
Επιστολή προετοιµασίας 
Για το διδακτικό πρόγραµµα « Στρογγυλά µε αξία» 

 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Με αυτή την επιστολή θα ήθελα να σας ενηµερώσω σχετικά µε ένα διδακτικό 
πρόγραµµα που θα πραγµατοποιήσω στην τάξη κατά τους επόµενους µήνες. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι να µάθουν τα παιδιά τα κέρµατα του ευρώ και 
συγκεκριµένα: 

- Να µάθουν να τα αναγνωρίζουν, να τα ονοµάζουν και να 
τα διακρίνουν 

- Να αντιληφθούν την αξία τους 
- Να µάθουν να τα χρησιµοποιούν 

Παράλληλα µε το πρόγραµµα αυτό επιδιώκω να βοηθήσω τα παιδιά στην ανάπτυξη 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων, αυτών ειδικά που σχετίζονται µε τη χρήση των 
χρηµάτων. Συγκεκριµένα θα προσεγγίσουµε µε βιωµατικό τρόπο και µε παιχνίδια 
ρόλων την επιθυµητή συµπεριφορά σε ένα π.χ. ψιλικατζίδικο, ώστε να µάθουν τα 
παιδιά ότι όλα τα προϊόντα αγοράζονται µε χρήµατα.  
 
Το πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει οµαδικές και ατοµικές δραστηριότητες στην τάξη, 
κατασκευές, παιχνίδια και ασκήσεις, κατασκευές και ειδικά σχεδιασµένες ασκήσεις 
στον υπολογιστή (εκπαιδευτικό λογισµικό). Αρκετές από τις δραστηριότητες θα 
πρέπει να επαναλαµβάνονται και στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση θα σας στέλνω 
το υλικό και µια επιστολή µε την οποία θα σας εξηγώ τον τρόπο που µπορείτε να 
βοηθήσετε το παιδί, ώστε να επαναλάβει την άσκηση στο σπίτι. Αυτό θα βοηθήσει 
πολύ στην καλύτερη εµπέδωση των στόχων µας. 
 
Ορισµένες έννοιες ή οι µαθηµατικές πράξεις που χρησιµοποιούµε για να 
συναλλασσόµαστε µε τα χρήµατα δεν είναι εύκολα κατανοητές για τα παιδιά µας. 
Εξάλλου ο σκοπός µας είναι να βοηθήσουµε τα παιδιά να αναπτυχθούν κοινωνικά και 
να τα προφυλάξουµε από ανέντιµες συναλλαγές. Γι΄ αυτό µε το πρόγραµµα αυτό θα 
επιδιώξουµε, αφού µάθουν να αναγνωρίζουν τα κέρµατα, να τα ταυτίσουν µε ορισµένα 
προϊόντα αντίστοιχης αξίας. Έτσι θα έχουν µια αίσθηση της ανταλλακτικής αξίας των 
κερµάτων χωρίς να χρειάζονται µαθηµατικές πράξεις.  
 
Για να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα θα σας παρακαλέσω να στείλετε µε το παιδί στο 
σχολείο µια πλήρη σειρά των 8 κερµάτων, δηλαδή από το ένα λεπτό ως τα 2 ευρώ. 
Το σχολείο θα εξασφαλίσει για κάθε µαθητή ένα πορτοφολάκι στο οποίο θα 
φυλάσσονται τα κέρµατα. Τα κέρµατα θα επιστραφούν σε σας στο τέλος του 
προγράµµατος. 
 
Είµαι πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία 
 
…..∆ασκαλ.....      της τάξης 
 


