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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΓΙΑΝΝΑΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗ

Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη, το

οποίο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό τον Μάρτιο του 2011, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να
θαυμάσει μοναδικά δείγματα της παγκόσμιας αυτοκίνησης, από εταιρείες που είτε
συνεχίζουν την παραγωγή αυτοκινήτων μέχρι τις μέρες μας, είτε από εταιρείες που μπορεί
πλέον κάποιος να τις βρει μόνο σε ανάλογα μουσεία.

Τα εκθέματα χρονολογούνται από το τέλος του 19ου αιώνα, έως τα τέλη του 20ου και
πλαισιώνονται από μόνιμες και περιοδικές θεματικές εκθέσεις.

Μάρκες όπως Aston Martin, Bristol, Bentley, Jaguar, Avion
Voisin, Delage, American La France αλλά και Ferrari,
Lamborghini, Maseratti, Lancia και Auto Union
«στολίζουν» τους τρεις ορόφους του Μουσείου

Πανοραμική Θέα των 3 Ορόφων

Πανοραμική Θέα από το Belvedere

F1 Simulator – 3ος Όροφος



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019 
Make Roads Safe Hellas

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής
•Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά  προσχολικής & σχολικής ηλικίας να μαθαίνουν τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας και 
κυκλοφοριακής αγωγής, μέσα από την εφαρμογή μηνυμάτων όπως:

“Σταμάτα, Κοίτα, Άκου” πριν να διασχίσεις το δρόμο / Φοράμε ΠΑΝΤΑ ζώνη ασφαλείας στο αυτοκίνητο. 

Όταν βγαίνουμε από το αυτοκίνητο, το κάνουμε ΠΑΝΤΑ από την ασφαλή πλευρά του δρόμου, μακριά από την κυκλοφορία.

Συμπεριφερόμαστε σωστά μέσα στο αυτοκίνητο.

•Όλες οι δραστηριότητες επικεντρώνονται στην εφαρμογή μηνυμάτων οδικής ασφάλειας και σωστής κυκλοφορικής συμπεριφοράς 
για να κρατήσουν τα παιδιά ασφαλή στο δρόμο. 

•Οι βασικές αρχές που διέπουν όλες τις δραστηριότητες του M.R.S.H. είναι:

• • Ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους στο δρόμο

• • Σωστή κυκλοφορική συμπεριφορά γύρω από τους δρόμους και τους κανόνες πρέπει να ακολουθηθούν

•• Ασφαλείς επιλογές ως πεζοί και ως επιβάτες οχήματος.

•Γιατί να διδαχθούν τα παιδιά οδική ασφάλεια και σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά?

•Η οδική ασφάλεια είναι ένα ζωτικής σημασίας θέμα για τα παιδιά και τους νέους και δεν είναι ποτέ πολύ νωρίς για να αρχίσει η 
διδασκαλία της. Περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους του κόσμου κάθε χρόνο και δεκάδες 
εκατομμύρια τραυματίζονται. Τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διότι:

•• Το μικρό τους μέγεθος καθιστά πιο δύσκολο από τους οδηγούς να τα δουν.

•• Δεν είναι σε θέση να αναγνωρίζουν επικίνδυνες καταστάσεις και δεν έχουν την ωριμότητα να πάρουν σωστές αποφάσεις σχετικά 
με την κυκλοφορική και οδική συμπεριφορά.

•• Είναι σωματικά μικρότερα και έτσι είναι πιο πιθανό να χτυπήσουν πιο σοβαρά σε περίπτωση ατυχήματος.

•Κατά μέσο όρο πάνω από 500 παιδιά κάτω των 18 ετών χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους του κόσμου κάθε μέρα.
.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019
«Κυκλοφορώ Υπεύθυνα από το Περιοδικό DRIVE»

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα για την κυκλοφοριακή αγωγή του 
παιδιού είναι να μάθει να ξεχωρίζει τον κίνδυνο. Το δεύτερο, και 
επίσης σημαντικό, είναι να μάθει να αντιμετωπίζει τους κινδύνους του 
δρόμου, να καλλιεργήσει δηλαδή συστηματικά το έμφυτο σε κάθε 
άνθρωπο ένστικτο της αυτοπροστασίας.

Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι, που προϋποθέτει την ενεργή 
συμμετοχή των παιδιών στην διαδικασία, το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ 
Υπεύθυνα» κεντρίζει το ενδιαφέρον των παιδιών στα θέματα Οδικής 
Ασφάλειας. 

Τα βοηθά να κατανοήσουν τους κινδύνους χωρίς να φοβηθούν. Τα 
καθοδηγεί ώστε τα ίδια να δώσουν τις απαντήσεις για το τι είναι 
σωστό και τι λάθος. Εμπνέει τον σεβασμό στους κανόνες. Τα 
ενθαρρύνει να αναλάβουν ευθύνες. Δοκιμάζει και εμπλουτίζεις τις 
γνώσεις τους. Κερδίζει το χαμόγελό τους. 

Η διαμόρφωση της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής και της αυτοκινητικής
κουλτούρας είναι πρώτα από όλα ζήτημα παιδείας. Τα παιδιά από πολύ μικρή
ηλικία πρέπει να εκτίθενται σε ερεθίσματα, να παίρνουν τα σωστά
παραδείγματα καθώς χτίζουν μέρα με τη μέρα την προσωπικότητά τους σαν
άνθρωποι, υπεύθυνοι πολίτες και μελλοντικοί οδηγοί.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019
«STEM & Οδική Ασφάλεια»

Ο STEM Education προσφέρει μια μοναδική εκπαιδευτική δραστηριότητα για μαθητές δημοτικού
(Δ’,E’,ΣΤ’ τάξη) και προσκαλεί τους μικρούς μας φίλους να κάνουν μαζί τα πρώτα βήματα στον
κόσμο της εκπαιδευτικής ρομποτικής, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε ως όχημα για
το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας.
Κατασκευάζοντας και προγραμματίζοντας ρομπότ από τα γνωστά σε όλους LEGO WeDo 2.0
μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε αλγοριθμικά και να δουλεύουμε ομαδικά για να λύσουμε
πραγματικά προβλήματα.
Σε ειδικά διαμορφωμένες πίστες, τα παιδιά θα προγραμματίζουν την πορεία του ρομπότ, 
ώστε να καταλήγει στον επιθυμητό προορισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις πινακίδες 
που συναντά στη διαδρομή. Έτσι, θα εξοικειωθούν με τον αλγοριθμικό τρόπο σκέψης, 
θα γνωρίσουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ παράλληλα θα μάθουν να 
συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά.
Ένα Νέο πρόγραμμα σχεδιασμένο μόνο για το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα 
Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019
«Πρόγραμμα – STEM / Νέοι Μηχανικοί»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Νέοι Μηχανικοί είναι σχεδιασμένο για τους μαθητές των τριών πρώτων τάξεων 
του δημοτικού (Α’, Β΄, Γ΄) και τους δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφωθούν σε μικρούς επιστήμονες. Με 
στόχο πάντα να δώσουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα, μαθαίνουν να συνεργάζονται, κατασκευάζοντας 
μηχανές με σκοπό να κατανοήσουν της απλές μηχανές όπως τροχαλίες, γρανάζια, ρόδες, άξονες, μοχλούς, ένα 
θεμελιώδες κεφάλαιο που δεν διδάσκεται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στους Νέους Μηχανικούς τα παιδιά κατανοούν όλα τα φυσικά μεγέθη της Μηχανικής (ταχύτητα, δύναμη, 
ροπή, τριβή, έργο κ.λ.π.) διασκεδάζοντας. Οι κατασκευές πραγματοποιούνται με τα “κλασσικά τουβλάκια” 
LEGO και όλες οι δραστηριότητες συνοδεύονται από ειδικά διαμορφωμένα φύλλα εργασίας, που επιτρέπουν 
στο παιδί με απλό τρόπο να επαληθεύει αυτά που έμαθε.

