυση ιστορικών
όρων-εννοιών, κριτική μελέτη
γραπτών και άλλων ιστορικών
πηγών, συμπληρωματικές
ερωτήσεις-κριτήρια αξιολόγησης
των ιστορικών γνώσεων και
διαθεματικές δραστηριότητες
σύνδεσης της Ιστορίας με τα
άλλα μαθήματα του
Δημοτικού σχολείου.

Στόχος αυτού του
βιβλιοτετραδίου είναι η
κατανόηση και εμπέδωση
των γραμματικών και άλλων
γλωσσικών φαινομένων που
διδάσκονται στην E΄ Δημοτικού.

Στόχος του βιβλίου είναι
να αναπτυχθεί η ικανότητα
των μαθητών να επικοινωνούν
αποτελεσματικά (προφορικά
και γραπτά) κατανοώντας
και παράγοντας διάφορα
είδη λόγου και είδη κειμένων.
Τα γραμματικά φαινόμενα
εξετάζονται στο συγκεκριμένο
περιβάλλον των κειμενικών
ειδών στα οποία λειτουργούν.

E 10,00

978-960-04-3265-7

17Χ24

Σελ. 176
17Χ24
978-960-04-3274-9

978-960-04-3272-5

17Χ24

Σελ. 576

E 8,00

E 12,00

Ε’ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΓKΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Eρευνώ και ανακαλύπτω
E΄ Δημοτικού

E΄ Δημοτικού
Στόχος του βιβλίου είναι
η μαθηματική εκπαίδευση
των μαθητών μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή τους,
τη διερεύνηση και την ανακάλυψη
των μαθηματικών εννοιών.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται
όχι η υποκατάσταση του σχολικού
βιβλίου αλλά η διεύρυνση
και η επέκτασή του.

Νοεροί υπολογισμοί
στην E΄ Δημοτικού
Με το πρωτότυπο αυτό βιβλίο
οι μαθητές μαθαίνουν να κάνουν
γρήγορες εκτιμήσεις αποτελεσμάτων
στους υπολογισμούς με μεγάλους
αριθμούς, προσθέσεις και αφαιρέσεις
με φυσικούς και δεκαδικούς αριθμούς,
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
φυσικών και δεκαδικών αριθμών,
προσθέσεις και αφαιρέσεις κλασμάτων,
ποικίλες μετρήσεις χώρου και χρόνου
και επίλυση προβλημάτων
με πολλούς τρόπους.

ΦΥΣΙΚΑ

Με αυτό το βιβλίο ο μαθητής
ανακαλύπτει εύκολους τρόπους
για να γνωρίσει τις βασικές έννοιες
των Φυσικών Επιστημών, αναπτύσσει
την περιέργειά του και την κριτική
του ικανότητα, εξοικειώνεται
με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας.
Ο εκπαιδευτικός ανακαλύπτει
καινούργιες ιδέες για τη μέθοδο
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών,
αξιοποιεί διαθεματικές έννοιες
για κάθε ενότητα και προτείνει
πρωτότυπα θέματα αξιολόγησης.
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ’ ΤΑΞΗ

Σελ. 184
17Χ24
978-960-04-3293-0

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Τετράδιο γλωσσικών
δραστηριοτήτων
ΣT΄ Δημοτικού

ΓΛΩΣΣΑ
ΣT΄ Δημοτικού

Στόχος του βιβλίου η ανάπτυξη
της ικανότητας των μαθητών
να επικοινωνούν αποτελεσματικά
κατανοώντας και παράγοντας
διάφορα είδη λόγου και είδη
κειμένων. Τα γραμματικά
φαινόμενα εξετάζονται στο
συγκεκριμένο περιβάλλον
των κειμενικών ειδών στα
οποία λειτουργούν.

Σελ. 320

Σελ. 156

21Χ28

21Χ28

978-960-04-3365-4

978-960-04-3521-4

978-960-04-3271-8

17Χ24

Σελ. 680

E 7,00

E 10,00

Στόχος του βιβλίου είναι να
αναπτυχθεί η ικανότητα των
μαθητών να επικοινωνούν
αποτελεσματικά (προφορικά
και γραπτά) κατανοώντας
και παράγοντας διάφορα
είδη λόγου και είδη κειμένων.
Τα γραμματικά φαινόμενα
εξετάζονται στο συγκεκριμένο
περιβάλλον των κειμενικών
ειδών στα οποία λειτουργούν.

E 10,00

978-960-04-3292-3

17Χ24

Σελ. 640

E 8,00

E 12,00
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΤΣΙΛΙΝΑΚΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΓKΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Eρευνώ και ανακαλύπτω
ΣT΄ Δημοτικού

ΣT΄ Δημοτικού
Στόχος του βιβλίου είναι
η μαθηματική εκπαίδευση
των μαθητών μέσα από την
ενεργητική συμμετοχή τους,
τη διερεύνηση και την ανακάλυψη
των μαθηματικών εννοιών.
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται
όχι η υποκατάσταση του σχολικού
βιβλίου αλλά η διεύρυνση
και η επέκτασή του.

Νοεροί υπολογισμοί
στη ΣT΄ Δημοτικού
Με το βιβλίο αυτό ο μαθητής
εξασκείται στη γρήγορη εκτίμηση
αποτελεσμάτων σε υπολογισμούς
με μεγάλους αριθμούς,
σε προσθέσεις, αφαιρέσεις
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις
με φυσικούς και δεκαδικούς
αριθμούς, προσθέσεις και
αφαιρέσεις κλασμάτων,
μετρήσεις χώρου και χρόνου.

ΦΥΣΙΚΑ

Με αυτό το βιβλίο ο μαθητής
ανακαλύπτει εύκολους τρόπους
για να γνωρίσει τις βασικές έννοιες
των Φυσικών Επιστημών, αναπτύσσει
την περιέργειά του και την κριτική
του ικανότητα, εξοικειώνεται
με τις νέες μεθόδους διδασκαλίας.
Ο εκπαιδευτικός ανακαλύπτει
καινούργιες ιδέες για τη μέθοδο
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών,
αξιοποιεί διαθεματικές έννοιες
για κάθε ενότητα και προτείνει
πρωτότυπα θέματα αξιολόγησης.
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Ο πιο ενημερωμένος χάρτης
της Ελλάδας με πλήρεις
τις διοικητικές και γεωφυσικές
πληροφορίες.

Ο πιο ενημερωμένος χάρτης
των ηπείρων, σύμφωνα
με τις τελευταίες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

Ένας χρηστικός οδηγός γνωριμίας
με μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους και άλλους χώρους
τέχνης και πολιτισμού της
Αθήνας, του Πειραιά και
της ευρύτερης Αττικής.

Σελ. 46
24X35

Σελ. 46
978-960-04-2517-8

24X35

Σελ. 46
978-960-04-3370-8

TAΞIΔI ΓNΩPIMIAΣ
ME THN ATTIKH

E 2,59

Ο πιο ενημερωμένος χάρτης
της Ευρώπης, σύμφωνα
με τις τελευταίες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις.

E 7,12

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ
ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ

24X35

E 5,09
Σελ. 128
12Χ18
978-960-04-2855-1

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ

978-960-04-3373-6

978-960-04-2519-1

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

E 7,12

Η δική μας Αθήνα είναι ένα
πρωτότυπο «παιχνίδι συνειρμών»,
με θέμα τα μνημεία, τα μουσεία,
την ιστορία, τη σύγχρονη ζωή,
την τέχνη, τη φύση και το τοπίο
της Αθήνας. Με το παιχνίδι αυτό,
η πόλη της Αθήνας γίνεται τελικά
η αφορμή για ένα συναρπαστικό
ταξίδι μέσα στον ελληνικό
πολιτισμό, αρχαίο και σύγχρονο.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ
ΧΑΡΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

978-960-04-3369-2

Ένας οδηγός της Αθήνας
για παιδιά

E 7,12

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ AΘΗΝΑ

978-960-04-2648-9

ΜΑΡΙΕΤΤΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΠΕΛΛΑ

E 2,59

E 2,59

978-960-04-3777-5

17Χ24

Σελ. 336

E 19,36

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ
Η ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ
Η ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ
ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ

Ο πιο ενημερωμένος άτλαντας
για την Ευρώπη, σύμφωνα
με τα νέα Διαθεματικά
Προγράμματα Σπουδών
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Περιλαμβάνει όλα τα νέα
στοιχεία για τα νέα κράτη
και ένθετη χαρτογραφία.

Νέος άτλαντας με διάταξη
της ύλης σύμφωνα με τα νέα
Διαθεματικά Προγράμματα Σπουδών
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Περιέχει όλα τα νέα γεωγραφικά
στοιχεία, πολλούς πρωτότυπους
χάρτες και ένθετη χαρτογραφία.

Νέος, πλήρης άτλαντας, σύμφωνα
με τα νέα Διαθεματικά Προγράμματα
Σπουδών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Περιλαμβάνει χάρτες
με πρόσθετα γεωγραφικά στοιχεία,
λεπτομερείς χάρτες των ηπείρων και
ένθετη χαρτογραφία, με πρωτότυπες
ασκήσεις.

