
 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις (σχολικές εκδρομές) μαθητών των σχολείων της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της αγωγής των 
μαθητών/μαθητριών, που τους δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούργιες/διαφορετικές 
περιοχές της χώρας, να επισκευθούν αξιοθέατα με ιδιαίτερη μορφωτική αξία, να 
γνωρίσουν επιτεύγματα του πολιτισμού της χώρας ανάτους αιώνες και να αναπτύξουν την 
κοινωνικό τητά τους. Είθισται οι εκδρομές να γίνονται σε περιοχές με ιδιαίτερη 
εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική, οικολογική). 

 

Στα πλαίσια αυτά σας προτείνουμε να διερευνήσετε τις δυνατότητες που προσφέρει η 
Μυτιλήνη και όλο το νησί της Λέσβου για πολυήμερες επισκέψεις! 

 

Η Λέσβος, το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, είναι απίστευτα πλούσια σε ιστορία, 
πολιτισμό, τέχνη, φυσικό κάλλος. Προσφέρει ατελείωτη ποικιλία από ενδιαφέρουσες 
εκδρομές και επισκέψεις που καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες σε τομείς όπως η φύση 
(υγροβιότοποι, διαδρομές πουλιών, γεωλογικά παράδοξα και φαινόμενα, καταρράκτες, 
θερμές πηγές,κ.ά), ιστορία (προϊστορικοί οικισμοί, αρχαίοι ναοί, βυζαντινά κάστρα, 
μοναστήρια), αρχιτεκτονική (πυργόσπιτα, αστικά σπίτια με σαχνισίνια, νεοκλασσικά 
αρχοντικά, παραδοσιακοί οικισμοί), μουσεία (αρχαιολογικά, βυζαντινό, ελιάς, ούζου, 
μουσείο σύγχρονης τέχνης Teriad, μουσείο ζωγραφικής Θεόφιλου, μουσείο ρετσίνης, 
μουσείο με χειρόγραφα κείμενα, τοπικά μουσεία σε χωριά), παραδοσιακά επαγγέλματα 
(καραβομαραγγοί, αγγειοπλάστες, κεραμίστες, κατασκευαστές γιαούρτης, ξυλογλύπτες). 

 

Στη Λέσβο λειτουργεί Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που προσφέρει μεγάλη 
ποικιλία από Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ένα από τα 
μεγαλύτερα περιφερειακά Πανεπιστήμια, είναι ανοιχτό σε επισκέψεις και ξεναγήσεις 
σχολείων, και πρόθυμο να ενημερώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε θέματα τα οποία 
καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.  Ο Δήμος Μυτιλήνης, με το Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού - Αθλητισμού και Τουρισμού, είναι πάντοτε στη 
διάθεση των εκπαιδευτικών της χώρας για να βοηθήσει στην οργάνωση εκπαιδευτικών 
εκδρομών. 

 

Σας περιμένουμε να σας καλωσορίσουμε στο νησί μας! 

 

Πληροφορίες για οργάνωση μαθητικών εκδρομών: 

 

Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού - Αθλητισμού και Τουρισμού, Δήμου Λέσβου: τηλ. 22510-24244 

 

Άλλες πληροφορίες: 

 Facebook: https://www.facebook.com/ visitlesvosisland/ 

 https://visitlesvosisland. blogspot.gr/ 

 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Ευεργέτουλα, Λέσβου: 
http://www.kpeevergetoula.gr 

 Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου: http://www.petrifiedforest.gr 

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου: https://www.aegean.gr 
 Μουσείο - Βιβλιοθήκη Teriade: http://museumteriade.gr 
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