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Ε παναδμζηαθή πμνεοηηθή μμάδα ημο ζπμιείμο μαξ, ε μπμία 

δεμημονγήζεθε ημ ζπμιηθό έημξ 2002-03 με πμιύ μενάθη από 

ηε πμνμδηδάζθαιμ ημο ζπμιείμο μαξ θα Μπαδέμε Μανία, - 

γομκάζηνηα με εηδηθόηεηα πμνμύ – ζε ζοκενγαζία με ημ ύιιμγμ 

Γμκέςκ & Ηεδεμόκςκ θαη ηε ζύμθςκε γκώμε ημο οιιόγμο 

Δηδαζθόκηςκ, απμηειείηαη θάζε πνόκμ από 60 ωξ 70 μαζεηέξ 

όιωκ ηωκ ηάλεωκ ημο ζπμιείμο (Α' ωξ ΣΤ' ηάλε).  

Σα παηδηά είκαη πςνηζμέκα ζε 3 επίπεδα (μμάδεξ), Α'-Β', Γ'-Δ' 

θαη Γ'-Σ'. Σα μαζήμαηα γίκμκηαη αμέζςξ μεηά ημ πέναξ ηςκ 

μαζεμάηςκ ζημ ζπμιείμ. Ο ύιιμγμξ Γμκέςκ-Ηεδεμόκςκ ήηακ 

θη είκαη ανςγόξ αοηήξ ηεξ πνμζπάζεηαξ (με πνςημβμοιία ηςκ 

θαηά θαηνμύξ πνμέδνςκ Ιαίνε Γιεοζενηάδμο, Ιανίκα Βόηζε & 

ηαονμύια Παπαδμπμύιμο θαη ηςκ οπόιμηπςκ μειώκ ημο 

Δ..), έπμκηαξ δεμημονγήζεη ημ δηθό μαξ βεζηηάνημ ζημ 

ζπμιείμ θη αγμνάδμκηαξ 57 παναδμζηαθέξ θμνεζηέξ, 

δηαθόνωκ πενημπώκ ηεξ Ειιάδαξ. Παναθάης ακαθένμκηαη μη 

παναζηάζεηξ, ηα θεζηηβάι, μη εθδειώζεηξ, όπμο ζομμεηείπαμε: 

Γθδειώζεηξ: 
 ηεκ θεκηνηθή εθδήιςζε πμο δημνγάκςζακ ζηα πιαίζηα 

ημο πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα, γηα ημ ζπ. έημξ 2006-

07, ηα δομ Γναθεία Φοζ. Αγςγήξ (Ακαη. & Δοηηθήξ) ημο 

κ. Θεζ/κίθεξ ζημ Ιμοζείμ Αζιεηηζμμύ ζηηξ 11/5/2006. 

 ηεκ θεκηνηθή εθδήιςζε πμο δημνγάκςζε ζηα πιαίζηα 

ημο πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα γηα ημ ζπ. έημξ 2007-

08, ημ Γναθείμ Φοζ. Αγςγήξ Δοηηθήξ Θεζ/κίθεξ ζημ 

ζέαηνμ Αμπειμθήπςκ ζηηξ 5/6/2008.   

Φεζηηβάι: 
 Φεζηηβάι παηδηθώκ πμνεοηηθώκ ζογθνμηεμάηςκ 

(ζομμεηέπμομε από ημ 2003 ςξ ζήμενα):Έκα θεζηηβάι, 

ημ μπμίμ ζοκδημνγακώκεη θάζε πνόκμ ζε ζοκενγαζία με 

ημ Δήμμ οθεώκ, ημ Γνγαζηήνη Παναδμζηαθώκ Χμνώκ 

Δαζθάιςκ-Κεπηαγςγώκ Θεζ/κίθεξ θαη ζημ μπμίμ 

ζομμεηέπμοκ πάκς από 150 πμνεοηηθά ζογθνμηήμαηα.  

 Φεζηηβάι παηδηθώκ πμνεοηηθώκ ζογθνμηεμάηςκ 

Δεμμηηθώκ, Γομκαζίςκ & Θοθείςκ (ζομμεηέπμομε από 

ημ 2005 ςξ ζήμενα): Έκα θεζηηβάι, ημ μπμίμ 

δημνγακώκεη μ ύιι. Πηοπημύπςκ ηςκ πμιώκ Φοζηθήξ 

Αγςγήξ με εηδηθόηεηα παναδμζηαθώκ πμνώκ Β. Γιιάδαξ.  