21X28
978-960-04-2737-0

978-960-04-3301-1

21X28
978-960-04-2738-7

Σελ. 120

21X28

E 12,23

E 12,23
Σελ. 120

21X28
978-960-04-2658-8

Σελ. 104

E 10,19

ΣΕΙΡΑ: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ E΄ ΚΑΙ ΣT΄

E 12,50

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Σελ. 136

18

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΝΩ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΠΟΙΚΙΛΑ ΕΙΔΗ
ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΟΥΠΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΥΩΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ

Τα κειμενικά είδη
στο Δημοτικό Σχολείο

Η ΜΙΝΩΪΚΗ ΚΡΗΤΗ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤ’ ΑΣΤΕΡΙΑ
Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Το βιβλίο παρουσιάζει με απλό
τρόπο τα χαρακτηριστικά των
ποικίλων κειμενικών ειδών που
συναντά ο μαθητής στο σχολικό
και στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον και προτείνει
πρωτότυπες δραστηριότητες
ελεύθερης και σχεδιασμένης
γραφής, οι οποίες βοηθούν
το μαθητή να εφαρμόσουν όσα
έμαθαν για τα κειμενικά είδη.

Η δομή των βιβλίων αυτών στηρίζεται στην αρχή και τη φιλοσοφία των σχεδίων εργασίας, με τα
οποία η γνώση προσεγγίζεται σφαιρικά και συσχετίζεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες
τους από τον κοινωνικό και το φυσικό κόσμο. Ένα πολύτιμο βοήθημα για εκπαιδευτικούς, γονείς
αλλά κυρίως για μαθητές, οι οποίοι μέσα από ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες αναπτύσσουν
δεξιότητες και οδηγούνται στη γνώση διερευνητικά.

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΩΤΣΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΩΤΣΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΜΕ 4 ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΠΕΔΙΑ

Κάνοντας τα προβλήματα
των μαθηματικών
λιγότερο προβληματικά
Μια συναρπαστική ιστορία με
ήρωες τα ζώα του δάσους κάνει
τα μαθηματικά διασκέδαση και
τα προβλήματα λιγότερο
προβληματικά. Μέσα από το
βιβλίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται
τα μαθηματικά βιωματικά,
γνωρίζουν δηλαδή τις άμεσες
εφαρμογές τους στην
καθημερινή ζωή.

Αφηγήματα σε δύο
διαστάσεις. Η Γεωμετρία
του Δημοτικού Σχολείου
σ’ ένα ρυθμό λιγότερο...
επίπεδο
Μέσα από μικρές ιστορίες,
τα στοιχεία κάποιων
γεωμετρικών σχημάτων
λειτουργούν σαν ζωντανοί
χαρακτήρες που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους. Η πλοκή
της αφήγησης αναδεικνύει
την ουσιαστική σημασία τους
χωρίς να την τονίζει διδακτικά.

E 12,22
978-960-04-2205-7

21X28

Σελ. 56

E 12,22
Σελ. 56
21X28
978-960-04-2204-7

21X28
978-960-04-2154-5

978-960-04-2360-0

21X28

Σελ. 96

Σελ. 112

E 8,66

E 12,23

ΣEIPA: ΨAXNΩPΩTΩ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ ΔΕΛΦΙΝΙΟΥ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ

Σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι
στις Ελληνικές θάλασσες
παρασύρει μαζί του τα παιδιά
το δελφινάκι της ιστορίας.
Μαζί του θα ανακαλύψουν
και θα κατανοήσουν με
τρόπο ευχάριστο βασικούς
γεωγραφικούς όρους.

Σ’ ένα γοητευτικό ταξίδι
στην ορεινή Ελλάδα παρασύρει
μαζί του τα παιδιά το αετόπουλο
της ιστορίας. Τριγυρίζοντας στις
βουνοπλαγιές, στα φαράγγια και
στους βιότοπους, θα ανακαλύψουν
και θα κατανοήσουν, με τρόπο
ευχάριστο, βασικά γεωγραφικά
δεδομένα, απαραίτητα για την
εξοικείωσή τους με το φυσικό
περιβάλλον.

ΑΣΠΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

E 11,00

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ε’-ΣΤ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ο ΘΕΣΠΙΣ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
Το βιβλίο αυτό είναι ένα απαραίτητο
εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που
επιθυμεί να εντάξει τη Δημιουργική
Γραφή στο Δημοτικό Σχολείο.
Περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα δημιουργικής γραφής
και παρουσιάζει τεχνικές για την
εξοικείωση των μαθητών με
αυτή. Δίνει επίσης πληροφορίες
για τα απαραίτητα υλικά και για
τους εκπαιδευτικούς στόχους που
επιδιώκονται.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται
μια σύγχρονη προσέγγιση
της θεατρικής αγωγής στο Δημοτικό
Σχολείο. Στο διδακτικό υλικό
του βιβλίου περιέχονται
διαθεματικές δραστηριότητες
που συνδέουν τη θεατρική αγωγή
με τα υπόλοιπα μαθήματα,
τα βήματα για ένα σύγχρονο
παραστατικό project και προτάσεις
οργάνωσης σχολικού θεατρικού
εξοπλισμού. Το βιβλίο συνοδεύεται
από cd με συνθέσεις αξιοποιήσιμες
στις θεατρικές δραστηριότητες.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΩΤΗΡΧΟΥ
ΑΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΔΟΥ
ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ ΚΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΜΥΡΣΙΝΗ ΛΕΝΟΥΔΙΑ

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Eυέλικτη Zώνη, Mουσική,
Iστορία για την Ε’ και ΣΤ’ τάξη
του Δημοτικού Σχολείου
Το βιβλίο προτείνει στον εκπαιδευτικό
σύγχρονες και δοκιμασμένες στην πράξη
προτάσεις διδασκαλίας μέσω των γνωστικών
αντικειμένων της Ιστορίας, της Μουσικής
και της Ευέλικτης Ζώνης.

978-960-043510-8

28X21

Σελ. 28

E 10,19

978-960-04-3302-9

978-960-04-3417-0

21X28

17X24

Σελ. 264

Σελ. 312

E 15,00

E 12,23

978-960-04-4138-3

17X24

Σελ. 144

E 16,31
Σελ. 136
21X28
978-960-04-3643-3

978-960-04-3956-4

17X24

Σελ. 160

E 12,00

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Επιμέλεια: Λυδία Αλεξάκη
Το λεξικό στοχεύει στη σύντομη
παρουσίαση του βίου των
συγγραφέων που περιέχονται
στα σχολικά εγχειρίδια, στην
κατανόηση των ιστορικών
και κοινωνικών συνθηκών της
πνευματικής δημιουργίας, στην
ανάδειξη των σημαντικότερων
έργων των συγγραφέων και στην
προβολή του συγγραφικού έργου
δημιουργών από την αρχαιότητα
μέχρι τη σύγχρονη
λογοτεχνική παραγωγή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΚΑΣ

ΓIΩPΓOΣ Π. KAΨAΛHΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

ENA TPENO EINAI
H EΛΛHNIKH IΣTOPIA...

Ανίχνευση και παιδαγωγική
αντιμετώπιση.
Για εκπαιδευτικούς και γονείς.
Για το νηπιαγωγείο και τις πρώτες
τάξεις του δημοτικού.
Ο οδηγός αυτός μέσα από ποικίλες ασκήσεις
και δραστηριότητες βοηθά τους μαθητές που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ανάγνωσης και
γραφής. Αναλυτικότερα περιέχει καρτέλες
για δυσαναγνωσία και δυσλεξία, ασκήσεις
για δυσορθογραφία και δυσγραφία, τεστ
αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων,
εποπτικό υλικό για ανίχνευση μαθησιακών
δυσκολιών κ.ά.

Η ιστορία της Ελλάδας από
την αρχαιότητα έως σήμερα
Το βιβλίο αυτό είναι μια αναπαράσταση
της ελληνικής ιστορίας με τη μορφή
τρένου. Mπορείτε να κόψετε κάθε
ιστορική περίοδο, να συμπληρώσετε
το υλικό που υπάρχει σε κάθε
βαγόνι-ιστορική περίοδο, να απαντήσετε
στις ερωτήσεις και να τοποθετήσετε
τις ιστορικές περιόδους στη σειρά
παρακολουθώντας την πορεία
του τρένου της ιστορίας.
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E 7,14
Σελ. 72
978-960-04-3488-0

21X28

Σελ. 80
21X28
978-960-04-3487-3

978-960-04-3530-6

21X28

Σελ. 88

E 7,14

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

E 8,66

20

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Aπό την A΄
στη B΄ Δημοτικού

Aπό την B΄
στη Γ΄ Δημοτικού

Aπό την Γ΄
στη Δ΄ Δημοτικού

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει
τα παιδιά να περάσουν ευχάριστα
τις καλοκαιρινές τους διακοπές
και να εμπεδώσουν τις γλωσσικές
και μαθηματικές γνώσεις
που απέκτησαν, μέσα από
φανταστικές ιστορίες και ένα
επιτραπέζιο παιχνίδι περιπέτειας.

