
*Gogoratzen dizuegu Visión y Vida elkartea onura publikoko erakunde bat 
dela, 1955ean sortu zela, eta Sofia Erregina duela ohorezko presidente. Gure 
helburu nagusietako bat da bizitzaren etapa guztietan ikusmen-osasun ona lortzea, 
% 100ean. Borondatezko hainbat optikari optometristaren lanari esker egiten da 
kanpaina hau, beren kabinete profesionalak adingabeen eskura jartzen dituztenak 
ikastetxeekin edo familiekin inolako betebehar komertzialik hartu gabe. 

Zuzendari agurgarria:

Zurekin harremanetan jartzen gara jakinarazteko datorren urriaren 10ean, Ikusmenaren Mundu Egunean, Ikusi Ikasteko 
Lehen Hezkuntzako haurren ikusmen-osasunaren egoera aztertu eta hartaz kontzientziatzeko kanpainaren laugarren 
edizioa hasiko dela. www.verparaaprender.es webgunean ikus ditzakezu xehetasun guztiak, zuretzat prestatu ditugun 
material guztiak deskargatzeaz gainera. 

Gogoratuko duzunez, borondatezko 1.500 optikari optometrista baino gehiagoren laguntzari esker egiten da jarduera. 
Urtarrilaren 10era bitarte, beren kabinetea eta beren ezagutzak jarriko dituzte zure ikastetxearen eta beste hainbaten eskura, 
zuen ikasleen ikusmena aurrez aurre daukagun ikasturte hau arrakastaz gainditzeko prest dagoela ziurtatzeko aukera izan 
dezagun.

Errealitateak erakusten digunez, eskola-porrotaren hiru kasutik batek ikusmen-arazo batekin izan dezake zerikusia; 
alabaina, zazpi urtetik beherako hamar haurretik hiruri soilik aztertu zaie inoiz ikusmena optikari optimetrista baten 
—hau da, osasun-profesional baten— eskutik. Hori da Espainian gaur bizi dugun egoera, gure elkarteak eta gure boronda-
tezko bazkideek zuzendu nahi duguna, ikusmen-arazo batek galaraz ez dezala adingabe bakar baten etorkizuna.

Izan ere, gauza jakina da okerren ikusten duten adingabeak direla emaitza akademiko txarrenak dituztenak. Gure 
azterlanen arabera, emaitza akademiko onak dituzten haurren % 31k eta nota txarragoak dituztenen % 48k konpondu 
gabeko ikusmen-arazo bat eduki lezakete. Gure ustez guztion ardura da, familia, irakasle eta profesionalen ardura alegia, 
ikusmenari merezi duen garrantzia ematea eta horrelakorik beste behin gerta ez dadin eragoztea.

Horregatik, poster batzuk bidali dizkizugu ikastetxera, geletan jartzeko aproposak, baita informazio-diptiko batzuk ere, eta 
eskertuko genizuke azken horiek Lehen Hezkuntzako haurren familiei helaraztea, zuentzat eta haientzat guztiz doakoa den 
ekimen honen berri izan dezazuen eta zuen seme-alaben ikusmenaren egoera azter dezaten. Ezinbestezkoa da mezu 
hori familiei helaraztea, ongi ikustea adingabeen hezkuntza-garapenerako funtsezkoa dela uler dezaten. Horren 
erakusgarri dugu aurten CEAPA Ikasleen Gurasoen Espainiako Konfederazioak kanpainarekin bat egin nahi izan duela, 
gure mezua Espainiako ahalik eta eskola eta familia kopuru handienari helarazten laguntzeko. 

Gainera, gure lantalde osoa jartzen dugu zuen zerbitzuan behar duzuen beste edozein jarduera gehigarrirako, hala nola 
Gurasoen Elkarteei informazio-hitzaldiak emateko, haurrentzako tailerrak egiteko, edo, bidezko bada, eskolan bertan 
azterketak egiteko. Horretarako, idatzi lehenbailehen verparaaprender@visionyvida.org helbidera, edo deitu 910 228 176 / 
656 232 592 zenbakira.

Aurten ere elkarrekin lanean, ikusmen txarraren ondorioz eskola-porrot bakar bat gehiago ere izan ez dadin. Berriz ere, 
eskerrik asko!
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