«Πρόγραμμα – STEM / LEGO WEDO 2.0»

Το πρόγραμμα Εκπαιδευτική Ρομποτική με LEGO WeDo 2.0 ήρθε να αναβαθμίσει τον 
τρόπο που διδάσκονταν ρομποτική τα παιδιά μέχρι σήμερα!
Προσφέροντας ολοκαίνουριο εκπαιδευτικό υλικό και νέες δραστηριότητες, δίνει 
ερεθίσματα στα παιδιά να ανακαλύψουν τους νόμους της μηχανικής, εξερευνώντας και 
παρατηρώντας τους μηχανισμούς που κατασκευάζουν οι ίδιοι βήμα-βήμα.
Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LEGO WeDo™ 2.0 επιτυγχάνεται η εισαγωγή των 
μαθητών του δημοτικού σχολείου στην Εκπαιδευτική Ρομποτική. Το Βασικό 
Πακέτο WeDo 2.0 με Λογισμικό και Εισαγωγική Δραστηριότητα είναι σχεδιασμένο για 
τις τάξεις του Δημοτικού, παρέχοντας μια εκπαιδευτική λύση που θα εξάψει την 
περιέργεια των μαθητών, ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις ικανότητές τους στα πεδία 
των φυσικών επιστημών, της μηχανικής, της τεχνολογίας και του προγραμματισμού. Τα 
παιδιά του Δημοτικού κατασκευάζουν με δομικά στοιχεία (τουβλάκια) μηχανικές 
κατασκευές που μπορούν να αποτελέσουν τους ήρωες της δικής τους φανταστικής 
περιπέτειας, επιλύοντας όμως ταυτόχρονα πραγματικά προβλήματα από το φυσικό 
κόσμο που τα περιβάλλει.
Η σύνδεση με τον υπολογιστή ή το tablet είναι πλέον ασύρματη, γεγονός που δίνει 
απεριόριστες δυνατότητες στην κίνηση και τη δομή της κατασκευής και απελευθερώνει 
τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των παιδιών.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018 -2019
«RALLY ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ»

Το Rally στο χρόνο είναι ένα συναρπαστικό εκπαιδευτικό «κυνήγι
θησαυρού». Ακολουθήστε μία θαυμαστή διαδρομή στο μουσείο!!
Εξερευνήστε και ανακαλύψτε αυτοκίνητα από το χθες μέχρι το σήμερα,
σε τέσσερις διαφορετικές διαδρομές!!Τα παιδιά θα πρέπει να ψάξουν,
να παρατηρήσουν, να σκεφτούν και να ζωγραφίσουν για να βρουν την
λύση της διαδρομής.
Για μαθητές Δ’ Ε’ & ΣΤ’ Δημοτικού.

Καλλιτεχνικό Εργαστήρι!!

Ειδικό Πρόγραμμα Χριστουγέννων.

Δημιουργική απασχόληση για παιδιά από 5 ετών.

Ζωγραφική, κατασκευές με πηλό, παιχνίδια και 
πολλές εκπλήξεις!!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018 - 2019
«ΜΟΥΣΕΙΟ»



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2018-2019
Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

«Κυκλοφορώ Με Ασφάλεια»

Το Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κυκλοφορώ Με Ασφάλεια» πραγματοποιείται
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και απευθύνεται σε
παιδιά ηλικίας 6 – 12 ετών.
Πραγματοποιείται με βιωματικό  - διαδραστικό τρόπο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις
εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου.
Οι μαθητές, υπό την εποπτεία και την καθοδήγηση των παιδαγωγών, απολαμβάνουν μία 
ευχάριστη κατανόηση των βασικών κανόνων κυκλοφοριακής αγωγής.

Στόχος του προγράμματος είναι η
ενημέρωση, εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση των παιδιών πάνω
στο κρίσιμο θέμα των οδικών
ατυχημάτων.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό έχουν την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου. 



Μόνιμες Θεματικές Εκθέσεις 

Made “by” Hellas & «Transparency» Διαφανή Αυτοκίνητα

Made by Hellas:

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, από τον Ιούνιο του 2014, και στα πλαίσια της προώθησης της

ελληνικής δημιουργικότητας και εφευρετικότητας οργανώνει μόνιμη έκθεση αφιερωμένη στο Ελληνικό
Αυτοκίνητο – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη και στους Έλληνες που έχουν συνεισφέρει στον
τομέα της αυτοκίνησης, είτε εντός της Ελλάδας, είτε στο εξωτερικό. Η έκθεση αποτελεί μια ευκαιρία να
γνωρίσουνε οι νέοι το παρελθόν, αλλά και το μέλλον της Ελλάδας στον τομέα της αυτοκίνησης.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 5/6/2014, από τον κ. Κωστή Χατζιδάκη – Υπουργό Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.