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει
τα παιδιά να περάσουν
ευχάριστα τις καλοκαιρινές
τους διακοπές με ιστορίες
γνωστών Ελλήνων και ξένων
συγγραφέων, ακροστιχίδες,
αντιστοιχίσεις και ασκήσεις
κατανόησης των κειμένων και
επανάληψης του μαθήματος
της Ελληνικής Γλώσσας,
ασκήσεις Μαθηματικών και
ποικίλες άλλες δραστηριότητες.

Με το βιβλίο αυτό τα παιδιά
θα περάσουν ευχάριστα τις
καλοκαιρινές τους διακοπές
και αξιοποιώντας γνώσεις
Μαθηματικών, Γλώσσας και
Γεωγραφίας θα ταξιδέψουν στα
νησιά του Αιγαίου, θα μάθουν
για τον πολιτισμό και την ιστορία
τους και θα διασκεδάσουν
με ποικίλα παιχνίδια.

978-960-04-3761-4

978-960-04-3778-2

21X28

21X28

Σελ. 76

Σελ. 96

E 8,66

E 8,66

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΕΦΟΥ-ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΚΕΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Aπό την Δ΄
στην E΄ Δημοτικού

Aπό την E΄
στη ΣT΄ Δημοτικού

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τα
παιδιά να περάσουν ευχάριστα
τις καλοκαιρινές τους διακοπές
με ιστορίες γνωστών Ελλήνων
και ξένων συγγραφέων,
ακροστιχίδες, αντιστοιχίσεις
και ασκήσεις κατανόησης των
κειμένων και επανάληψης
του μαθήματος της Ελληνικής
Γλώσσας, ασκήσεις
Μαθηματικών και ποικίλες
άλλες δραστηριότητες.

Το βιβλίο αυτό θα βοηθήσει τα
παιδιά να περάσουν ευχάριστα
τις καλοκαιρινές τους διακοπές
διαβάζοντας ιστορίες, παραμύθια
και περιπέτειες γνωστών Ελλήνων
και ξένων συγγραφέων,
συμπληρώνοντας ακροστιχίδες,
αντιστοιχίσεις και άλλες ασκήσεις
για την κατανόηση των κειμένων
και επανάληψη στο μάθημα της
Ελληνικής Γλώσσας, λύνοντας
ασκήσεις και προβλήματα
Μαθηματικών.

A΄ Γυμνασίου

A΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο αποτελεί ένα
ολοκληρωμένο βοήθημα
για το μαθητή και το δάσκαλο.
Προσεγγίζει όλα τα κείμενα
του σχολικού βιβλίου σύμφωνα
με τις προδιαγραφές του νέου
Διαθεματικού Προγράμματος
Σπουδών του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. Περιέχει cd.

Το βιβλίο παρακολουθώντας
κριτικά το σχολικό εγχειρίδιο,
βοηθά το μαθητή της A΄ Γυμνασίου
να έλθει με απλό και κατανοητό
τρόπο σε πρώτη επαφή με την
αρχαία ελληνική γλώσσα.
Παράλληλα λειτουργεί επικουρικά
στη διδασκαλία των Αρχαίων
Ελληνικών από τον φιλόλογο.

Το βιβλίο καλλιεργεί την
ιστορική σκέψη μέσα από μια
γόνιμη μαθητεία στην Αρχαία
Ιστορία. Διαφοροποιείται
από τα «κλασικά» βοηθήματα
στη δομή και στο περιεχόμενο
καθώς περιέχει σχέδιο
διδασκαλίας κάθε διδακτικής
ενότητας, συμπληρωματικό
διδακτικό υλικό, μεθοδολογία
προσέγγισης ιστορικών
πηγών, θέματα διαχρονικής
διερεύνησης κ.ά.

A΄ Γυμνασίου

17Χ24

978-960-04-3961-8

17Χ24

Σελ. 288

E 12,00
Σελ. 312

Σελ. 256

E 18,17

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

17Χ24

Σελ. 400
17Χ24
978-960-04-3515-3

Σελ. 488

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

E 12,00

Το βιβλίο αποτελεί
εναλλακτικό διδακτικό
υλικό που δίνει ιδιαίτερο
βάρος στην κειμενοκεντρική
προσέγγιση της γλωσσικής
διδασκαλίας και στην αναβάθμιση
του προφορικού λόγου.
Συνοδεύεται από cd-rom με υλικό
προφορικής επικοινωνίας.

960-04-3297-X

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

978-960-04-3796-6

A΄ Γυμνασίου

17Χ24

17Χ24
978-960-04-3280-0

ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΙΡΗΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣA

E 12,00

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

978-960-04-4115-4

ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
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E 12,00

E 12,00
Σελ. 464

E 12,00
Σελ. 620
17Χ24
978-960-04-3279-4

978-960-04-3243-5

17Χ24

Σελ. 480

E 12,00

Α’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΣΙΟΣ

APHΣ ΓIABPHΣ

Σε 25 απλά μαθήματα
A΄ Γυμνασίου

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣIKEΣ AΣKHΣEIΣ
ΓIA TO ΓYMNAΣIO

A΄ Γυμνασίου
Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει
τη θεωρία των Μαθηματικών
της A΄ Γυμνασίου με
παραδείγματα, ώστε
να ενθαρρύνεται η ενεργητική
συμμετοχή του μαθητή. Μέσα
από ασκήσεις και προβλήματα
προοδευτικής δυσκολίας
επιτυγχάνεται η κατανόηση
και εμπέδωση των εννοιών
και καλλιεργείται η κριτική σκέψη
και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται
η διδασκαλία των Μαθηματικών
στην A΄ τάξη του Γυμνασίου με
απλό αλλά μεθοδικό τρόπο. Το
βιβλίο παρουσιάζοντας αναλυτικά
την ύλη της τάξης αυτής περιέχει
σχέδια μαθήματος, φύλλα
εργασίας, σαφή και συστηματική
παρουσίαση της θεωρίας, ασκήσεις
και προβλήματα, κριτήρια
αξιολόγησης της επίδοσης
του μαθητή και ανατροφοδότησης
της διδασκαλίας.

Τετράδιο δημιουργικής
γραφής
Μια ολοκληρωμένη διδακτική
προσέγγιση των γλωσσικών
φαινομένων που διδάσκονται στη
Νεοελληνική Γλώσσα της A΄, B΄ και
Γ΄ Γυμνασίου. Το βιβλίο οργανώνεται
σε τρία μέρη αντίστοιχα με κάθε τάξη
του Γυμνασίου. Με το βιβλίο αυτό
ο μαθητής ασκείται δημιουργικά στη
γραφή ποικίλων μορφών κειμένου
μέσα από τη συνειδητοποίηση
των λεξικογραμματικών επιλογών
και των επικοινωνιακών στόχων
κάθε κειμενικού είδους.

Το βιβλίο καλύπτει μεθοδικά
όλες τις ενότητες των σχολικών
βιβλίων Νεοελληνικής Γλώσσας
της Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Περιέχει
ασκήσεις γραμματικής, ορθογραφίας,
λεξιλογίου και δραστηριότητες
ανάπτυξης της παραγράφου
και παραγωγής γραπτού λόγου.
Στόχος του είναι να βοηθήσει
τους μαθητές να εμπεδώσουν
τη γνώση που κατέκτησαν ώστε
να ανταποκριθούν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις της
Έκφρασης-Έκθεσης της Α’ Λυκείου.

E 10,00
978-960-04-3295-4

17Χ24

Σελ. 240

E 12,00
Σελ. 552
978-960-04-3513-9

17Χ24

Σελ. 800
17Χ24
978-960-04-3277-0

978-960-04-3243-5

17Χ24

Σελ. 353

E 12,00

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Β’ ΤΑΞΗ

E 12,00
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΣΗΣ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΚΕΙΜΕΝΑ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

B΄ Γυμνασίου

B΄ Γυμνασίου

B΄ Γυμνασίου

B΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί
εναλλακτικό διδακτικό υλικό,
που ακολουθεί τη δομή του
σχολικού βιβλίου δίνοντας
ιδιαίτερο βάρος στην
κειμενοκεντρική προσέγγιση
της γλωσσικής διδασκαλίας.
Παρέχει επίσης πλούσιο υλικό
για την παραγωγή λόγου,
διαθεματικές δραστηριότητες
και κριτήρια αξιολόγησης
γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το βιβλίο προσεγγίζει
τα κείμενα του σχολικού
βιβλίου καλλιεργώντας
τη δημιουργική ανάγνωση
από την πλευρά των
μαθητών χωρίς να οδηγεί
στη μηχανιστική αναπαραγωγή
όρων και ιδεών. Περιέχει cd.

Το βιβλίο βοηθά τους μαθητές
να έρθουν σε ουσιαστική επαφή
με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
εξομαλύνοντας τυχόν δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν στη μελέτη του
σχολικού βιβλίου. Περιλαμβάνει
μετάφραση του αρχικού και
παράλληλου κειμένου, απαντήσεις
στις ερωτήσεις και ασκήσεις
του σχολικού βιβλίου, θεωρία
ετυμολογίας με παραδείγματα,
θεωρία Γραμματικής και
Συντακτικού, ασκήσεις εμπέδωσης
και κριτήρια αξιολόγησης.

