
Ha realizado el examen visual para conductores profesionales.
Presenta este comprobante en tu delegación y recoge tu regalo 
de “visión revisada”.

Sr./Sra.

www.visionyvida.org/conductores

Ikusi eta ikasi
Ikusi eta irakurri
Ikusi eta gozatu

Zure 
seme-alabek 
ondo ikusten 

ote dute?

www.verparaaprender.es

Laguntzaileak:

Eskola-porrota, hirutik 
batean, diagnostikatu 

gabeko ikusmen-arazo 
baten ondorio da.

©Disney/Pixar



<right> Ikusmen txarra duten haurren emaitza 
akademikoak okerragoak dira. Haien 
artean, 10 haurretik 7k gorroto dute 
irakurtzea.

<right> Ulermen-arazoen % 30etik gora 
ikusmenaren eraginkortasunari eta 
ikus-pertzepzioari lotutako arazoak 
dira.

<right> Espainiako 10 gaztetik 6 miopeak dira.

Ba al zenekien…? <right> 5 haurretik 1ek detektatu gabeko 
ikusmen-arazoren bat izan dezake.  4 
familiatik 3k ez du arazoaren susmorik ere.

<right> 7 urtetik beherako haurren artean, 10 
haurretik 3 soilik joan dira noizbait ikus-
mena aztertzera.

Azterketa bakoitzean Disney opari sorpresa bat              
jasoko du haurrak!! (Izakinak agortu arte)

Deitu telefono hauetara: 910 228 176 – 656 232 592  (09:00etatik 14:00etara eta 15:00etatik 17:00etara)

*Visión y Vida elkarteko kideek kanpainako Disney Testa egiteko konpromisoa hartzen dute, familientzako doan. Ikusmen-arazoren bat dagoela 
ikusiz gero, ikusmen-azterketa oso bat egiteko aholkua emango zaio familiari. Test honen ostean, ez dago konpromiso edo obligazio komertzia-
lik. Screening hau egitean, proben emaitza anonimoak azterlan bat egiteko erabiltzea onartzen da.

1. Zure semeak/alabak ondo ikusten duela uste duzu?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

2. Telebistari begira dagoenean, asko hurbiltzen al da, 
edo begiak erdi itxita jartzen al ditu?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

3. Irakurtzen duenean, asko hurbiltzen al da testura?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

4. Etxeko lanak egiten ari denean, askotan altxatzen 
al da?

0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

5. Ikusmen-ahalegin luze baten ondoren (telebista, 
etxeko lanak), begiak gorri izaten al ditu?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

6. Irakurtzea gustukoa al du?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

7. Eskola-errendimendu ona al du?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

8. Betaurrekoak erabiltzen al ditu?
0  Bai         0  Ez        

9. Lentillak erabiltzen al ditu? 
0  Bai         0  Ez       

10. Miopia zuzentzeko al dira?
0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

11. Betaurrekoak erabiltzen baditu, gustukoa al du 
betaurrekoak jantzita ibiltzea?

0  Bai         0  Ez        0  Ez dakit / Ez naiz horretaz ohartu

12. Betaurrekoak erabiltzen baditu, nola konturatu 
zineten haien premia zuela?

      
    

Disney Test hau lagungarria da haur batek ikusmen-arazoren bat izan dezakeela adierazten duten sintoma edo 
seinaleak detektatzeko, eta baliteke arazo hori gaur egungo eta etorkizuneko ikas-prozesuetarako oztopo izatea. 
Egin test hau, eta deskribatutako sintoma edo seinaleren bat ikusiz gero, gure aholkua da ikasleari lehenbailehen 
ikusmen-azterketa oso bat egitea.

Non duzu zugandik gertuen dagoen profesionala? Bilatu hemen: www.verparaaprender.es

©Disney

Aztertu zure seme-alaben ikusmena orain! 


