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• Βιβλίο «Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες 
στο σήμερα»
Το βιβλίο αποτελεί τη βάση του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος. Προτείνεται πρώτα, να το μελετή-
σετε και στη συνέχεια, να ξεκινήσετε το 
Πρόγραμμα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν απαντή-
σεις σε προτεινόμενα παιχνίδια. 
Το βιβλίο παραμένει, ως δωρεά, στη βιβλιοθήκη 
του σχολείου. 
Δεν επιστρέφεται. 

• Αφίσα – χρονογραμμή, αναδιπλούμενη
Η αφίσα παρουσιάζει συγκεντρωτικά, τα μέσα 
συναλλαγής από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Μπορεί να αναρτηθεί από την αρχή του Προγράμ-
ματος στην τάξη, προκειμένου τα παιδιά, να έχουν 
εικόνα των μέσων συναλλαγής ανά εποχή.
Η αφίσα παραμένει, ως δωρεά, στο σχολείο. 
Δεν επιστρέφεται.

• 13 κάρτες νομισμάτων 
Οι κάρτες καλύπτουν την ιστορία του νομίσματος 
από την αρχαιότητα έως σήμερα και απεικονίζουν 
πρόσωπα από την ελληνική μυθολογία έως τη 
σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Στην πίσω όψη 
αναγράφεται ένα σύντομο βιογραφικό για κάθε 
μορφή. Με τις κάρτες νομισμάτων μπορείτε να 
αναφερθείτε σε μυθολογικά και ιστορικά θέματα, 
ανάλογα με την εκπαιδευτική βαθμίδα.

• Δίφυλλο «παρατηρώ ένα χαρτονόμισμα»
Στο δίφυλλο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία 
που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε χαρτονομί-
σματος, χρησιμοποιώντας δύο παραδείγματα από 
την ιστορία της Ελλάδας: ένα χαρτονόμισμα σε 
δραχμές και ένα σε ευρώ.

• Δίφυλλο «τιμές προϊόντων ανά εποχή»
Παρουσιάζονται ορισμένες τιμές προϊόντων ανά 
εποχή (από την αρχαιότητα έως σήμερα), που 
βασίζονται σε ιστορικές μαρτυρίες.
 

• Παιχνίδι με κάρτες «Βρες τη λέξη»  
Το παιχνίδι «Βρες τη λέξη» αποτελείται από 12 
κάρτες με εκφράσεις και παροιμίες για το νόμισμα 
και τις συναλλαγές. Από κάθε φράση λείπει μία 
λέξη, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν τα 
παιδιά. Το παιχνίδι παίζεται προφορικά, μέσα στην 
τάξη. Οι σωστές απαντήσεις βρίσκονται στο 
βιβλίο, σελίδες 72-73.

• Έξι αντίγραφα νομισμάτων
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν στα 
χέρια τους το πιο αντιπροσωπευτικό νόμισμα 
κάθε ιστορικής περιόδου.  
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:
-Τετράδραχμο Αθήνας (Αρχαιότητα)
-Δηνάριο Αυγούστου (Ρωμαϊκή εποχή)
-Σόλιδος Μεγάλου Κωνσταντίνου (Βυζαντινός 
κόσμος)
-10 γρόσια (Οθωμανική περίοδος)
-1 δραχμή (Νεότερο Ελληνικό Κράτος)
-1 ευρώ (Σήμερα)

Πρόκειται για πιστά αντίγραφα νομισμάτων από 
τη Συλλογή της Alpha Bank, τα οποία φέρουν ένα 
εγχάρακτο Α (=αντίγραφο).

• USB
Στο USB υπάρχει η παρουσίαση του Προγράμμα-
τος, που βασίζεται στο βιβλίο, και δύο ψηφιακά 
παιχνίδια, «Κουίζ» και «Συναλλαγές». Μπορείτε 
πρώτα, να προβάλετε την παρουσίαση στους 
μαθητές και στη συνέχεια, να εργαστείτε μαζί 
τους με τα περιεχόμενα του Προγράμματος στο 
κουτί. Στο τέλος του Προγράμματος, τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν στον υπολογιστή τα δύο 
παιχνίδια, ως άσκηση εμπέδωσης γνώσεων.
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Κύριος παιδαγωγικός σκοπός του Προγράμματος 
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την ιστορία του 
νομίσματος, την εξέλιξη και τα μέσα συναλλαγών 
στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα έως 
σήμερα, ακολουθώντας τις βασικές περιόδους της 
ιστορίας μας.