Tο βιβλίο απευθύνεται στον
μαθητή και στον εκπαιδευτικό
και επιχειρεί να παρουσιάσει
με εύληπτο και κατανοητό τρόπο
την ύλη που περιλαμβάνεται
στο σχολικό βιβλίο. Απώτερος
στόχος είναι να παρουσιαστεί
η ιστορική ανασύνθεση ως
αποτέλεσμα τόσο της κριτικής
επεξεργασίας πρωτογενών και
δευτερογενών πηγών όσο και
βιωματικής και διαθεματικής
προσέγγισης της γνώσης.

Σελ. 248
17Χ24
978-960-04-3528-3

978-960-04-3534-4

17Χ24

Σελ. 296

E 12,00
978-960-04-3762-1

17Χ24

Σελ. 376

E 12,00
Σελ. 680
17Χ24
978-960-04-3514-6

E 10,00

ΛΥΔΙΑ ΑΛΕΞΑKΗ

E 12,00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΦΗ ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ
ΕΦΗ Ν. ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ

ΤΑΣΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

B΄ Γυμνασίου

B΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο περιέχει όλη την ύλη
της Φυσικής της B΄ Γυμνασίου.
Σε κάθε ενότητα αναπτύσσεται
η θεωρία μέσα από παραδείγματα.
Προτείνονται ερωτήσεις, με
τεκμηριωμένες απαντήσεις για
την επανάληψη της θεωρίας,
τον έλεγχο της κατανόησής της
αλλά και τη σύνδεση της Φυσικής
με τις άλλες φυσικές επιστήμες.
Προτείνει ακόμα ασκήσεις που
ολοκληρώνουν τη γνώση
χωρίς κουραστικές επαναλήψεις.

Στόχος του βιβλίου είναι
να αποβεί ευχάριστη και
δημιουργική η πρώτη επαφή
των μαθητών με το μάθημα
της Χημείας. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσα από αναλυτική παρουσίαση
της θεωρίας, απαντήσεις των
ερωτήσεων και λύσεις των
ασκήσεων του σχολικού
βιβλίου και του τετραδίου
εργασιών, συμπληρωματικές
ερωτήσεις κρίσεως και ασκήσεις,
επαναληπτικές εργασίες
και κριτήρια αξιολόγησης.

B΄ Γυμνασίου
Το βιβλίο αυτό είναι οργανωμένο
με τέτοιο τρόπο, ώστε να
ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες
κάθε μαθητή. Παρουσιάζει
τη θεωρία με τρόπο απλό
και κατανοητό, απαντά στις
ασκήσεις του σχολικού βιβλίου,
δίνει μια σειρά πιο απαιτητικών
ασκήσεων που οξύνουν τη
μαθηματική κρίση του μαθητή
και προτείνει ερωτήσεις
που βοηθούν στη βαθύτερη
κατανόηση των μαθηματικών
εννοιών.

B΄ Γυμνασίου
Μεγάλη συλλογή ασκήσεων
με αυξανόμενο συντελεστή
δυσκολίας για την εμπέδωση
της θεωρίας και την κατανόηση
των μηχανισμών λειτουργίας
της μαθηματικής σκέψης.

Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί
εναλλακτικό διδακτικό υλικό,
που ακολουθεί τη δομή του
σχολικού βιβλίου δίνοντας
ιδιαίτερο βάρος στην
κειμενοκεντρική προσέγγιση
της γλωσσικής διδασκαλίας.
Παρέχει επίσης πλούσιο υλικό
για την παραγωγή λόγου,
διαθεματικές δραστηριότητες
και κριτήρια αξιολόγησης
γλωσσικών δεξιοτήτων.

Το βιβλίο προσεγγίζει τα κείμενα του
σχολικού εγχειριδίου Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
καλλιεργώντας τη δημιουργική
ανάγνωση από την πλευρά
των μαθητών χωρίς να οδηγεί
στη μηχανιστική αναπαραγωγή
όρων και ιδεών.

Το βιβλίο απευθύνεται στο μαθητή
και στον εκπαιδευτικό και στοχεύει
στην επεξεργασία και την ανάλυση
της ύλης του σχολικού βιβλίου
μέσα από διαγράμματα κάθε
ενότητας, αποσαφήνιση βασικών
όρων, προσέγγιση κειμενικών
και εικονιστικών πηγών, απαντήσεις
στις ασκήσεις-δραστηριότητες. Στο
τέλος δίνονται επαναληπτικά κριτήρια
αξιολόγησης και ιστορικές πηγές
για επεξεργασία και προβληματισμό.

E 12,00
978-960-04-3296-1

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Το συγκεκριμένο βιβλίο βοηθά
τους μαθητές να έρθουν σε
ουσιαστική επαφή με την αρχαία
ελληνική γλώσσα, εξομαλύνοντας
δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν
στη μελέτη του σχολικού βιβλίου.
Περιλαμβάνει μετάφραση του
αρχικού και του παράλληλου
κειμένου, με έμφαση στα λεξιλογικά
στοιχεία, απαντήσεις στις ερωτήσεις
και στις ασκήσεις συντακτικού
του σχολικού βιβλίου, ετυμολογία
με παραδείγματα, θεωρία
γραμματικής και συντακτικού,
πρόσθετες ασκήσεις εμπέδωσης,
κριτήρια αξιολόγησης.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται
σε μαθητές και εκπαιδευτικούς
και λειτουργεί επικουρικά στη
διδασκαλία του σχολικού
βιβλίου. Περιέχει συνοπτική
παρουσίαση του μύθου και
της εξέλιξής του, παρουσίαση
των στόχων διδασκαλίας κάθε
ενότητας, αναλυτική ερμηνεία
του κειμένου, απαντήσεις στις
εργασίες του σχολικού βιβλίου,
προτεινόμενες εργασίες επέκτασης
και κριτήρια αξιολόγησης.

Γ΄ Γυμνασίου
Το βιβλίο αυτό διαπραγματεύεται
τα 5 κεφάλαια της Άλγεβρας
και τα 2 κεφάλαια της Γεωμετρίας
– τριγωνομετρίας των μαθηματικών
της Γ΄ Γυμνασίου. Σε κάθε ενότητα
υπάρχουν χρήσιμες γνώσεις,
λύσεις των ασκήσεων και των
προβλημάτων του σχολικού
βιβλίου, και συμπληρωματικές
ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση.

Σελ. 224
17Χ24
978-960-04-3529-0

17Χ24
978-960-04-3801-7

Σελ. 350

17Χ24
978-960-04-3482-8

Σελ. 590

E 12,00
Σελ. 386
21Χ28
978-960-04-3548-1

ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΙΡΗ-ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΣΤΑΚΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΑΛΟΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ Γυμνασίου

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

E 10,00

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ

17Χ24

Σελ. 372
17Χ24
978-960-04-3787-4

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

ΛΥΔΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΚΗ

E 12,00

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ

E 12,00

ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
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Σελ. 372

E 12,00

E 12,00
Σελ. 700
17Χ24
978-960-04-3281-7

978-960-04-3294-7

17Χ24

Σελ. 416

E 12,00

Γ’ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΑΣΟΣ Θ. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ

Γ΄ Γυμνασίου

Γ΄ Γυμνασίου

Σε κάθε ενότητα του βιβλίου
αναπτύσσεται η θεωρία μέσα
από παραδείγματα. Προτείνονται
ερωτήσεις, με τεκμηριωμένες
απαντήσεις για την επανάληψη
της θεωρίας, τον έλεγχο της
κατανόησής της αλλά και τη
σύνδεση της Φυσικής με τις
άλλες φυσικές επιστήμες.
Προτείνoνται ακόμα ασκήσεις
που ολοκληρώνουν τη γνώση
χωρίς κουραστικές επαναλήψεις.

Το βιβλίο βοηθά το μαθητή
να κατανοήσει πλήρως τις
βασικές έννοιες της Χημείας
και να θέσει τις βάσεις για τη
μελέτη του μαθήματος στο
Λύκειο. Παρουσιάζεται αναλυτικά
η θεωρία του σχολικού βιβλίου,
δίνονται απαντήσεις στις
ερωτήσεις και στις λύσεις των
ασκήσεων καθώς και επιπλέον
ασκήσεις για την εξάσκηση
του μαθητή.

E 15,00

ΛΥΚΕΙΟ

Σελ. 424
17Χ24

17Χ24
978-960-04-3984-7

978-960-04-3682-2

17Χ24
978-960-04-3481-1

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ

ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ
24 Θεματικοί κύκλοι
Για όλες τις τάξεις του Λυκείου

Για το Λύκειο και τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, A΄ και B΄ Τόμος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ

ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ
Τετράδιο δημιουργικής
γραφής
Για όλες τις τάξεις του Λυκείου
Το Τετράδιο Δημιουργικής Γραφής
παρουσιάζει με πρακτικό και
συνοπτικό τρόπο ασκήσεις και
τεχνικές γραφής σχετικά με την
παράγραφο, την περίληψη, την
παραγωγή λόγου, τα κειμενικά
είδη. Αποτελεί ένα χρήσιμο
εργαλείο διδασκαλίας και
αξιολόγησης για τον καθηγητή
και ένα τετράδιο δημιουργικής
εξάσκησης για τον μαθητή.

