
  

«Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα»  

Μουσειοσκευή από την Alpha Bank  

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank συνεχίζει τις εκπαιδευτικές δράσεις 

με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που φέρει τον γενικό τίτλο  «Νόμισμα και 

Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα».   

  

Περιγραφή Προγράμματος:  

Το Πρόγραμμα παρουσιάζει την ιστορία του νομίσματος και την 

εξέλιξη των συναλλαγών στον ελλαδικό χώρο καλύπτοντας έξι 

ιστορικές περιόδους: Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή Εποχή, Βυζαντινό 

κόσμο, Οθωμανική περίοδο, Νεότερο Ελληνικό Κράτος και 

Σήμερα. Απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ΄- Ε΄- Στ΄ Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας (όλες οι τάξεις του 

Γυμνασίου).  

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος:  

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. Το Πρόγραμμα στοχεύει ειδικότερα:  

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

μαθητές κατανοούν την ιστορική εξέλιξη των συναλλαγών και συνδέουν  τις κοινωνικές ανάγκες 

συζητώντας σημαντικά ιστορικά θέματα).  

- 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).   

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

οικονομικών επιλογών και την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε προσωπικό επίπεδο.  

  

Περιεχόμενο Μουσειοσκευής  

Η Μουσειοσκευή περιλαμβάνει:  

• Έντυπο με τις οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για τη χρήση του περιεχομένου της 

μουσειοσκευής, τον παιδαγωγικό σκοπό και τους διδακτικούς στόχους του Προγράμματος, 

προτάσεις εκπαιδευτικών παιχνιδιών και θέματα προς συζήτηση μέσα στην τάξη.   

• Βιβλίο «Νόμισμα και Συναλλαγές. Από το χθες στο σήμερα»  που παραμένει ως δωρεά στο 

σχολείο.   



• Αφίσα - Χρονογραμμή αναδιπλούμενη που παρουσιάζει τα μέσα συναλλαγής ανά εποχή και η 

οποία παραμένει ως δωρεά στο σχολείο.   

• Κάρτες νομισμάτων / βιογραφίες.  

• Έντυπο «παρατηρώ ένα χαρτονόμισμα».  

• Δίφυλλο «Τιμές προϊόντων ανά εποχή».  

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

• Αντίγραφα νομισμάτων από την αρχαιότητα έως σήμερα .  

• Στικάκι μνήμης που περιέχει την παρουσίαση του Προγράμματος και Ψηφιακά παιχνίδια «Κουίζ» 

και «Συναλλαγές».  

• Ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το Πρόγραμμα.   

  

 
  

  

  

Για περισσότερες πληροφορίες και δανεισμό:  

E-mail: numismatic@alpha.gr  

  

ΟΑΠ Ιστορίας  


