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Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων
Η Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ) στην προσπάθειά της να δώσει την ευκαιρία
στα μέλη της να αναπτύξουν περαιτέρω θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και να
συμμετάσχουν ενεργά στο έργο της ΠΕΚ έχει αρχίσει τη δημιουργία Ομάδων
Ειδικών Ενδιαφερόντων.
Λειτουργία και Δραστηριότητες των Ομάδων
•

•
•
•

•
•

Οι Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων (ΟΕΕ) έχουν στόχο να φέρουν κοντά
εκπαιδευτικούς, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια επιστημονική περιοχή σχετική με την
παιδαγωγική επιστήμη.
Κάθε ομάδα συντονίζεται από ένα ή δύο άτομα (Συντονιστές ΟΕΕ) και μπορεί
να έχει μέλη μόνο εγγεγραμμένα μέλη της ΠΕΚ.
Οι δραστηριότητες των ομάδων μπορούν να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να σχετίζονται με τους σκοπούς και στόχους
της ΠΕΚ όπως αυτοί ορίζονται στο καταστατικό.
Στόχος είναι κάθε ομάδα να μπορεί να διοργανώσει οποιαδήποτε
δραστηριότητα υπό μορφή δημόσιας ανακοίνωσης σε ευρύ κοινό (π.χ.,
ημερίδα, σεμινάριο κτλ), κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κατά το
οποίο δεν διεξάγεται το Παγκύπριο Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας
Κύπρου.
Οποιαδήποτε δραστηριότητα πρέπει πρώτα να υποβάλλεται στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου για έγκριση.
Η κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύει ανακοινώσεις,
δραστηριότητές της, ή/και άλλες πληροφορίες σε ξεχωριστή σελίδα στον
ιστοχώρο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου – www.pek.org.cy. Κάθε
δημοσίευση πρέπει να αποστέλλεται για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pek.org.cy και η ανάρτηση θα γίνεται από
την κεντρική διαχείριση του ιστοχώρου.

Οι Ομάδες Ειδικών Ενδιαφερόντων αποτελούν ένα ουσιαστικό κομμάτι του νέου
προσώπου της ΠΕΚ και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της. Η συμμετοχή σας
στις ομάδες αυτές είναι πολύ σημαντική για το έργο της ΠΕΚ αλλά πολύ περισσότερο
για την ανάπτυξη της Εκπαιδευτικής Έρευνας και της Εκπαιδευτικής Πρακτικής και
Πολιτικής στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ΠΕΚ μπορεί να συμμετέχει
μέχρι και σε δύο ΟΕΕ.
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Special Interest Groups
The Cyprus Pedagogical Association (CPA) wants to encourage its members to
actively participate in the development of Educational Research and the activities of
CPA in Cyprus, by creating Special Interest Groups (SIGs).
Regulations and Activities of SIGs
•
•
•
•

•
•

Special Interest Groups (SIGs) aim to bring together educators, researchers
and other interested individuals, who share particular research interests in an
area of study, research, and practice related to pedagogy.
Each group can have one or two SIG Coordinators, and only registered
members of the CPA can join the group.
Each SIGs’s activities may include a range of actions which correspond to the
vision and aims of the CPA, as these are stated in the statutes of the
association.
Each SIG may organise any type of activity for the public, such as seminars,
and day conferences. These can be organized every other year, when the
Pancyprian Biannual Conference of Cyprus Pedagogical Association is not
held.
Any activity should first be reported to the Board Committee of the CPA for
approval.
Each group may publish announcements, activities, or/and other information
online – on the SIG’s page – on the CPA’s website: www.pek.org.cy. Each
publication should be reported to the Board Committee of the CPA by e-mail
at info@pek.org.cy, and may be uploaded only by the website’s administrator.

SIGs are an important part of the new agenda of the CPA and the development of its
activities. Your participation is significant for the growth of Educational Research
and Educational Policy and Practice in Cyprus. Each member can participate in two
SIGs maximum.
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