Ikusi
Zuzendari agurgarria:
Zurekin harremanetan jartzen naiz, jakinarazi nahi baitizut irailaren 26an “Ikusi ikasteko” haurren ikusmen-osasunari
buruzko kontzientziazio- eta azterketa-kanpainaren bigarren fasea hasiko dela. Xehetasun gehiago jakin nahi izanez
gero, begiratu webgune honetan: www.verparaaprender.es.
Kanpaina hau, Espainiako nazio-, eskualde- eta udal-agintaritza nagusiei aurkeztutakoa, 1.500tik gora optikari eta
ikusmen-neurtzaile boluntarioren lanari esker gauzatzen da. Izan ere, ikusmen-azterketak (screening) egiten dizkiete
ikastetxeetako 6-12 urteko haurrei, familiei kostu gehigarririk eragin gabe.
Visión y Vida 1955ean sortutako erabilera publikoko elkarte bat da, eta Sofia erregina da elkarteko ohorezko presidente.
Gaur egun, eskola-porrotaren hiru kasutik bat ikusmen txarrari lotuta dago, eta ikasteko zailtasunen % 30 eraginkortasunari eta ikusmen-pertzepzioari lotutako arazoek eragindakoak dira; hori dela eta, elkartearen helburua da, besteak
beste, kopuru kezkagarri horiek murriztea. Desinformazio handia dago familien artean; izan ere, 10 haurretik 3k baino
ez dituzte egin zegozkien ikusmen-azterketak euren profesionalekin, eta odontologia-azterketei dagokienez, berriz, %
98k egiten dituzte.
Horregatik, kanpaina honetan parte har dezazun nahi dugu. Hainbat poster bidali ditugu zure ikastetxera, ikasgeletan
jar ditzazuen eta, horien bitartez, haur zein helduek ikusmen-arazo bat adieraz dezaketen sintomak zein diren jakin
dezaten. Horrez gain, zenbait informazio-diptiko ere bidali dizkizuegu. Arren eskatzen dizuegu haurrei banatzeko, gurasoek egitasmoaren berri izan dezaten eta haurrari azterketa egitera bertara daitezen. Ezinbestekoa da mezu hori familiei
helaraztea, jakin dezaten ikusmen ona beharrezkoa dela euren seme-alaben hezkuntza-garapenean.
Gainera, gure talde osoa zuen zerbitzura jartzen dugu beste jardueraren bat egin nahi izanez gero: IGEentzako informazio-hitzaldi bat, haurrentzako tailerren bat edo ikusmen-azterketak ikastetxean bertan. Horretarako, ez izan zalantzarik
eta jar zaitez gurekin harremanetan helbide honetara idatziz: jennifer.garcia@visionyvida.org.
Azkenik, gure webgunea bisitatzera animatzen zaitugu (www.verparaaprender.es). Bertan, zuen haurrentzako
hezkuntza-jolasak, elikadurari eta ikusmenari buruzko aholkuak eta ikasketa-teknikak aurkituko dituzu.
Tamaina honetako kanpaina bat egiten dugun lehen aldia da, eta uste dugu zure eta hezkuntzako profesionalen
laguntzari esker ikusmen-arazoek eragindako eskola-porroten hainbat kasu saihestu ahal izango ditugula.
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