Ιμοζηθμπμνεοηηθέξ παναζηάζεηξ πμο ακέβαζε ε 

πμνεοηηθή μαξ μμάδα:  
 1999-00: Ο θύθιμξ ηεξ δςήξ ζηεκ πανάδμζε (ηεκ 

πανάζηαζε ακέβαζε μ ηόηε γομκαζηήξ ημο ζπμιείμο μαξ 

με εηδηθόηεηα πμνμύ θνέθαξ Απόζημιμξ) 

 2001-02: Αξ θναηήζμοκ μη πμνμί (μμοζηθμπμνεοηηθή 

ακαδνμμή ειιεκηθώκ θαη λέκςκ μμοζηθώκ νεομάηςκ ημο 

αηώκα πμο πέναζε, ζοκενγάζηεθακ Παπασςάκκμο 

Ηαηενίκα, Ηανάμπεια Δήμεηνα θαη πακμύ Ηςκ/κηά) 

 2004-05: Πόκημξ, Ήπεηνμξ, Θνάθε, Ι. Αζία (Ιπαδέμε) 

 



 
 

 
 

 
 

 

 2005-06: Αιεζμόκεηεξ Παηνίδεξ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε 

ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα μιμεμένμο θα Δεζμπμύιμο)  

 2006-07: Σμ Πανειζόκ θαη ημ Πανόκ μέζα από ημ πμνό 

(ε Ιπαδέμε Ιανία ζε ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα 

Χαιηαμάιηα Βαΐα θαη ηε γομκάζηνηα ημο μιμεμένμο & ημο 

πνμγνάμμαημξ Ηαιιηπάηεηνα Βμδεκηώημο Χνοζμπεγή) 

 2007-08: Όιμη μη δνόμμη μδεγμύκ ζηηξ νίδεξ μαξ                  

(ε Ιπαδέμε Ιανία ζε ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηα ημο 

ζπμιείμο Ανβακηηίδμο Βηνγηκία) 

 2008-09: Γάμμξ Γιιήκςκ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε 

ζοκενγαζία με ηε γομκάζηνηά μαξ Ανβακηηίδμο Βηνγηκία) 

 2009-10: Ο ΡΓ … ΓΘΓΚΣΖΑ (ε Ιπαδέμε Ιανία ζε 

ζοκενγαζία με ημ γκςζηό Ηαναγθημδμπαίπηε ηεξ 

Θεζ/κίθεξ Αγάπημ Αγαπίμο) 

 2010-11: Ημνδειηό-Θεζ/κίθε, μ δνόμμξ ηεξ πνμζθογηάξ 

πμο πόνερα θαη ηναγμύδεζα (Ιπαδέμε Ιανία) 
 

Λίγα ιόγηα γηα ηε πμνμδηδάζθαιό μαξ θα Μανία Μπαδέμε: 

Γεκκήζεθε ζηηξ έννεξ. Γίκαη πηοπημύπμξ ηςκ Σ.Γ.Φ.Α.Α. 

Θεζ/κίθεξ με εηδηθόηεηα ζημοξ ειιεκηθμύξ παναδμζηαθμύξ 

πμνμύξ. Γνγάζηεθε ςξ πμνμδηδάζθαιμξ, ζημοξ παναθάης 

ζοιιόγμοξ θαη θμνείξ: ζημκ Πμιηηηζηηθό ύιιμγμ Κέμο θμπμύ 

Θεζ/κίθεξ, ζηεκ Ακώηενε Γπαγγειμαηηθή πμιή Χμνμύ 

ηαονμύπμιεξ, ζηεκ Ακώηενε Γπαγγειμαηηθή πμιή Χμνμύ ημο 

Δήμμο ζεζ/κίθεξ, ζημ ημήμα ειιεκηθώκ πμνώκ ημο Δήμμο 

ζεζ/κίθεξ, ζηε Δεμμηηθή Γπηπείνεζε ημο Δήμμο οθεώκ. 

Δηδάζθεη ηα ηειεοηαία πνόκηα παναδμζηαθμύξ πμνμύξ ζημ 13μ 

Δεμμηηθό Θεζ/κίθεξ θαη ζημ 6μ Δηαπμιηηηζμηθό Δεμμηηθό 

Γιεοζενίμο-Ημνδειημύ. Ακέιαβε ηα ηειεοηαία 6 πνόκηα ηεκ 

θαιιηηεπκηθή δηεύζοκζε ηεξ Κεακηθήξ Γζηίαξ ημο Ζ.Κ. Αγίαξ 

Παναζθεοήξ Ιεκεμέκεξ. Έπεη ακαιάβεη θη δηεθπεναηώζεη ηεκ 

πανμοζίαζε μεγάιςκ παναζηάζεςκ ζε ζεμακηηθμύξ ζεαηνηθμύξ 

πώνμοξ ηεξ πόιεξ, όπςξ: ζημ ζέαηνμ ΑΚΓΣΟΚ, ζηε Ιμκή 

Θαδανηζηώκ, ζημ Δεμμηηθό ζέαηνμ οθεώκ.  

 

   
   

   
 


