
AZMARRIN

OIhARTZUN
FILOSOFIKOA

LH1-DBH4

Antolatzailea: LAGUNTZAILEA:

Gure filosofia klaseetan
pentsatzea eginkizun,
Galderak sortu itten zaizkigu
eta ahal bada erantzun.

Ekain Telletxea Delgado, 11 urte
(Oiartzungo Haur Filosofia saioetako partaidea)

Filosofatzea,
gure barneko argia piztea,
kolorerik gabeko orri bat
kolorez betetzea,
hiltzen ari dena berpiztea.

Filosofatzea,
pentsatu ezin diren gauzak
pentsatzea,
alarmaz beteriko kutxa batetik
altxorra ateratzea,
gau ilunean argia aurkitzea.

Zure buruari edo beste batzuei
galderak eginez,
zure usteak eta zalantzak
argitzea.

Zure hipotesiak agertuz,
frogatu ezin dena frogatzea.

Filosofatzea,
denok daukagun altxorra
urpetik ateratzea.

Malen Etxebeste  Lekuona, 11urte
(Oiartzungo Haur Filosofia saioetako partaidea)

“Garuna ez da bete beharreko ontzia, 
piztu beharreko lanpara baizik.”

(Plutarko, Antzinako Grezia)



Zer da? Denok dugu, baita zuk ere, jarrera filosofikoa jaiotzez. 
Ikastea gustatzen zaigu, gauza berriak jakitea eta deskubritzea 
maite dugu. Galdera interesgarriz betea dugu burua.

Badugu garaia elkarren galderen berri izateko. Gure izaera 
filosofikoa aprobetxatu nahi dugu eguneroko egoerak zalantzan 
jarri eta mundua beste modu batera pentsatu eta sentitzeko.

Eman diezaiogun oihartzuna Oiartzungo harrobi filosofikoari!

Norentzat? Zuretzat.
6-16 urte arteko haur eta gazteentzat (LH1-DBH4).

Norekin? Gurekin, elkarrekin.

- SAIOEN GIDARIAK: 
• Miren Camison Goienetxea

Filosofian lizentziatua, magisteritzan diplomatua.
• Imanol Alvarez Varela

Filosofian lizentziatua, irakaslea.
• Xabi Salaberria Gonzalez

Magisteritzan diplomatua, irakaslea.
• June Retegi Uria

Magisteritzan graduatua, irakaslea.
• Izaro Toledo Retegi

Filosofian graduatua, irakaslea.
• Maddi Nazabal Etxebeste

Filosofian graduatua.

- SAIOETARA GONBIDATUAK:
• Ainara Lasa Perez

Sortzailea.
• Idoia Beratarbide Arrieta

Sortzailea eta ilustratzailea.
• Oihana Mujika Lazkano

Filosofian lizentziatua, irakaslea.

• Lur Korta Redin
Ipuin kontalaria, aktorea eta antzerki irakaslea.

• Ander Iriarte Alvarez
Zinemagilea.

• Martxel Mariskal Balerdi
Soziologoa, musikaria eta idazlea.

• …eta gonbidatu gehiago!

Landuko diren gaiak:  Sentimenduak, artea eta edertasuna, 
bizitza, identitatea, laguntasuna, hizkuntza, unibertsoaren 
mugak, askatasuna… 

Eta batez ere,
zuri interesatzen zaizun,
kezkatzen zaituen, 
barruan duzun,
partekatu nahi duzun hori.

Non: Abaraxka ludotekan.

Antolaketa: 3 talde egingo dira.
LH1 eta 2: larunbat goizetan.

- MAIZTASUNA: 5 saio, hilean behin.
- EGUTEGIA: 01/27, 02/24, 03/24, 04/28, 05/26.
- ORDUTEGIA: 10:00etatik 11:30ak arte.
- PREZIOA: 10€.

LH3tik LH6ra: igande arratsaldeetan.
- MAIZTASUNA: 8-10 saio, bi-hiru astean behin. 
- EGUTEGIA: urtarrilaren 28an lehenengo saioa.
- ORDUTEGIA: 17:00etatik 18:30-19:00ak arte.
- PREZIOA: 20€.

DBH 1etik 4ra: igande arratsaldeak.
- MAIZTASUNA: 8-10 saio, bi-hiru astean behin.
- EGUTEGIA: urtarrilaren 28an lehenengo saioa.
- ORDUTEGIA: 17:00etatik 18:30-19.00ak arte.
- PREZIOA: 20€.

Bestelakoak: 
- ORDAINKETA: eskudirutan egingo da eta lehen saioan 
jasoko da dirua.
- IRUDI ESKUBIDEA: izen-emateko orria sinatzearekin 
saioetan haur/gaztearen irudiak egitea baimentzen da.
- Izena emandakoen kopurua handiegia bada, izen-emate 
dataren ordena hartuko da kontuan.
- Taldea osatzeko 10 haur/gazte beharko dira gutxienez eta 
20 gehienez.
- Izena emateko lekua: Haurtzaroko eta Elizaldeko 
idazkaritzetan edo Abaraxka ludotekan.
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