
 
Συσκευασία και Περιεχόμενα  
 

 

            

 
Το κουτί του εκπαιδευτικού προγράμματος έχει τη μορφή ενός μικρού χρηματοκιβωτίου 
και διαθέτει εσωτερικά, 3 συρτάρια. Στα συρτάρια περιλαμβάνονται τα κάτωθι:  
 

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

 

 
 

Ένα βιβλίο γνώσεων – δραστηριοτήτων 
Το βιβλίο με τίτλο «Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα», 
βοηθά τον εκπαιδευτικό στη διεξαγωγή του 
Προγράμματος και περιλαμβάνει όλες τις 
απαντήσεις στα παιχνίδια που προτείνονται. 
 
Το βιβλίο παραμένει, ως δωρεά, στη βιβλιοθήκη 
του σχολείου.  

Ένας χάρτης παζλ (24 κομμάτια) 
Ο χάρτης είναι σχεδιασμένος για επιδαπέδια 
χρήση με διαστάσεις 130 Χ 190 εκ. και αποτελεί 
βασικό μέσο διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Οι μαθητές εργάζονται επάνω 
στον χάρτη και εντοπίζουν, κάθε φορά, τις 
πόλεις ή τις περιοχές των νομισμάτων που 
υπάρχουν στις κάρτες. 

 



100 κάρτες νομισμάτων 
Οι 100 κάρτες αντιστοιχούν σε 50 νομίσματα. Οι 
50 κάρτες απεικονίζουν την εμπρόσθια όψη των 
νομισμάτων και οι υπόλοιπες 50 κάρτες 
απεικονίζουν την οπίσθια όψη τους. Πίσω από 
κάθε κάρτα, αναγράφεται η περιγραφή του 
νομίσματος που απεικονίζεται. Για να 
διακρίνουμε τις δύο όψεις των νομισμάτων, η 
εμπρόσθια όψη τους σημειώνεται με κόκκινη 
γραμματοσειρά και η οπίσθια όψη τους με 
πράσινη γραμματοσειρά. 

 

 

 
Έξι αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων 
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν 
στα χέρια τους ορισμένα από τα πιο 
αντιπροσωπευτικά αρχαία νομίσματα. Πρόκειται 
για πιστά αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων από 
τη Συλλογή της Alpha Bank, τα οποία φέρουν 
ένα εγχάρακτο Α (=αντίγραφο): 
 

1. Το πρώτο νόμισμα της ιστορίας 
2. Τον στατήρα της Αίγινας 
3. Το τετράδραχμο της Αθήνας  
4. Το τετράδραχμο του Φιλίππου Β΄ 
5. Το τετράδραχμο του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου 
6. Τον στατήρα της Κορίνθου 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ένα μονόφυλλο με τα επεξηγηματικά 
κείμενα των έξι αντιγράφων των αρχαίων 
νομισμάτων 
 
Αναγράφονται η περιγραφή και όλες οι 
πληροφορίες για καθένα από τα έξι αντίγραφα 
νομισμάτων. 
 

 

 
 



50 φύλλα σχεδιασμού νομίσματος 
Κάθε παιδί παίρνει ένα φύλλο και σχεδιάζει το 
δικό του νόμισμα, μέσα στον ήδη σχεδιασμένο 
κύκλο, το οποίο μπορεί, εάν θέλει και να 
χρωματίσει.  
Όταν οι «μικροί χαράκτες» ολοκληρώσουν τα 
σχέδια τους, ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τα 
φύλλα μέσα στη συσκευασία, προκειμένου να 
μας τα αποστείλει. 
Τα σχέδια των νομισμάτων των παιδιών, 
ενδέχεται, στο μέλλον, να παρουσιαστούν σε 
σχετική έκθεση, για την οποία ασφαλώς θα 
υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με το 
σχολείο. 

 
 
 

 
Πέντε ζεύγη πήλινων μητρών για κατασκευή 
νομισμάτων 
Οι πήλινες μήτρες χρησιμοποιούνται, για να 
κατασκευάσουν τα παιδιά με πλαστελίνη ένα 
νόμισμα, με την ίδια τεχνική, σε γενικές 
γραμμές, που ακολουθούσαν στην αρχαιότητα. 
Για να αντιστοιχίσουν την εμπρόσθια με την 
οπίσθια όψη του ίδιου νομίσματος, πρέπει 
απλώς να συνδυάσουν τα χρώματα των 
μητρών. 
 
 

Πλαστελίνη και πηλός  
Χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουν τα 
παιδιά ένα αρχαίο νόμισμα με τις πήλινες 
μήτρες. 

 

Τετράπτυχο εκπαιδευτικό έντυπο  
Δίδεται σε κάθε μαθητή που παρακολουθεί το 
πρόγραμμα ως εκπαιδευτική δράση. 

 

 
 

 
 
 
 


