
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Βασικός στόχος: Η κάλυψη των μορφωτικών αναγκών της οργάνωσης. 

Δραστηριότητες : α) Σεμινάρια κεντρικά σε μόνιμη βάση . 

Λειτουργούν καθημερινά σε 5-6 αίθουσες και με 5 τουλάχιστον 

θέματα. Παρουσιάζονται αποεισηγητές - στελέχη κόμματος και 

κυβέρνησης . Συνεχίζονται σε τακτές μέρες και ώρες της εβδομάδας 

και απευθύνονται σε κάθε μέλος του κινήματος που θέλει να το πα

ρακολουθήσει . Ο κατάλογος των μελών γίνεται με συυνενόηση Επιτρο

πής Διαφώτισης και την Ν.Ε. ώστε να γνωρίζει η κάθε Ν.Ε. το δυνα

μικό των μελών της που παρακολούθησε τα σεμινάρια. 

β) Σεμινάρια περιφερειακά . Διοργανώνονται τα Σαβ

βατοκύριακα καταπεριφέρεια (ή κατά νομό αν εκτιμηθεί). Το γραφείο 

Λαϊκής Παιδείας σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ν.Ε. του νομού 

όπου πραγματοποιείται το σεμινάριο αναλαμβάνει την διοργάνωση του 

καιτηυ ανεύρεση εισηγητών στελεχών κυβέρνησης κόμματος ή και περι

φερειακών στελεχών. 

Η Ν.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη της προώθησης αυτών των σεμιναριακών 

διαδικασιών προς τις ΤΟ. 

γ) Σεμινάρια για στελέχη οργάνωσης και μελών που 

δρουν στο μαζικό χώρο σε διάφορα θέματα που επιλέγονται απο την 

Επιτροπή Διαφώτισης σε συνεργασία με άλλες επιτροπές του κινήματος. 

Μέλη επιτροπών ή στελέχη ΚΕ ή κυβέρνησης παρουσιάζουν επεξεργασμέ

νες εισηγήσεις πάνω στα συγκεκριμένα θέματα και συντονίζεται απο 

το γραφείο Λαϊκής Παιδείας διάλογος καθ' όλη τη διάρκεια της εβδο

μάδας . Τα σεμινάρια αυτά θα διαρκούν 1 εβδομάδα και θα μπορούν να 

τα παρακολουθούν και πρειφερειακά στελέχη NE. 

δ) Ενημερωτικές συζητήσεις σε τακτά χρονικά διαστή

ματα με διάρκεια ενός 3ώρου ή 4ώρου προς μέλη επιτροπών και γρα

φείων απο στέλεχος της κυβέρνησης υπεύθυνου για το συγκεκριμένο 

θέμα ή μέλος του Ε.Γ. 

Πρίυ απο κάθε σεμινάριο θα μοιράζεται ανάλογο υλικό που θα έχει 

εγκριθεί απο την επιτροπή διαφώτισης σαν σεμιναριακό υλικό ώστε να 

γνωρίζει κάθε μέλος που συμμετέχει εκ των προτέρων το περιεχόμενο 

των σεμιναρίων. 
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Για το ξεκίνημα των σεμιναριακών διαδικασιών ή επιτροπή διαφώτισης 

θα απευθύνει ενημερωτικό σημείωμα και κάλεσμα προς κάθε μέλος 

κυβέρνησης - ΚΕ. - Κοινοβουλευτικής ομάδας - επιτροπών κινήματος 

ζητώντας τη προσφορά του στο βαθμό που μπορεί να αναπτύξει κάποιο 

εξιδεικευμένο θέμα πάνω στη συγκεκριμένη θεματολογία που προτεί

νεται. 

Με βάση τις ανάγκες της οργάνωσης μας όπως αυτές βγήκαν απο την 

πρώτη σεμιναριακή εμπειρία αλλά και απο τον προεκλογικό αγώνα το 

γραφείο Λαϊκής Παιδείας προτείνει τις εξής ενότητες θεμάτων: 

1. Οικονομική πολιτική 

2. Τοπική Αυτοδιοίκηση / Δημόσια Διοίκηση / Αποκέντρωση 

3. Συνεταιρισμοί 

4. ΕΣΥ 

5. Κοινωνικοποιημένες επιχειρήσεις 

6. Τραπεζικό σύστημα - χρηματοδότηση - μικρομεσαίοι 

7. Ζητήματα νεολαίας 

8. Γυναίκα και Αλλαγή 

9. ΠΑΣΟΚ και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις στη πορεία μετάβασης 

10. Ο ρόλος της οργάνωσης σήμερα . Το ήθος και ύφος των μελών μας. 

Λειτουργία γραφείου: Συνεδριάζει κάθε 15 μέρες όπου γίνεται απολο

γισμός - ενημέρωση και προγραμματισμός του επόμενου 15μέρου . 

Αναλαμβάνει το συντονισμό των σεμιναρίων, περιφερειακά και κεντρικά 

την ανέρευση των εισηγητών και την κατανομή τους κατά θέμα και το 

ανάλογο υλικό απο τους εισιγητές για να δίνεται στα μέλη πρίν απο 

κάθε σεμινάριο. 

Περιφερειακά ανά δίμηνο θα καλύπτει τη διοργάνωση σεμιναρίων και 

στις 9 περιφέρειες. Θα έχει τηλεφωνική επαφή (ή με επίσκεψη) με τις 

Ν.Ε. για τον προγραμματισμό και για τον έλεγχο υλοποίησης των σεμι

ναρίων . 

Θα έχει επαφή με τις άλλες επιτροπές του κινήματος σε σχέση με τα 

στελέχη αυτών που μπορούν να αναπτύξουν κάποιο θέμα και σε σχέση 

με τη θεματολογία που μπορούν να επεξεργαστούν οι άλλες επιτροπές. 

Τέλος θα απομαγνητοφωνεί (ή με VIDEO κασσέτες) σεμινάρια που θα 

κρίνονται πως είναι απαραίτητο να γίνουν αντικείμενο διαλόγου σε 

κάθε ΤΟ και θα αποστέλυονται μαζί με το γραπτό υλικό στις ΤΟ. 



Πρόταση : Οι NE με απόφαση ΚΕ προχωρούν αποκεντρωμένα σε σεμινάρια 

μορφωτικής διαδικασίας που προτείνει η Επιτροπή Διαφώτισης που 

το πρότυπο των περιφερειακών θα διοργανώσει τομέας Λαϊκή Παιδεία. 