Με τη διεξαγωγή αυτού του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος επιχειρείται οι μαθητές/τριες να 
αποκτήσουν: 

Γνώσεις για τον κόσμο, αξίες, πεποιθήσεις, 
πρότυπα και στάσεις ζωής
– Θα αντιληφθούν την έννοια της ορολογίας, 
δηλαδή «το σύνολο των ειδικών όρων που χρησι-
μοποιούνται σε μία επιστήμη, τέχνη, τεχνική ή 
άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα» και ειδικότερα, 
της ορολογίας των οικονομικών συναλλαγών
– Θα κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη των 
συναλλαγών και τη σύνδεσή τους με τις κοινωνι-
κές ανάγκες 
– Θα καλλιεργήσουν την κοινωνικότητα και το 
πνεύμα συνεργασίας μέσα από την υλοποίηση 
ομαδικών δραστηριοτήτων και θα αλληλεπιδρά-
σουν
– Θα συζητήσουν σημαντικά ιστορικά θέματα, τα 
οποία συνδέονται με τη βαθμίδα εκπαίδευσης και 
τη σχολική ύλη.

Γνώσεις για την ιστορία του νομίσματος και των 
συναλλαγών
– Θα γνωρίσουν τα νομίσματα με τα οποία συναλ-
λάσσονταν οι άνθρωποι σε όλες τις ιστορικές 
περιόδους
– Θα πληροφορηθούν για το νόμισμα που χρησι-
μοποιούμε σήμερα, το ευρώ
– Θα δουν σημαντικά ιστορικά πρόσωπα και θα 
γνωρίσουν το έργο τους
– Θα πληροφορηθούν για τους σύγχρονους 
τρόπους συναλλαγής και θα συζητήσουν τα πλεο-
νεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιά-
ζουν.

Δεξιότητες - Γραμματισμούς
– Θα κρατήσουν στα χέρια τους ορισμένα από τα 
πιο σημαντικά νομίσματα που κυκλοφόρησαν στον 
ελλαδικό χώρο
– Θα παρατηρήσουν από κοντά τις παραστάσεις 
των νομισμάτων και θα ερμηνεύσουν την εικονο-
γραφία τους
– Θα εξοικειωθούν με τους σύγχρονους τρόπους 
συναλλαγής, που επέβαλαν η ανάπτυξη της τεχνο-
λογίας και η ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε 
– Θα εξοικειωθούν με τη χρήση ψηφιακών εφαρ-
μογών / ψηφιακών παιχνιδιών γνώσης
– Θα αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού γραμματι-
σμού.

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει την ιστορία του νομί-
σματος και την εξέλιξη των συναλλαγών στον ελλα-
δικό χώρο, από την αρχαιότητα έως σήμερα. 
Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης (Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας 
(όλες οι τάξεις του Γυμνασίου).

Παρουσιάζονται τα μέσα συναλλαγής σε έξι ιστο-
ρικές περιόδους:

1. Αρχαιότητα
2. Ρωμαϊκή εποχή
3. Βυζαντινός κόσμος
4. Οθωμανική περίοδος
5. Νεότερο Ελληνικό Κράτος
6. Σήμερα

Από το ανταλλακτικό σύστημα των πρώτων κοινω-
νιών περάσαμε στις συναλλαγές με ζώα, στη 
συνέχεια, με μέταλλα διαφόρων μορφών, για να 
φτάσουμε στο νόμισμα, που, από τα μέσα του 

7ου αιώνα π.Χ., καθιερώθηκε ως το επικρατέστερο 
μέσο συναλλαγής. 
Για να πραγματοποιηθεί μία συναλλαγή πρέπει να 
υπάρχει και το μέσο, το νόμισμα, το οποίο διαφέ-
ρει ανά εποχή και ανά περιοχή, αλλάζει όνομα, 
αξία, ακολουθεί τις εξελίξεις της εκάστοτε κοινω-
νίας και προσαρμόζεται στις τρέχουσες ανάγκες 
του ανθρώπου, πάντα με στόχο τη βελτίωση και 
την ασφάλεια των συναλλαγών.
Σήμερα, στην εποχή της Πληροφορίας και της 
Ψηφιακής Επανάστασης, οι καταναλωτικές συνή-
θειες, ο τρόπος ζωής και οργάνωσης της οικονο-
μίας και της κοινωνίας οδηγούν αναπόφευκτα 
στην υιοθέτηση νέων και πρωτοποριακών μορφών 
συναλλαγών, υποκαθιστώντας σταδιακά τη χρήση 
του νομίσματος, του μέσου που κυριάρχησε στις 
συναλλαγές του ανθρώπου για περισσότερο από 
2.500 χρόνια.



Για περισσότερες πληροφορίες
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