E 10,00
17X24

978-960-04-2659-5

17X24

Σελ. 160

E 12,00

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται
η συστηματική παρουσίαση
όλων των θεματικών κύκλων
που προσεγγίζονται στο μάθημα
«Έκφραση-Έκθεση» στο Λύκειο.
Η παρουσίαση κάθε θεματικού
κύκλου περιλαμβάνει πίνακα
χρήσιμων εννοιών, βασικούς άξονες
επιχειρημάτων οργανωμένους σε τομείς,
2 κριτήρια αξιολόγησης, ποικιλία
σύγχρονων κειμένων και πρακτική
μέθοδο γραφής της περίληψης
και ανάπτυξης παραγράφων.

Σελ. 248

E 12,00
Σελ. 248
17X24
978-960-04-2660-1

978-960-04-3483-5

21X28

Σελ. 256

E 15,00

Τα βιβλία αποτελούν μία πρωτότυπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση
των θεματικών κύκλων της Έκφρασης-Έκθεσης στο Λύκειο. Κάθε θεματική
ενότητα περιέχει ποικιλία κειμένων για τη βαθύτερη και σφαιρικότερη
προσέγγιση του περιεχομένου, πίνακες ορισμών λεξιλογίου, διαγράμματα
οργάνωσης και κωδικοποίησης των επιχειρημάτων, μεθοδολογία
νοηματικής σύνδεσης των φαινομενικά μακρινών θεματικών ενοτήτων και
κριτήρια αξιολόγησης.

978-960-04-2743-1

Σελ. 416

Σελ. 484

E 15,00

E 15,00
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ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΦΗΣ

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
Η δομή και η λειτουργία της
Για όλες τις τάξεις του Λυκείου

Η ΣΤΙΞΗ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γ΄ Λυκείου
Το πρωτότυπο αυτό βιβλίο
θα σας βοηθήσει να καταλάβετε
γρήγορα τη θεωρία του σχολικού
βιβλίου, να γνωρίσετε όλους
σχεδόν τους τύπους των
ερωτήσεων, να απαντήσετε
σωστά σε όλες τις ερωτήσεις των
εξετάσεων, να εντοπίσετε αμέσως
βασικούς όρους της θεωρίας και
να οργανώσετε το διάβασμά σας.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί
την πρώτη μεθοδική προσέγγιση
της παραγράφου. Bοηθά
τους καθηγητές να οργανώσουν
τη διδασκαλία τους και εξηγεί
στους μαθητές πώς να γράφουν
σωστές παραγράφους.
Περιέχει πολλά παραδείγματα
και απαντά σε κάθε απορία
σχετικά με την παράγραφο.

Oδηγός για όσους
μελετούν, διδάσκουν
και επιμελούνται
ποικίλα είδη κειμένων
Το βιβλίο παρουσιάζει τη χρήση
της στίξης στο γραπτό λόγο.
Μελετώντας το ρόλο των
σημείων στίξης σε ποικίλες
μορφές σύγχρονων κειμένων
οδηγεί το χρήστη της γλώσσας
να αντιληφθεί ότι τα σημεία
στίξης δεν είναι περιττά
ή ενοχλητικά σημεία του
γραπτού λόγου, αλλά
συστατικό στοιχείο μιας
ποιοτικής γραπτής επικοινωνίας.

E 12,00

E 28,26

Σελ. 400
17X24
978-960-04-3784-3

978-960-04-4085-0

978-960-04-3793-5

21X28

21X28

Σελ. 368

το
για άσιο
Γυμν ι το
κα ειο
Λύκ

Σελ. 416

E 15,00

ΛΥΚΕΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΙΑΧΑΜΗ

ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Το βιβλίο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη
και μεθοδική πρόταση μελέτης και διδασκαλίας
της σύνταξης του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου.
Η ιδιαιτερότητα του βιβλίου συνίσταται στην
πλήρη παρουσίαση όλων των συντακτικών
φαινομένων της αρχαίας ελληνικής μέσα από
2.300 χαρακτηριστικά παραδείγματα
και στη διαρκή και συστηματική εμπέδωση
της θεωρίας μέσα από επιλεγμένες ασκήσεις
σύνταξης με αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα
κλασικών κειμένων. Το βιβλίο απευθύνεται
στους μαθητές και τους φοιτητές φιλολογίας,
στους φιλολόγους της σχολικής τάξης και
γενικότερα σε όποιον διδάσκει και μελετά
την αρχαία ελληνική γλώσσα.

B΄ και Γ΄ Λυκείου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΗΘΙΚΑ, ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ,
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το βιβλίο απευθύνεται στο μαθητή
και τον εκπαιδευτικό που θέλει να
προσεγγίσει με σύγχρονο και μεθοδικό
τρόπο το αρχαίο κείμενο. Τα αρχαία κείμενα
που περιλαμβάνει έχουν επιλεγεί με κριτήριο
τη νοηματική τους αυτοτέλεια, τη γλωσσική
και νοηματική τους διάρθρωση και το θεματικό
τους ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν
τη διδασκαλία συγκεκριμένων συντακτικών
και γραμματικών φαινομένων σε κάθε ενότητα.
Ένα χρήσιμο εργαλείο διδασκαλίας και
αξιολόγησης για τον εκπαιδευτικό και ένα
τετράδιο εργασίας και άσκησης για το μαθητή.

978-960-04-3026-4

978-960-04-3550-4

17X24

17X24

Σελ. 128

Σελ. 400

E 10,00

E 15,00

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Για τη Θεωρητική Κατεύθυνση
Γ΄ Λύκειου
Το βιβλίο παρουσιάζει με σύγχρονο και
επιστημονικά έγκυρο τρόπο την εξεταστέα
ύλη στα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
για τη Θεωρητική Κατεύθυνση. Αναλυτικότερα
περιλαμβάνει τα βασικά σημεία κάθε θεματικής
ενότητας, ορισμούς ιστορικών εννοιών,
πλήθος πηγών με απαντήσεις καθώς και ομάδα
πηγών για εξάσκηση, συνδυαστικές ερωτήσεις
με τις απαντήσεις τους, κριτήρια αξιολόγησης
και παράρτημα με μεθοδολογία αξιοποίησης
πηγών και κριτήρια αξιολόγησης στο σύνολο
της εξεταστέας ύλης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΣΩΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Κριτήρια αξιολόγησης
Γ΄ Λύκειου
Το βιβλίο αποβλέπει στη διευκόλυνση
της συστηματικής προετοιμασίας των
μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
και στον εμπλουτισμό του υλικού
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το
μάθημα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης
«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας».
Περιέχει μία σειρά διαγωνισμάτων,
κατά το πρότυπο των ερωτήσεων που
τίθενται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,
καθώς και άφθονα παραδείγματα,
συμβουλές, οδηγίες και ενδεικτικά
αναπτυγμένες απαντήσεις.

Για τη Θεωρητική Κατεύθυνση
Γ΄ Λυκείου
Το βιβλίο βοηθά στην ουσιαστική
κατανόηση των χωρίων των Ηθικών
Νικομαχείων και των Πολιτικών
του Αριστοτέλη που περιέχονται
στο Φιλοσοφικό Λόγο της Γ΄ Λυκείου
για τη Θεωρητική Κατεύθυνση.
Απευθύνεται σε καθηγητές,
μαθητές και σε όποιον ενδιαφέρεται
να προσεγγίσει κριτικά τις ιδέες
του αρχαίου κόσμου.
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Σελ. 280
17X24

Σελ. 280

978-960-04-2748-6

17X24
978-960-04-2631-1

978-960-04-3794-2

21X28

Σελ. 664

E 12,00

E 12,00

ΛΥΚΕΙΟ

E 15,00
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

A΄ Λυκείου

Β΄ Λυκείου

Το βιβλίο βοηθά τον μαθητή
στην κατανόηση της ύλης
του σχολικού βιβλίου και
στην επεξεργασία μεγάλου
αριθμού πρωτότυπων ασκήσεων.
Διευκολύνει επίσης τον καθηγητή
στη διδασκαλία χάρη στο
πρωτότυπο υλικό που παρέχει.

Το βιβλίο βοηθά τον μαθητή
στην κατανόηση της ύλης
του σχολικού βιβλίου και
στην επεξεργασία μεγάλου
αριθμού πρωτότυπων ασκήσεων.
Διευκολύνει επίσης τον καθηγητή
στη διδασκαλία χάρη στο πρωτότυπο
υλικό που παρέχει.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΣΤΑΚΑΣ

Για τη Θετική-Τεχνολογική
Κατεύθυνση
B΄ Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Το βιβλίο αυτό βοηθά το μαθητή
να κατανοήσει σε βάθος την ύλη
του σχολικού βιβλίου και να
εξασκηθεί σε πρωτότυπες και
κλιμακούμενης δυσκολίας
ασκήσεις. Αποτελεί επίσης
χρήσιμο εργαλείο για τον
καθηγητή στην άντληση υλικού
για τη διδασκαλία και στην
κατάρτιση διαγωνισμάτων.

