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 0. AURREKARIAK 
 
Astialdi alorraren egungo egoerarekin kezkatuta, etorkizuneko erronkekin artegatuta, talde batzuen 
ahultasunaz jabetuta, alorrak jendartean duen oihartzun eskasiaz jakitun... Astialdi Foroaren kideek 
Astialdi  Hezitzaileari  buruzko  topaketa  egitea  beharrezkoa  dela  adostu  zuten.  Erronka  hauetan 
oinarrituz, hezkuntza ez  formalak gure egungo  jendartean duen kokapenaren  inguruan eta astialdi 
taldeetatik garatzen den lanaren inguruan hausnarketa egitea beharrezkoa dela hitzartu zen. Horrela 
TIPI TOPA proeiktua sortu zen. 
 
TIPI TOPA Astialdi Hezitzaileari buruzko Biltzarraren  jatorria eta abiapuntua Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren  (EGK) baitan den Astialdi  Foroaren  lan  taldean  kokatzen da. Astialdi  Foroa,  astialdi 
hezitzaile  alorreko  zenbait  taldek  proposatutako  foroa  edo  eztabaida‐gunea  da,  astialdi  eskolek, 
taldeek,  federazioek  eta  Araba,  Bizkaia  eta  Gipuzkoako  koordinazio  taldeek  osatua.  Foro  honen 
helburu nagusia, bi hitzetan, astialdi hezitzailea eta hezkuntza ez formalaren esparrua sustatzea da. 
Guztira, 10 astialdi taldeen federazio, 14 astialdi eskola eta milaka gazte dira plataformaren kide.  
 
Nahiz eta Astialdi Foroaren egituran talde eta erakunde desberdinak nabarmedu, oinarrian, egunero, 
astialdi  talde,  federazio  eta  koordinakundeetan  lanean  dabiltzan  pertsonak  dira  benetako 
protagonistak. 
 

          
 
Testuingu honetan, ohiko topaketa bat egin beharrean, astialdi alorra sustatzeko eta suspertzeko gai 
izan daitekeen  lan prozesu oso eta borobildu bat garatzea komenigarriagoa zela  iritzi zen. Hau dela 
eta Topaketa nagusi bat egiteaz gain, hiru  fase edo garaietan desberdintzen den 9 hilabeteko  lan 
prozesu bat bideratu da, 2008ko irailetik 2009ko maiatzera. 
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1. HELBURUAK 
 
Honako hauek dira TIPI TOPAren helburu nagusiak: 
 

- Hezkuntza ez formalaren eta astialdi hezitzaile taldeen egungo egoera aztertuz, etorkizuneko 
erronken inguruan eztabaida eta hausnarketa kudeatzea eta bideratzea. 

 
- Hezkuntza  ez  formala  oinarri  izanda,  gazteria  politiken  zehaztapenean,  garapenean  eta 

ebaluaketan gazteen partaidetza bermatuko dituen giltzarriak finkatzea. 
 
- Gazteen,  gazte  eragileen  eta  gazteria  politiken  arduradunen  artean  elkarlana  erraztea, 

indartzea eta babestea, hezkuntza ez  formalaren esparruan gazteen partaidetza bermatuz 
eta eragile hauen arteko elkarlana sustatuz. 

 
- Gazteei,  gazte  elkarteei  eta  gazteria politiken  arduradunei  zuzendutako elkartrukerako eta 

elkar ezagutzarako espazio ireki, berri eta anitzak eskaintzea. 
 

- Era  bateratu  eta  globalean  hezkuntza  ez  formalaren  balioa  plazaratzea  eta  astialdi 
hezitzailearen ekarpenak gizarteratzea. 

 
Irudi batean hemen, Astialdi Hezitzaileari buruzko Biltzarraren laburpena: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAZTEAK

GIZARTE 
GAZTERIA 
ERAGILEAK 

GAZTERIA 
POLITIKETAN 

ARDURADUNAK 

GIZARTEA 

Topaketaren 
aurrekariak: 
gazteria arloan eta 
gazte erakundeetan 
lan egiten duten 
gazteen eta kideen 
arteko elkarlana eta 
elkar ulertzea 

Topaketa: 
espazio irekiak, 
anitzak eta 
partaidetzan 
oinarrituak, 
ezagutzak eta 
ikaskuntzak 
trukatzeko 

Topaketaren 
ondorengoak: 
sare lana,  
elkartrukea, 
koordinazioa, 
partaidetzazko 
formula gisa 
 

