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IO3 - Φύλλο Συμβουλών 
Ενότητας 7 

Οικογενειακή Μάθηση 

Οι γονείς είναι οι πρώτοι και πιο αποτελεσματικοί δάσκαλοι των παιδιών τους, οπότε η οικογένεια 
είναι το ιδανικό περιβάλλον για να διδάξουν τα παιδιά πώς να διαχειρίζονται δυναμικά τα χρήματα. 
Εδώ μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές για το πώς να διδάξετε τα παιδιά για τα χρήματα ανάλογα 
με την ηλικία τους: 

ΠΏΣ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

2-3 ετών: Ξεκινήστε με τις βασικές λέξεις και στοιχεία, όπως το ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ και ΑΠΟ 
ΠΟΎ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ. 
Μπορείτε να αρχίσετε να ζωγραφίζετε με τα παιδιά σας χρήματα (κέρματα και χαρτονομίσματα) 
στο σπίτι, εξηγώντας παράλληλα την αξία του καθενός από αυτά και τη διαφορά μεταξύ τους (π.χ. 
Ποιο έχει μεγαλύτερη αξία κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να τους δείξετε πραγματικά χρήματα και να 
τους ζητήσετε να μαντέψουν με ποιο νόμισμα ή χαρτονόμισμα μπορείτε να αγοράσετε τα 
περισσότερα.  
4-6 ετών: Σε αυτή την ηλικία, τα παιδιά είναι σε θέση να μάθουν την έννοια του χρήματος, καθώς 
γνωρίζουν τους αριθμούς και είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, για παράδειγμα, πόσα κέρματα 
υπάρχουν στο τραπέζι.  
Από αυτή τη στιγμή οι γονείς μπορούν να αρχίσουν να μιλούν με τα παιδιά τους για έννοιες όπως: 
η διαφορά μεταξύ ΑΝΑΓΚΩΝ και ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ: Οι ΑΝΑΓΚΕΣ είναι πράγματα που πρέπει να έχει η 
οικογένεια για να επιβιώσει- οι ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ είναι πράγματα που σας αρέσουν, αλλά που θα 
μπορούσατε να επιβιώσετε και χωρίς αυτά. Αποταμίευση και προϋπολογισμός: με ένα δεδομένο 
ποσό χρημάτων πρέπει πρώτα να αγοράσετε τα απαραίτητα πράγματα και στη συνέχεια μπορείτε 
να επιλέξετε αν θα ξοδέψετε τα υπόλοιπα χρήματα (αν υπάρχουν) σε ό,τι θα θέλατε ή αν θα τα 
αποταμιεύσετε.  Πώς να κερδίζετε χρήματα: εξηγώντας την έννοια της εργασίας (ή της κρατικής 
υποστήριξης) και στη συνέχεια πού φυλάσσονται τα χρήματα (τράπεζα). 
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ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (6-9 ετών) 

Μια καλή στιγμή για να αρχίσετε να μιλάτε για το τι θα μπορούσαν να αγοράσουν με ένα 
δεδομένο ποσό χρημάτων και για τη σημασία της επιλογής μεταξύ διαφορετικών 
επιλογών.  Στην πραγματικότητα, με την έναρξη του δημοτικού σχολείου, τα παιδιά θα 
μάθουν να προσθέτουν και να αφαιρούν και αυτό τα βοηθά να καταλάβουν πόσα 
χρήματα χρειάζονται για να αγοράσουν κάτι. 
Επίσης, σε αυτή την ηλικία, οι γονείς μπορούν να αρχίσουν να δίνουν στα παιδιά 
οικονομικές ανταμοιβές για την εκπλήρωση των εργασιών στο σπίτι ή των αγγαρειών, 
όπως ένα χαρτζιλίκι.  

 

 

2 



 
 
 

www.moneymattersproject.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (10-15 ετών) 

Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να μιλήσετε για τη σημασία του να μην επηρεάζεστε σε 
μεγάλο βαθμό από τη διαφήμιση. 
Αφήστε τα παιδιά να αρχίσουν να διαχειρίζονται τα χρήματά τους και διδάξτε τα για τον 
κίνδυνο του χρέους. 
Υποστηρίξτε τα στο να σχεδιάσουν τον προϋπολογισμό τους και να μάθουν πώς να τον 
διαχειρίζονται. 
 
 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (16 ετών και μετά) 

Από την ηλικία των 16 ετών και μετά, το νεαρό άτομο έχει ξεκινήσει την πορεία του προς 
την πλήρη ανεξαρτησία από τους γονείς του. 
Σε αυτή την περίοδο, μπορεί να συμβεί ο έφηβος να ζητήσει από τους γονείς του 
περισσότερα χρήματα, για να βγει με φίλους ή να αγοράσει κάτι που θέλει. 
Είναι πάντα ζωτικής σημασίας να θέσετε όρια και να δώσετε στο παιδί σας να καταλάβει 
ότι δεν μπορεί πάντα να παίρνει όλα τα χρήματα που θέλει και πρέπει να προσέχει πώς 
ξοδεύει τα χρήματά του. 
Ίσως το νεαρό άτομο μπορεί να ενθαρρυνθεί να κάνει μια δουλειά μερικής 
απασχόλησης, ώστε να καταλάβει καλύτερα ότι πρέπει να κερδίζει τα χρήματα και ότι 
είναι καλύτερο να μην τα σπαταλάει. 
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Αντιμετώπιση του Θέματος 

Υπάρχουν πολλοί πρόσθετοι πόροι για να σας βοηθήσουν:   

Διδάσκοντας τα παιδιά σας για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται 
τα χρήματα : 

https://www.youtube.com/watch?v=gZyIp8pZbvI   

https://www.youtube.com/watch?v=gZyIp8pZbvI
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Πώς να διδάξετε τα παιδιά για τα χρήματα: 

https://tinyurl.com/3md722hu  

Διδάσκοντας τα παιδιά για τα χρήματα - ένας οδηγός 
ανά ηλικία: 

 HYPERLINK "https://tinyurl.com/4zx74ewz" 

 

   

Πώς να διδάξετε τα παιδιά για τα χρήματα: 

 

https://www.annuity.org/financial-literacy/how-to-teach-kids-
  

https://tinyurl.com/3md722hu
https://tinyurl.com/4zx74ewz
https://www.annuity.org/financial-literacy/how-to-teach-kids-about-money/
https://www.annuity.org/financial-literacy/how-to-teach-kids-about-money/