Τα βιβλία περιλαμβάνουν την ύλη για την Πραγματική Ανάλυση
που διδάσκεται στη Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση της
Γ’ Λυκείου και αποτελούν βοήθημα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις
και για την παρουσίαση των εννοιών της Ανάλυσης μέσα στην τάξη.
Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος, φύλλα Εργασίας,
ερωτήσεις εμπέδωσης και ελέγχου γνώσεων, ασκήσεις με σύντομη
λύση και ασκήσεις προς λύση.

Για τη Θετική-Τεχνολογική Κατεύθυνση
Γ΄ Λυκείου, A΄ και B΄ Tόμος

ημ α + συν α = 1

Σελ. 480
17X24

E 15,00
Σελ. 640
21X28
978-960-04-3527-6

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ

978-960-04-3526-9

978-960-04-3522-1

21X28

17X24

Σελ. 448

Σελ. 304

E 15,00

E 12,00

Το βιβλίο αυτό αποτελεί πρόταση
διδακτικής προσέγγισης της Άλγεβρας
της A΄ Λυκείου. Αναλυτικότερα κάθε ενότητα
περιλαμβάνει σχέδιο μαθήματος με τους
διδακτικούς στόχους, φύλλο εργασίας του
μαθητή, που αποτελεί το κύριο εργαλείο
μέσω του οποίου παρουσιάζεται το μάθημα,
ερωτήσεις κλειστού τύπου για να ελέγχει
ο μαθητής τις γνώσεις που αποκτά σε κάθε
ενότητα, παρουσίαση του μαθήματος με
διδακτικές επισημάνσεις σε κάθε βήμα,
ενδεικτικές ασκήσεις σε κάθε ενότητα με
τις λύσεις τους και πρόσθετες ασκήσεις
ανοικτού τύπου.

978-960-04-2848-3

A΄ Λυκείου

E 12,00

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΣΤΑΚΑΣ

?

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

Η ΑΛΓΕΒΡΑ ΣΤΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ
Το βιβλίο αυτό έχει ως στόχο να
βοηθήσει τους μαθητές, που αγαπούν
τα μαθηματικά, να συμμετέχουν με
επιτυχία στους διαγωνισμούς της
Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας και,
ιδιαίτερα στην Ελληνική
Μαθηματική Ολυμπιάδα και στη
Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών.
Aπευθύνεται επίσης στους καθηγητές
του Γυμνασίου και του Λυκείου
οι οποίοι επιθυμούν να ασχοληθούν
στην τάξη με ορισμένες από τις
«αποδεικτικές» ασκήσεις των
μαθηματικών διαγωνισμών.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΧΗΜΕΙΑΣ

E 12,00
Σελ. 400

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Με το βιβλίο αυτό μπορείτε να
προγραμματίσετε το διάβασμά
σας, να κατανοήσετε γρήγορα
τη θεωρία, να ελέγξετε
τις γνώσεις σας σε όλα τα
κεφάλαια και να απαντήσετε
σε όλες τις ερωτήσεις
των εξετάσεων.

Γ΄ Λυκείου, A΄ και B΄ Tόμος
Τα βιβλία αυτά είναι χρήσιμα εργαλεία για το μάθημα
της Χημείας Γ΄ Λυκείου, επειδή παρουσιάζουν τη θεωρία
με σαφήνεια πλαισιώνοντάς τη από μεγάλο αριθμό
παραδειγμάτων ώστε να αναδεικνύονται όλες οι εφαρμογές της.
Περιέχουν πολυάριθμες ερωτήσεις όλων των τύπων, ασκήσεις
και προβλήματα που ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις
των εξετάσεων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡIΘΜΟΥΣ

Για τη Θετική Κατεύθυνση
Γ΄ Λυκείου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Το βιβλίο αυτό ανταποκρίνεται
στο διδακτικό έργο των καθηγητών
και στην προσπάθεια των μαθητών
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία
τις απαιτήσεις του μαθήματος της
Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης.
Σε όλα τα κεφάλαια περιέχει
αλφαβητική και θεματική
ταξινόμηση των όρων,
οργάνωση της θεωρίας με
διαγράμματα, μεθοδολογία
επίλυσης όλων των ασκήσεων,
ασκήσεις για λύση και ερωτήσεις.

Σελ. 336
17X24
978-960-04-3551-1

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΔΑΡΑΣ

Το πρωτότυπο αυτό βιβλίο
βοηθάει το μαθητή να κατανοήσει
τις πράξεις με λογικές συνθήκες
και να αντιμετωπίσει τις ασκήσεις
εκτέλεσης αλγόριθμων.
Αποτελεί ένα απαραίτητο
βοήθημα για την ολοκληρωμένη
γνώση των αλγόριθμων και ένα
πρακτικό βιβλίο για την επιτυχία
στις εξετάσεις.

E 16,00

E 16,00
Σελ. 432
17X24

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΝΤΑΦΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Ε. ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ

978-960-04-3533-7

978-960-04-3524-2

978-960-04-2832-2

17X24

17X24

Σελ. 512

Σελ. 318

E 16,00

E 12,00

17X24

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ

Γ΄ Λυκείου

Γ΄ Λυκείου
Ανάπτυξη Εφαρμογών
σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον
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978-960-04-2863-6

978-960-04-2862-9

978-960-04-2720-2

17X24

17X24

Σελ. 400

Σελ. 304

E 12,00

E 12,00

ΛΥΚΕΙΟ

ΤΑΣΟΣ Θ. ΣΙΝΑΝΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ
Για τη Θετική-Τεχνολογική Κατεύθυνση Γ΄ Λυκείου
A΄ και B΄ Tόμος
Τα βιβλία συνιστούν μια πρόταση μαθήματος. Σκοπός τους είναι
να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των εξετάσεων με επιτυχία
και να δημιουργήσουν την υποδομή που θα στηρίζει τις παραπέρα
σπουδές των μαθητών. Η θεωρία αναπτύσσεται και πλαισιώνεται
από παραδείγματα, παρατίθενται ερωτήσεις διαφόρων τύπων
με σκοπό την ανάκληση βασικών γνώσεων της θεωρίας και τον
έλεγχο της κατανόησής της και προτείνονται ασκήσεις προς λύση.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

E 26,50
Σελ. 408

E 15,00

17X24

Σελ. 208

978-960-04-3931-1

17X24
978-960-04-3953-3

978-960-04-3641-9

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

ΣΙΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

Προτάσεις για την αξιολόγηση
και τη βελτίωση της

Η διερευνητική δραματοποίηση
στη διδασκαλία της γλώσσας

Στο βιβλίο παρουσιάζονται δύο
βασικά ζητήματα της διδασκαλίας
της Νεοελληνικής Γλώσσας:
H βελτίωση του γραπτού λόγου,
η οποία αντιμετωπίζεται ως μία
δυναμική διαδικασία αυτοδιόρθωσης
του μαθητή και η αξιόπιστη,
αντικειμενική αξιολόγησή του.

Το βιβλίο αποτελεί μια σύγχρονη και
καινοτόμο διάσταση διδασκαλίας
της ελληνικής γλώσσας με αναφορά
στις μεθόδους της επικοινωνίας της
διερευνητικής δραματοποίησης,
στην ερμηνεία και τη λειτουργία
των δομικών χαρακτηριστικών και
τεχνικών του θεάτρου. Το βιβλίο
επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε
καίρια ερωτήματα της καθημερινής
διδακτικής πράξης.

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επιμέλεια: Πέτρος Πιζάνιας
Η συλλογική αυτή έκδοση
αποτελεί συμβολή στην ιστορία
του ελληνικού Διαφωτισμού
και της Επανάστασης τηρώντας
μια σταθερά: τη ρεαλιστική
σχέση με αυτήν την τόσο
κρίσιμη περίοδο της ιστορικής
μας πραγματικότητας, χωρίς
απόκρυψη του θαυμασμού
μας για όλους αυτούς
που αγωνίστηκαν.

17X24
978-960-04-3987-8

ΣYΛΛOΓIKO

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΠΑ, ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Από το μύθο της παιδαγωγικής
επάρκειας στην ουσία της
παιδαγωγικής σκέψης
Πρόλογος-Επιστημονική Επιμέλεια:
Κώστας Αγγελάκος
Το βιβλίο παρουσιάζει μεταξύ άλλων
τους κορυφαίους εκπροσώπους των
παιδαγωγικών ιδεών, τομείς και νέα
πεδία μελέτης των επιστημών της
αγωγής και ζητήματα διδασκαλίας και
αξιολόγησης στο σύγχρονο σχολείο.

17X24
978-960-04-3959-5

17X24
978-960-04-4113-0

Σελ. 448

Σελ. 494

Σελ. 232

E 45,42

E 14,27
Σελ. 160
17X24
978-960-04-3537-5

ALAIN BAUDRIT

Οι αρχές και η λειτουργική εφαρμογή
στη σχολική τάξη.