HIZKETAK 
08ko iraila ‐   
09ko urtarrila 

TOPAKETA
09ko otsaila 

SARE LANA 
09ko martxoa ‐ 

maiatza 

ZEHARKAKOAK: partaidetza aktiboa eta teknologia berriak 
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2. PROZESUA PAUSOZ PAUSO 
 
Astialdi Hezitzaileari buruzko hausnarketa prozesu honetan zehar, eragile desberdinen partaidetza 
aktiboa eta konpromezua da oinarria; Biltzarra, aipatutako eragileen eskaera eta beharrei zuzendua 
dago, hauek dira eta, Biltzarra eta lan prozesu osoa ahalbidetu dutenak eta era berean, prozesuaren 
protagonistak. Bestetik, teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerek, komunikazio eta informazio 
alorrean, TIPI TOPA borobiltzeko beharrezko baliabide eta tresnak eskainiko dituzte. 
 
Hiru  fase  desberdinetan  banatzen  da  Astialdi  Hezitzaileari  buruzko  TIPI  TOPA  Biltzarraren  lan 
prozesua:   

 

2.1. HIZKETAK (iraila-urtarrila bitarteko aurre topaketak) 
 
Topaketaren abiapuntu eta oinarri  izango diren hizketa hauen helburu nagusia, gazteria esparruan 
eta  gazte  elkarteetan  lan  egiten  duten  gazte  eta  pertsonen  arteko  elkarlana,  elkar  ulermena  eta 
elkarrizketa sustatzea da. Hizketa hauen inguruan, hauexek dira antolatuko diren lan taldeak:   
 

 HEZKUNTZA EZ FORMALA ETA GIZA BALIABIDEAK 
 

Abenduan,  Carlos  Abaitua  aterpetxean,  Gasteiz,  begirale 
eta  astialdi  taldeetako  eragile  ezberdinek  batzeko  aukera 
izango  dute.  Bertan,  besteak  beste,  landuko  diren  gaiak 
hauexek  izango  dira:  giza  baliabideak,  boluntariotza, 
formakuntza,  profesionalizazioa,  lan  baldintzak,  lanaren 
duintasuna... 

 

 HEZKUNTZA EZ FORMALA ADMINISTRAZIOAN 
 

Araba,  Bizkaia  eta  Gipuzkoako  Astialdi  Foroei  zuzendutakoa;  
astialdi  foroko  kideak  ezezik,  administrazio  arloko  teknikari  eta 
politikoak  batzeko  aukera  ere  izango  da.  Bertan,  giro  atseginean, 
hezkuntza  ez  formalak  eta  honek  administrazio  publikoetan  duen 
eta  izan  beharko  lukeen  kokapenaren  inguruan  arituko  gara 
solasean. 

 

 KULTURARTEKOTASUNA ETA ASTIALDI HEZITZAILEA 
 

Kulturartekotasuna astialdi hezitzailetik  lantzeko kontuan 
eduki beharreko oinarrizko erronkak eta aukerak garatuko 
dituen  hizketa  da  hau.  Bertan,  gaian  adituak  diren 
pertsonak  ezezik,  gazte  eragileak,  astialdi  taldeetako 
arduradunak  eta,  gazte  etorkin  eta  ijituak  arituko  dira 
elkarlanean. 
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2.2. TOPAKETA (2009ko otsailaren 27a ETA 28a) 
 

TIPI  TOPA  Biltzarra  2009ko  otsailaren  27an  eta  28an  ospatuko  da  Bilboko  Euskalduna  Jauregian. 
Astialdi  Hezitzaileari  buruzko  Biltzarra,  aurrez  esan  moduan,  gazteei,  gazte  eragileei,  gazteria 
politiketan arduradunak direnei eta orokorrean, biltzar honetan  interesa duenari eta bertan parte 
hartu nahi duen orori dago zuzendua. 

 
Bertan,  besteak  beste,  aurrez,  hizketatan  landutako  hausnarketak  eta  ondorioak  azalduko  dira. 
Aukera izango da ere, aditu desberdinen iritziak entzuteko, esperientzia desberdinak elkarbanatzeko, 
tailer  desberdinetan  parte‐hartzeko,  astialdi  alorreko  erronken  inguruan  hausnartzeko  eta  baita 
musikaz eta ekintza berezietaz gozatzeko ere… Guztia, TIPI TOPAren  lan prozesuaren oinarri diren 
hiru gai edo alor esanguratsuen  inguruan: hezkuntza ez  formala eta giza baliabideak; hezkuntza ez 
formala eta administrazioa; eta aniztasuna astialdi hezitzailearen ikuspuntutik. 
 

