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«Χάρτινο Νόμισμα. Το ελληνικό χαρτονόμισμα» 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Χάρτινο νόμισμα-το ελληνικό χαρτονόμισμα» διεξάγεται στο χώρο 

της μόνιμης έκθεσης στο Μουσείο Χαρτονομισμάτων Ιονικής Τραπέζης η οποία φέρει τον τίτλο 

«Ελληνικό Χαρτονόμισμα. Ιστορικές Μαρτυρίες». Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ 

και ΣΤ΄ Δημοτικού καθώς και σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου με δωρεάν συμμετοχή. 

Κύριος στόχος του είναι να γνωρίσουν τα παιδιά την ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος από 

την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους (1830) έως την έλευση του Ευρώ (2002). 

 

Διαλογική Συζήτηση – εποπτικό υλικό 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα δημιουργήθηκε με βάση τη διαδραστική, βιωματική και ανακαλυπτική 

μάθηση. Το Πρόγραμμα ξεκινά με διαλογική συζήτηση και με τη χρήση εποπτικού υλικού για την 

απαρχή του νομίσματος στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Παρουσιάζονται ο μεταλλικός φοίνικας, το 

πρώτο νόμισμα του Ελληνικού Κράτους που εξέδωσε ο Ιωάννης Καποδίστριας και ο χάρτινος 

φοίνικας, η πρώτη απόπειρα έκδοσης χάρτινου νομίσματος. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις 

πέντε Τράπεζες που είχαν το εκδοτικό προνόμιο στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη έμφαση στην Ιστορία 

της Ιονικής Τραπέζης, η οποία είχε την έδρα της στην Κέρκυρα, όπου βρίσκεται και το Μουσείο. Τα 

παιδιά εξοικειώνονται με την εικονογραφία των ελληνικών χαρτονομισμάτων, τα χαρακτηριστικά 

τους, κανόνες ασφαλείας και παράλληλα γνωρίζουν σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 

 

Κατάταξη νομισμάτων σε χρονολογική σειρά 

Στο τέλος αυτής της εισαγωγικής ενότητας, οι μαθητές προσπαθούν να βάλουν σε χρονολογική 

σειρά πλαστικοποιημένες κάρτες όπου απεικονίζονται αρχαία νομίσματα,  χαρτονομίσματα με αξίες 

σε φοίνικες, δραχμές και ευρώ ώστε τα παιδιά να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν της 

νομισματικής ιστορίας. 

 

Συμπλήρωση εντύπου – περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και τους διανέμεται έντυπο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία 

ανήκουν, το οποίο περιλαμβάνει, εκτός των άλλων, και ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων 

εντοπίζονται στα ίδια τα χαρτονομίσματα που υπάρχουν στις προθήκες του Μουσείου ή στα 

αντίστοιχα εποπτικά κείμενα των προθηκών. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές εξοικειώνονται με τον 

εκθεσιακό χώρο, επικεντρώνονται σε εκθέματα ιδιαίτερης σημασίας και καλλιεργούν το πνεύμα 

συνεργασίας μεταξύ τους. 
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Κατασκευή παζλ με απεικονίσεις χαρτονομισμάτων 

Στη συνέχεια, μοιράζονται στις ομάδες των παιδιών παζλ-χαρτονομίσματα. Αφού τα 

κατασκευάσουν, τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τα μνημεία ή τις προσωπικότητες που 

απεικονίζονται. 

 

Ζωγραφική δημιουργία “προσωπικού” χαρτονομίσματος 

Στο τέλος, διανέμεται στα παιδιά μία κενή κάρτα σαν χαρτονόμισμα, μέσα στην οποία μπορούν να 

σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ένα δικό τους 

«χαρτονόμισμα», το οποίο φέρει όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά. Τα παιδία συμπληρώνουν την 

αξία, την επωνυμία της εκδότριας αρχής, το όνομα του υπεύθυνου/των υπεύθυνων και εμπνέονται 

από τις πληροφορίες που εξέλαβαν κατά την διεξαγωγή του Προγράμματος. 

 

Οι δύο τελευταίες παιγνιώδεις δραστηριότητες συνδυάζουν τη μάθηση με τη διασκέδαση. 

Καλλιτεχνικές δεξιότητες όπως η ζωγραφική και κινητικές δεξιότητες όπως το παζλ συνδέονται με 

την μάθηση, δίνοντας την δυνατότητα στα παιδιά να εξερευνήσουν τη δημιουργική τους πλευρά, 

να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Για τις ανάγκες του Προγράμματος έχουν σχεδιασθεί και διανέμονται δωρεάν στους μαθητές δύο 

έντυπα, για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο αντίστοιχα, τα οποία και αποτελούν υποστηρικτικό υλικό 

για τη διεξαγωγή ερευνητικών δραστηριοτήτων στις αίθουσες του Μουσείου. Τα έντυπα 

λειτουργούν ως συνοδευτικό υλικό του διαλόγου και εφαλτήριο για δράσεις μέσα στον εκθεσιακό 

χώρο. Τα δύο έντυπα έχουν προσαρμοσθεί για τις δύο διαφορετικές ηλικιακές ομάδες των 

μαθητών, τόσο στη γλώσσα των κειμένων όσο και στα θέματα που πραγματεύονται.  Το έντυπο 

που απευθύνεται στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει έντονα ζεστά χρώματα τα 

οποία τραβούν την προσοχή των παιδιών, οι φωτογραφίες των εκθεμάτων εναλλάσσονται με το 

κείμενο, ενώ εκπαιδευτικά παιγνίδια όπως κρυπτόλεξο και ερωτήσεις αντιστοίχισης κρατούν 

αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Αντίθετα, στο έντυπο που απευθύνεται στους μαθητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάρχουν αφηρημένες και σύνθετες έννοιες, όπως «οικονομία» και 

«υπερπληθωρισμός» που τα παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών είναι πλέον σε θέση να κατανοήσουν. 

Και στα δύο έντυπα προβάλλονται και χαρτονομίσματα που συνδέονται με την τοπική ιστορία της 

Κέρκυρας, όπου βρίσκεται το Μουσείο. Τα έντυπα που δίνονται στα παιδιά  αποτελούν, εκτός από 

συνοδευτικό υλικό του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, ένα ενθύμιο της επίσκεψής τους στον 

εκθεσιακό χώρο αλλά και έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και δραστηριότητες μέσα στη σχολική 

αίθουσα με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. 