Ένα ευρωπαϊκό γεγονός

Μια σύγχρονη επιστημονική
προσέγγιση των αρχών, των
στόχων, και της εξέλιξης της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
με ιδιαίτερη έμφαση στις
παιδαγωγικές μεθόδους
και τις εκπαιδευτικές τεχνικές.

ΣΕΙΡΑ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Πρόλογος-Επιστημονική Επιμέλεια:
Κώστας Αγγελάκος

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΛΙΩΝΗΣ

E 17,00

978-960-04-3376-0

17X24

17X24

Σελ. 272

Σελ. 240

E 22,42

E 14,27

ΣΕΙΡΑ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΠΑ

ΠΩΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Εγκέφαλος, νους, εμπειρία
και μάθηση στο σχολείο
Επιστημονική επιμέλεια:
Έφη Παπαδημητρίου
Το παρόν έργο παρουσιάζει
τα αποτελέσματα των ερευνών
που έχουν πραγματοποιηθεί τις
τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της
επιστήμης της μάθησης και προτείνει
τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να επιτευχθεί η εφαρμογή
των ερευνητικών ευρημάτων στη
σύγχρονη εκπαιδευτική πρακτική.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Από τη θεωρία
στη διδακτική πράξη
Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται
με απλό και επιστημονικά
έγκυρο τρόπο η αξιοποίηση
των Τεχνολογιών
της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στη
διδασκαλία της Λογοτεχνίας.
Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει
τους τρόπους ένταξης των νέων
τεχνολογιών στη διδασκαλία
της λογοτεχνίας στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα και
πέντε σενάρια διδασκαλίας
της λογοτεχνίας
στη σχολική τάξη.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΛΕΤΕΣ
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E 19,90
Σελ. 312
17X24
978-960-04-3892-5

978-960-04-3790-4

17X24

Σελ. 112

E 15,28

ΣΕΙΡΑ: Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
ΛΕΝΑ ΘΩΔΑ, ΑΣΠΑΣΙΑ ΛΙΒΙΕΡΗ
ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΓΓΑΝΑ, ΑΛΙΚΗ ΤΣΟΤΣΟΡΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ
ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΓΓΑΝΑ

ΑΚΟΥΣΤΕ… ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
ΑΚΟΜΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Κείμενα και δραστηριότητες ακουστικής
κατανόησης για το Eπίπεδο Eπάρκειας

Εγχειρίδιο διδασκαλίας
για το Επίπεδο Β’

Το βιβλίο είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για τη διδασκαλία
και την πρακτική εξάσκηση της ακουστικής κατανόησης στο
επίπεδο επάρκειας. Οι ποικίλοι θεματικοί κύκλοι προσφέρουν
τη δυνατότητα στον σπουδαστή να ασχοληθεί με ζητήματα
συναφή με την πραγματικότητα και τα ενδιαφέροντά του. Τα
κείμενα δίνουν στον σπουδαστή την ευκαιρία να εξοικειωθεί
με διαφορετικές υφολογικές ποικιλίες και επίπεδα γλωσσικής
χρήσης. Οι δραστηριότητες είναι ποικίλες και εξυπηρετούν
τις ανάγκες τόσο της επιλεκτικής όσο και της επισταμένης
ακρόασης και προωθούν τη διαδικασία της κατανόησης
σε επίπεδο γλωσσικής αλλά και επικοινωνιακής σημασίας.

Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει
τους σπουδαστές να ανταποκριθούν επαρκώς
σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις
που συνδέονται άμεσα με την καθημερινή ζωή
και στις απαιτήσεις των εξετάσεων ελληνομάθειας
του επιπέδου Επάρκειας. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
θεμάτων και κειμενικών ειδών, σύμφωνα πάντα
με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των πουδαστών.
Το βιβλίο συνοδεύεται από cd με ασκήσεις
ακουστικής κατανόησης.

E 17,33
Σελ. 176
21X28
978-960-04-3656-3

978-960-04-3640-2

978-960-04-3758-4

21X28

21X28

Σελ. 160

Σελ. 272

E 12,00

E 12,00

ΣEIPA: ΔIAΓΩNIΣMOI

ΕΥΗ ΑΙΣΩΠΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΛΥΓΙΖΟΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ι. ΚΑΨΑΛΗΣ

ΑΡΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Τεστ γενικών δεξιοτήτων
για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο
για τον υποψήφιο στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Βασικός
στόχος είναι να τον φέρει σε επαφή με τις φυσικές
όσο και με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά
και να τον βοηθήσει στο να επισημάνει καίρια σημεία
που αφορούν τη λειτουργία και την ιστορία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη νεότερη ιστορία της
Ελληνικής Δημοκρατίας και τη λειτουργία της.
Περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό ασκήσεων και
ερωτήσεων ποικίλης ύλης και δυσκολίας.

Για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
και των λοιπών οργανισμών
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
Το βιβλίο περιέχει 25 διαγωνίσματα με ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής που καλύπτουν όλο το φάσμα
της ύλης γενικής παιδείας σε επίπεδο δεξιοτήτων,
ερωτήσεις με διαγράμματα και αναλυτικές δεξιότητες,
συμπεριλαμβανομένων και πολλών ερωτήσεων
που έχουν τεθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς
και τις απαντήσεις όλων των ερωτήσεων.

Γλωσσικές δραστηριότητες
γα το σχολείο και τους
διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ
To βιβλίο αυτό περιέχει 532
ασκήσεις και 9 τύπους
ερωτήσεων που καλύπτουν
ευρύ φάσμα γλωσσικών
ασκήσεων.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

και οι αδέσποτοι φίλοι της
Εικονογράφηση:
Άγγελος Κομίνης
Στο μικρό ανθοπωλείο
της γιαγιάς Αμαλίας ζει ξέγνοιαστα
η πρασινομάτα Μιμή. Όλη τη μέρα
παίζει με τους μενεξέδες και
τις καμέλιες. Κάποια στιγμή όμως
όλα αλλάζουν. Το ανθοπωλείο
αδειάζει και η γατούλα μένει μόνη.
Πώς θα τα βγάλει πέρα χωρίς
τη φροντίδα της γιαγιάς Αμαλίας και
ποιους κινδύνους θα αντιμετωπίσει;

E 6,50
Σελ. 80

E 7,00
Σελ. 96

Χριστίνα Φραγκεσκάκη

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης

Μαρία Ρουσάκη

Η Ορτανσία φυλάει
τα μυστικά

Να τοι
οι πρωταθλητές!

Μια φλόγα
στο σκοτάδι

Εικονογράφηση:
Ντανιέλα Σταματιάδη

ΣΕΙΡΑ: ΑΤΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Η συγκλονιστική ιστορία
της Έλεν Κέλερ
Εικονογράφηση:
Κατερίνα Ράπτη

Εικονογράφηση:
Χρήστος Δήμος

Μια ιστορία για τη χαρά της φιλίας
και της συνύπαρξης. Για την
αλήθεια που ενώνει τις παροιμίες
των λαών και τους ορόφους των
πολυκατοικιών μας. Μια ιστορία για
το ανέλπιστο δώρο της εμπιστοσύνης
και της ανταλλαγής… Για τα όνειρα
που γίνονται αλήθεια, όπως στα…
παραμύθια!

Ένα παραμύθι
για τα αδέσποτα ζώα.

978-960-04-4243-4

Η γατούλα
της βιτρίνας

978-960-04-4202-1

Νανά
Μαρμαρά-Δαγιόγλου

978-960-04-4262-5

Σελ. 72

978-960-04-4241-0

E 8,50

Σελ. 44

E 14.00

30

Ο Πάνος και οι συμμαθητές του
παίρνουν μέρος στο πιο τρελό
πρωτάθλημα μπάσκετ που έγινε
ποτέ. Άραγε θα χάσουν
με κατεβασμένα τα χέρια
ή θα αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα
και θα παλέψουν για τη μεγάλη
έκπληξη;

Μια ιστορία γεμάτη τρυφερότητα
για παιδιά κάθε ηλικίας.

Η Έλεν Κέλερ έζησε ως τα επτά της
χρόνια χωρίς να μιλάει, να βλέπει
και να ακούει. Μέχρι που η Άνν
Σάλιβαν ανέλαβε την εκπαίδευσή
της και της έμαθε να γράφει, να
διαβάζει, να μιλάει, με τη νοηματική
και σιγά σιγά με τη φωνή της. Έτσι η
Έλεν, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία,
βγήκε από το σκοτάδι στο οποίο
ζούσε, μορφώθηκε, ταξίδεψε κι έγινε
σύμβολο ελπίδας και δύναμης για
γενιές ολόκληρες.

Σελ. 120

Σελ. 208

978-960-04-4177-2

978-960-04-4158-1

Σελ. 88
978-960-04-2752-3

E 11,00

Σελ. 128
978-960-04-3651-8

E 7,50

E 11,21

E 18,34

Αναζητήστε το εκπαιδευτικό υλικό που συνοδεύει τα βιβλία στην ιστοσελίδα www.kedros.gr

Κατερίνα
Μπάκα-Ματιάτου
Παναγιώτα
Στρίκου-Τομοπούλου

ΠΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ο ναβιντ δεν ηρθε
ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ,
ΣΟΥ ΛΕΩ!