                 
 

2.3. SARE-LANA (martxoa-maiatza bitarteko ondorengo elkarlana) 
 
Biltzarra amaitu arren, TIPI TOPAren lan prozesuak aurrera egitea da helburu, Biltzarrean azaldutako 
ondorio eta erronka esanguratsuenak batuz, hauek  landuz,  zabalduz eta gizarteratuz. Honetarako, 
prozesuan  ondorioztutako  erronkak  laburbiltzen  dituzten material  eta  dokumentuak  argitaratuko 
dira. Hala ere, sare‐lan honi ibilbidea zabaltzeko, beharrezkoa da lan prozesu osoan zehar sortutako 
kontaktu, aukera, espazio eta sareak aprobetxatuz, hausnartutako erronken inguruan era koordinatu 
batean lanean aritzea.  
 
Sare‐lan  hau  bideratzeko,  Biltzarraren  hirugarren  atal  honek,  astialdi  hezitzailearen  inguruko 
agenteen  arteko  sare‐lana  bultzatzea  du  helburu  nagusi.  Hau  guztia,  prozesuan  identifikatutako 
aukerak aurrera eramateko eta ahultasuneei erantzuna emateko, kalitatezko hezkuntza ez formalari 
buruzko hausnarketa aurrera eramateko, eta honek behar duen bultzada emateko.  
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3. PROTAGONISTAK 
 
Hauexek dira Astialdi Hezitzaileari buruzko Biltzarraren protagonista esanguratsuenak: 

      

3.1. GAZTEAK 
 

Gazteak,  edozein  izaera  duten  gazte  elkarteetan 
partaidetza  duten  gazteak,  astialdi  taldeetan  parte 
hartzen  dutenak,  begiraleak,  erakunde  eta  elkarte 
desberdinetan  lanean  dabiltzan  bolondres  eta 
liberatuak,  hezkuntza  ez  formaleko  profesionalak... 
hauexek  guztiak  dira  Astialdi  Hezitzaileari  buruzko 
Biltzarraren protagonista nagusi. 
 

3.2. gizarte GAZTERIA ERAGILEAK 
 
Astialdi  taldeak  kalitatez  kudeatu  behar  dira,  administrazioarekin  elkarlanean  eta  jendartearekin 
duten erantzunkizuna gogoan  izanda. Izaera desberdina duten sareak kudeatzen dituzten eragileak, 
bilera,  jardunaldi  eta  ekintza  desberdinak  antolatzen  dituzten  agenteak,  koordinazio  lanetan 
dabiltzanak,  lan talde desberdinak dinamizatzen dituzten eragileak dira, besteak beste, gazteriaren 
erreferente esanguratsuenak.  

 

3.3. GAZTERIA POLITIKETAN ARDURADUNAK 
 
Administrazioak,  hezkuntza  ez  formala  era  transbertsalean 
lantzeko  erronka  du.  Honetarako,  beharrezkoa  da  gazteria 
politiketan arduradunak diren horien koordinazio eta lankidetza: 
gazteria  teknikariak,  gazteria  alorreko  politikariak...  Eragile 
hauek, elkarrizketarako, elkargunerako eta partaidetzarako gune 
eta espazioak sortzea eta hauek bermatzea dute helburu. 
 

3.4. JENDARTEA 
 
  Astialdi  taldeek  beren  oihartzuna  eta  eragina  izan  behar 
dute  jendartean.  Honetarako  jendartea  bere  osotasunean 
kontuan  hartzea  beharrezkoa  dela  deritzogu,  eragile 
desberdinen  eraginaz  jabetuz,  eta  hauekin  elkarlanean  arituz, 
astialdian hezitzaileari duintasuna emateko.  
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4. INFORMAZIOA 
 
Eguneratutako informazio gehiago ondorengo webguneetan eskuragarri: 
 
www.astialdiforoa.org 
www.egk.org 
 
Galderarik edota gomendiorik izanez gero, jarri harremanetan ondorengo helbideetan: 
 
Iván Barrio: biltzarra@egk.org 
José Ángel Romo:  astialdiforoa@egk.org 
Saioa Kortabarria: kulturarteko@egk.org  
 
Telefonoa: 
 
Idazkaritza Teknikoa (Iván Barrio): 944.436.143 
 


