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Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα  
 
 

 

 

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες και 

βραβευμένες εκπαιδευτικές δράσεις, εγκαινιάζει μία νέα μουσειοσκευή, με το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα”, 

το οποίο ξεκινάει το ταξίδι του σε Δημοτικά Σχολεία και Γυμνάσια. 

Η νέα μουσειοσκευή παρουσιάζει την ιστορία του νομίσματος και την εξέλιξη των 

συναλλαγών, στον ελλαδικό χώρο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καλύπτοντας 

έξι ιστορικές περιόδους: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Εποχή, Βυζαντινό κόσμο, Οθωμανική 

περίοδο, Νεότερο Ελληνικό Κράτος και Σήμερα. 

Με το νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, τα παιδιά αποκτούν σημαντικές ιστορικές 

γνώσεις που σχετίζονται με την εμφάνιση και την εξέλιξη του νομίσματος, γνωρίζουν 

τα νομίσματα με τα οποία συναλλάσσονταν οι άνθρωποι σε όλες τις ιστορικές 

περιόδους, μαθαίνουν πότε κυκλοφόρησε το πρώτο χαρτονόμισμα, πότε 

εμφανίστηκε το πλαστικό χρήμα, γνωρίζουν το ευρώ, παίρνουν πληροφορίες για 

τους σύγχρονους τρόπους συναλλαγής και συζητούν τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους.  

 

Το Πρόγραμμα, παράλληλα, στοχεύει:  

- στην απόκτηση γνώσεων για τον κόσμο, τις αξίες, τα πρότυπα και τις στάσεις ζωής 

(τα παιδιά αντιλαμβάνονται την έννοια της ορολογίας των οικονομικών συναλλαγών, 

κατανοούν την ιστορική εξέλιξη των συναλλαγών και τη σύνδεσή τους με τις 

κοινωνικές ανάγκες, συζητήσουν σημαντικά ιστορικά θέματα, τα οποία συνδέονται με 

τη βαθμίδα εκπαίδευσης και τη σχολική ύλη. 

- στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γραμματισμών (κρατούν στα χέρια τους το πρώτο 

νόμισμα της ιστορίας και ορισμένα από τα πιο σημαντικά νομίσματα που 

κυκλοφόρησαν στον ελλαδικό χώρο, εξοικειώνονται με τους σύγχρονους τρόπους 

συναλλαγής, που επέβαλαν η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ψηφιακή εποχή και 

αναπτύσσουν δεξιότητες οπτικού εγγραμματισμού. 

- σε μία προσέγγιση οικονομικού αλφαβητισμού, με στόχο την κατανόηση των 

σύγχρονων οικονομικών επιλογών και την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε 

προσωπικό επίπεδο. 
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Παρουσίαση Υλικών Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

 

 

 
 

 

 
 
Έντυπο: Οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς 
Στο έντυπο παρουσιάζεται αναλυτικά το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ο τρόπος με τον οποίο 
λειτουργούν και χρησιμοποιούνται όλα όσα 
περιλαμβάνονται, καθώς και ο παιδαγωγικός 
σκοπός οι διδακτικοί στόχοι, προτάσεις 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών και θέματα προς 
συζήτηση μέσα στην τάξη. 

 

 
 

Βιβλίο «Νόμισμα και Συναλλαγές.  
Από το χθες στο σήμερα».  
Αποτελεί τη βάση του Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος. Μέσα στο βιβλίο, υπάρχουν 
απαντήσεις σε προτεινόμενα παιχνίδια. 
 
Παραμένει ως δωρεά στο σχολείο. 
Δεν επιστρέφεται. 

 
 

 
 
 
 

 
 
Αφίσα - Χρονογραμμή αναδιπλούμενη 
 
Παρουσιάζει τα μέσα συναλλαγής ανά εποχή. 
Μπορεί να αναρτηθεί από την αρχή του 
Προγράμματος στην τάξη.  
 
Παραμένει ως δωρεά στο σχολείο. 
Δεν επιστρέφεται. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
13 κάρτες νομισμάτων / βιογραφίες 
Κάρτες νομισμάτων δυο όψεων με απεικονίσεις 
προσώπων από την ελληνική μυθολογία έως τη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία. Στην πίσω όψη κάθε 
κάρτας αναγράφεται ένα σύντομο βιογραφικό για 
την εικονιζόμενη μορφή.  
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Έντυπο «παρατηρώ ένα χαρτονόμισμα» 
Δίφυλλο έντυπο που παρουσιάζει τα βασικά 
στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητα κάθε 
χαρτονομίσματος, χρησιμοποιώντας ένα 
χαρτονόμισμα σε δραχμές και ένα σε ευρώ.  

 

 
 

 
 
 
 
Δίφυλλο «τιμές προϊόντων ανά εποχή» 
Παρουσιάζονται ορισμένες τιμές προϊόντων ανά 
εποχή που βασίζονται σε ιστορικές μαρτυρίες.  

 

 
 
 
 

12 καρτέλες «Βρες τη λέξη»  
Καρτέλες με εκφράσεις και παροιμίες για το 
νόμισμα και τις συναλλαγές. 

 
 

 
 

 

 
6 αντίγραφα νομισμάτων 
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν στα 
χέρια τους το πιο αντιπροσωπευτικό νόμισμα 
κάθε ιστορικής περιόδου. Πρόκειται για πιστά 
αντίγραφα νομισμάτων από τη Συλλογή της Alpha 
Bank, τα οποία φέρουν ένα εγχάρακτο Α 
(=αντίγραφο): 
1. Τετράδραχμο Αθήνας (Αρχαιότητα)  
2. Δηνάριο Αυγούστου (Ρωμαϊκή εποχή)  
3. Σόλιδος Κωνσταντίνου (Βυζαντινός κόσμος) 
4. 10 γρόσια (Οθωμανική περίοδος) 
5. 1 δραχμή (Νεότερο Ελληνικό Κράτος) 
6. 1 Ευρώ (Σήμερα) 
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USB memory stick 
Ένα στικάκι μνήμης που περιέχει: 
 
- Παρουσίαση του Προγράμματος που 

βασίζεται στο βιβλίο   

- Ψηφιακά παιχνίδια «Κουίζ» και 
«Συναλλαγές».  

 

  

 
 
Ερωτηματολόγιο 
Απευθύνεται στους Εκπαιδευτικούς που 
υλοποίησαν το Πρόγραμμα. Η άποψή τους θα 
βοηθήσει στην επίτευξη του εκπαιδευτικού 
στόχου του συγκεκριμένου προγράμματος.  

 

 

 