Ο ΔΙΑΣ, ΤΟ ΣΟΪ ΤΟΥ
ΚΑΙ Η ΤΡΕΛΟΠΑΡΕΑ

Εικόνες: Άννα-Μαρία
Παπαδηµητρίου

Εικονογράφηση:
Σοφία Παπαδοπούλου

Στο σχολείο του Άλκη ήρθε ένας
καινούριος µαθητής και δεν είναι
από την Ελλάδα. Λέγεται Ναβίντ
και έφτασε εδώ µε τη µητέρα του,
ύστερα από ένα µεγάλο και
επικίνδυνο ταξίδι. Τι ήρθε όµως
να κάνει στην Ελλάδα και πού είναι
ο µπαµπάς του; Ένα πρωτότυπο
βιβλίο για το ρατσισµό
και την ξενοφοβία.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2002

Μια παρέα εφτά παιδιών
που ζει στην Κρήτη ανακαλύπτει
μια σπηλιά στον Ψειλορήτη. Μέσα
σε αυτή κατοίκουν, ξεχασμένοι από
τους ανθρώπους, οι δώδεκα θεοί
του Ολύμπου. Μια δροσερή ιστορία
για μικρά και μεγάλα παιδιά, γεμάτη
ευρηματικότητα, χιούμορ
και γνώσεις, πλασμένη
για να αγαπηθεί και να διασκεδάσει.

«Μπορείς, σε παρακαλώ, να
κρατήσεις τον Αγάπιο για είκοσι
μέρες;» μου είπε ο γείτονάς μου
ο Λάζαρος. «Να και οι οδηγίες».
«Θέλω οδηγίες για να προσέξω
ένα παιδί;» είπα από μέσα μου.
Ένα βιβλίο που εισάγει τον
αναγνώστη στον κόσμο των
παιδιών με σύνδρομο Άσπεργκερ.

ΣΕ ΜΙΑ ΣΚΗΝΗ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΠΟΥ
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΑ
Εικονογράφηση:
Ίρις Σαμαρτζή
Ένα βιβλίο για το θέατρο και τους
ανθρώπους του. Ένα ταξίδι στα είδη
θεάτρου, από το αρχαίο δράμα ως
το μιούζικαλ. Από την προετοιμασία
μιας παράστασης μέχρι την
πρεμιέρα. Ένα παραμύθι για όσους
πιστεύουν ότι πολλές φορές
το φανταστικό είναι πιο αληθινό
από το πραγματικό.

E 11,00

Λένα Μερίκα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2002

Μια δαιδαλώδης πολιτεία.
Η πρώτη μέρα της άνοιξης. Ένας
πόλεμος ξεκινά. Και ένα παράξενο
μήνυμα που – αφού διατρέχει
χιλιάδες σώματα και κεραίες –
καταλήγει στη Σβέλτα. Μια
πρωτόγνωρη δύναμη θα ανθίσει
μέσα της και θα τη βοηθήσει να
πάρει τη ζωή της στα χέρια της.
Σύντομα θα έρθει αντιμέτωπη με
όλους τους ισχυρούς της πολιτείας.
Τίποτα και κανέναςδεν μπορεί να
τη σταματήσει. Την ίδια στιγμή,
σε μια άλλη πόλη, ένα αγόρι
βιώνει κάτι παρόμοιο...

978-960-04-3829-1

978-960-04-4287-8

Σελ. 176

E 9,17

E 11,00
Σελ. 288

E 10,00
Σελ. 184
978-960-04-4190-1

ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

Λένα
Καπνιά-Αραποστάθη

Το ρομπότ
των βράχων
Μπορούν τα ρομπότ
να αντιληφθούν τι σημαίνει φιλία,
καθήκον, αυταπάρνηση;
Να έχουν αίσθηση του χιούμορ;
Να ερωτεύονται;
Ο Εξερευνητής είναι ένα ρομπότ που
δημιουργήθηκε για να αναζητήσει
μια βυθισμένη πολιτεία. Να όμως
που, αξιοποιώντας τις σχεδόν
ανθρώπινες ιδιότητες με τις οποίες
τον έχουν εξοπλίσει ακολουθεί μια
απρόβλεπτη πορεία.
Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα
για τις δυνατότητες και τα όρια της
τεχνητής νοημοσύνης.

Εικονογράφηση:
Μπάιρον Καλομαμάς
Μια ιστορία με πρωταγωνιστές
εφήβους του σήμερα που
προετοιμάζοντας μια θεατρική
παράσταση βρίσκουν τον τρόπο να
εκφράσουν όλες τις ανησυχίες τους.
Από το άλφα μέχρι το ωμέγα,
ένα πανόραμα όσων τους
απασχολούν, μέσα από 24 λέξειςκεφάλαια γραμμένα με ζωντάνια,
χιούμορ και αισιοδοξία.
Ένα βιβλίο που σηκώνει τη σημαία
της ανακωχής ανάμεσα στα παιδιά
και στους γονείς τους. Έστω για λίγο.
Όσο κρατάει μια παράσταση.

E 10,19

αναθεωρημένη έκδοση

Ο Φιλόλαος θέλει να εκδικηθεί την
καταστροφή της πόλης του της Θήβας
από το στρατό των Μακεδόνων.
Θα διασταυρωθεί με τον Μέγα
Αλέξανδρο κάπου στην Ανατολή.
Ανάμεσά τους μια θάλασσα μίσους.
Τι θα γίνει όμως όταν φτάσει στα
χέρια του Φιλόλαου ένα ασήμαντο
κουκούτσι από βερίκοκο, δώρο από
τον ίδιο τον Αλέξανδρο;

ΓΙΏΡΓΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ

Η Αλφαβήτα
της εφηβείας

Οι γονείς της, θύματα της οικονομικής
κρίσης, μαλώνουν συνεχώς.
Οι φίλοι τη στοχοποιούν.
Ολόκληρο το σύμπαν, ή μάλλον
το Facebook, συνωμοτεί εναντίον της!
Η δεκαπεντάχρονη Αναστασία θέλει
να φωνάξει «Βοήθεια!»,
αλλά τι να κάνει; Να δει με άλλο
μάτι τη χοντρούλα συμμαθήτρια
που όλοι σνομπάρουν; Να πιάσει
δουλειά ως... νταντά της γριάς
γειτόνισσας που αλλάζει τις οικιακές
βοηθούς σαν τα πουκάμισα;
Ή μήπως μπορεί ο Σωτήρης,
ο γοητευτικός φοιτητής-ταξιτζής
που τη φλερτάρει, να τη σώσει
βγάζοντάς την από τη δύσκολη θέση;

Ένα κουκούτσι
στο στρατό του
Μεγαλέξανδρου

Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου
7 Οκτωβρίου 1571. Ένα μυθιστόρημα
για την αιώνια διαμάχη μεταξύ
σταυρού και ημισελήνου.

Μάγια Δεληβοριά

SOS Κορίτσι σε κρίση

Σελ. 216

στο σταυροδρομι
τησ ημισεληνου

978-960-04-4106-2

Σελ. 256
978-960-04-4307-3

Παντελής
Σταματελόπουλος
Μαρία Ηλιοπούλου

978-960-04-4006-5

κιρα σινου
ερικα αθανασιου
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1Σελ. 320

E 12,50
Σελ. 312
978-960-04-4295-3

978-960-04-4283-0

Σελ. 243

E 12,11

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Μαρούλα Κλιάφα

Άγρια Παιχνίδια
Σε μια επαρχιακή πόλη,
ένας δεκαπεντάχρονος έφηβος,
άριστος μαθητής, από εύπορη
οικογένεια, με πολλούς φίλους,
ανοίγει το παράθυρο του σχολείου
και πέφτει στο κενό. Γιατί;
Η αστυνομική έρευνα δεν
καταφέρνει να δώσει μια πειστική
απάντηση. Την απάντηση, έστω και
έμμεση, θα μας τη δώσουν δύο
μαρτυρίες: του φιλόλογου καθηγητή
και της Αντριάνας, συμμαθήτριας
και φίλης του αυτόχειρα. Και οι δύο
αφηγητές, καθένας από τη δική του
οπτική γωνία, επιχειρούν
να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που
προηγήθηκαν της αυτοκτονίας.

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΚΟΡΝ

ΠΩΣ ΕΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
ΓΙΛΕΚΟ ΕΚΑΝΕ ΤΟ
ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μια μικρή ιστορία
για το μεγάλο φαινόμενο
της παγκοσμιοποίησης
Το κόκκινο γιλέκο είναι
ο πρωταγωνιστής.
Μια συναρπαστική ιστορία για να
ανακαλύψουν μικροί και μεγάλοι
τι πραγματικά σημαίνει ο όρος
«παγκοσμιοποίηση» και πώς
επηρεάζει την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.
για παιδιά από 12 ως 112 ετών.
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Εκδοτικό
Τ 210 3809712
F 210 3302655
E books@kedros.gr
Πωλήσεις
Τ 210 3802007
F 210 3831981
E sales@kedros.gr
www.kedros.gr
Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3 | 106 78 ΑΘΗΝΑ

facebook.com/kedros.gr
twitter.com/#!/ekdoseis_kedros

