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Oseba, ki nosi očala,
je slabovidna.

Očala lahko nosi tudi tisti, ki
ni slaboviden (kratkovidnost,
daljnovidnost …). Slabovidnost
pomeni, da je ostanek vida
tudi pri uporabi očal ali leč na
boljšem očesu manj kot 30 %
vidne ostrine ali pa zoženo
vidno polje pod 20 stopinj.
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Branje pri slabši
osvetljenosti
poškoduje oči.

Branje pri slabši
osvetljenosti sicer
utruja oči, vendar
jih ne poškoduje.
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Osebi s slabovidnostjo
je treba čim bolj povečati
besedilo.

Povečave so odvisne od
posameznikove motnje, vendar
povečava na formatu A3
povzroča težave pri orientaciji
na listu. Bolje je povečati črke
in izbrati primerno pisavo na A4
listu, npr. Arial, Calibri, Verdana.
Papir naj ne bo bleščeč.
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Slabovidnost popravimo
z očali z višjo dioptrijo.

Očesni zdravnik lahko predpiše
ustrezno dioptrijo za očala,
vendar s tem ne odpravimo
slabovidnosti. Nekaterim, ki
imajo npr. oster vid in zoženo
vidno polje, očala nič ne
pomagajo.
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Oseba s slabovidnostjo
potrebuje za branje
močnejšo osvetlitev.

Vrsta osvetlitve je odvisna od
posameznikove težave. Za
nekatere je nujna močnejša
osvetlitev, nekatere pa močna
svetloba moti.
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Če oseba s slabovidnostjo
preveč obremenjuje svoje
oči, se ji vid poslabša.

Ravno nasprotno! S
sistematičnimi vajami
se nauči ostanke vida
uporabljati učinkoviteje.
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Oseba s slabovidnostjo
ali slepoto se zaradi
izgube vida ne more
ukvarjati s športom.

Šport je zelo pomemben, ker
se zaradi izgube vida te osebe
manj gibljejo. Ukvarjajo se
lahko skoraj z vsemi športi;
kolesarijo lahko v tandemu,
planinarijo, smučajo, kegljajo in
tečejo s spremstvom videčega;
pomerijo se lahko v prilagojenih
športih z zvenečo žogo (golbal
in showdown). Tudi filme radi
gledajo in gredo z veseljem
v gledališče. Prilagojeni filmi
vsebujejo zvočni opis prizorov
in dogajanja.
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Otrok s slabovidnostjo ali
slepoto se ne more šolati
v redni šoli, oziroma hoditi
v običajen vrtec.

Seveda se lahko, vendar
potrebuje prilagojene metode
in pripomočke, da doseže enak
cilj kot videči. Tiflopedagogi
ga učijo dodatnih znanj in
spretnosti, ki mu pomagajo pri
odpravljanju težav, povezanih
z izgubo vida, in pri doseganju
čim večje samostojnosti ter
neodvisnosti. Tudi vzgojitelj
in učitelj potrebujeta dodatna
znanja za delo z njim.
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Oseba s slabovidnostjo ali
slepoto ne more uporabljati
računalnika.

Računalnik s prilagojeno strojno
in programsko opremo je
odličen pripomoček. Obstaja
program za povečavo, govorno
sintezo in brajevo vrstico
(brajev zaslon). Oseba lahko
ustvarja različne dokumente,
brska po spletu in uporablja
družabna omrežja.
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Okolica ima enak
odnos tako do oseb
s slabovidnostjo kot
s slepoto.

Ljudje pogosto ne prepoznajo
težav, ki so povezane s
slabovidnostjo. Mislijo, da
je oseba s slabovidnostjo
prevzetna, ko jim ne odzdravi,
da se norčuje, ko sprašuje za
številko avtobusa ipd.
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