Transparency:

Η μόνιμη έκθεση «TRANSPARENCY» εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016. Προσβλέπει στο να δώσει τη
δυνατότητα στους επισκέπτες του Μουσείου να γνωρίσουν από κοντά την τεχνολογία του αυτοκινήτου,
όπως αυτή αλλάζει μέσα από το διαφορετικό τρόπο μετάδοσης της κίνησης, καθώς επίσης και τα μυστικά
της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής καύσης. Τα εκθέματά της αφορούν σε πέντε «διαφανή»
αυτοκίνητα και τέσσερα εκπαιδευτικά μοντέλα των δεκαετιών ‘50, ’60 και ‘70 που στόχο έχουν να μην
αφήσουν ερωτηματικά στον διερευνητικό επισκέπτη σχετικά με την τεχνολογία που «κρύβεται» μέσα σε
ένα αυτοκίνητο. O σκοπός αυτής της έκθεσης είναι διπλός και φιλοδοξεί να καταδείξει, με έμμεσο τρόπο,
την επιτακτική πλέον ανάγκη για «διαφάνεια» στους διάφορους τομείς της Ελληνικής κοινωνίας – ένα πολύ
σημαντικό μήνυμα στους νέους επισκέπτες. Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 8/6/2016, από τον κ. Γεώργιο
Καμίνη – Δήμαρχο Αθηναίων.



Θεματικές Εκθέσεις 

70+1 χρόνια Ferrari & 70 χρόνια Porsche

70 + 1 χρόνια Ferrari:

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου γιορτάζει την επέτειο για τα 70 + 1 χρόνια από τη δημιουργία της
Ferrari που έχει γίνει θρύλος, έχοντας δημιουργήσει διαχρονικά πιστούς οπαδούς σε ολόκληρη την
υφήλιο, χάρη στις διακρίσεις της στους αγώνες αυτοκινήτου και τα πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητά της.

Ferrari είναι επίσης το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, το αγωνιστικό 250GTO του 1962, με το
τελευταίο να έχει πωληθεί φέτος, θα δημοπρατηθεί ένα ακόμη, με τιμή που υπολογίζεται ότι θα
ξεπεράσει τα €50.000.000. Στην έκθεση των 70 +1 ετών της Ferrari, θα εκτίθενται δώδεκα Ferrari,
ανάμεσά τους και ένα αντίγραφο της 250 GTO σε κλίμακα 1:1, κατασκευασμένο από πολλά γνήσια
ανταλλακτικά στην Μεγάλη Βρετανία.

70 χρόνια Porsche & Lotus & XK Jaguar:

Στην έκθεση 70 χρόνια Porsche, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου – Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας
Χαραγκιώνη, θα εκθέτει δώδεκα μοντέλα από το 1955 έως το 2018.

Παράλληλα, γιορτάζονται ακόμα δύο επέτειοι, τα 70 χρόνια LOTUS των ιδιαίτερων σπορ και αγωνιστικών
αυτοκινήτων του Colin Chapman, με εξαιρετικές επιδόσεις σε αγώνες και τα 70 χρόνια του ιστορικού
σπόρ μοντέλου XK120 της JAGUAR. Για τις δύο αυτές επετείους το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου –
Ίδρυμα Θεόδωρου & Γιάννας Χαραγκιώνη, θα εκθέσει πέντε LOTUS και δύο JAGUAR XK120 Roadster, εκ
των οποίων η μία Special Equipment.



Θα χαρούμε να σας ξεναγήσουμε στο χώρο μας!

Πληροφορίες για τα Σχολικά Προγράμματα:

Κα Καλλιόπη  Γαμπιεράκη 

Τηλ. 210-8816187

E-mail: hmm@charagionis.com

www.hellenicmotormuseum.com

Official Member of

& FIA Heritage Museums

✓ Τοποθεσία: στη συμβολή των οδών Ιουλιανού και 3ης Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα σε
απόσταση βαδίσματος από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.

✓Πρόσβαση: με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ) και
άνετη στάθμευση των σχολικών λεωφορείων μπροστά στο κτίριο του μουσείου.

✓ Με ιδιόκτητο υπόγειο parking 800 θέσεων, αποτελώντας έτσι έναν ιδανικό
προορισμό πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας.


