
 

OSNOVNA ŠOLA F. S. FINŽGARJA  LESCE  

Begunjska cesta 7, 4248 Lesce, 04/53 37 600, info@oslesce.si, www.oslesce.si 

 
 

Lesce, 7. 1. 2020 

 
 

VABILO NA PREDAVANJE 
 

 
Spoštovani starši, 
 
Vabimo vas na predavanje SKOTIPIČNI SINDROM IN DISLEKSIJA v ponedeljek, 13. januarja 
2020, ob 18.00 v avlo šole v Lescah.  
 
Morda imate ali poznate otroka, ki cele popoldneve dela za šolo in vi z njim, pravega napredka 
pa kljub temu ni? Ga ob tem še boli glava, je brezvoljen ali hitro vzkipljiv? Mogoče poznate ali 
imate celo v svojem razredu otroka ali najstnika, ki se trudi in trudi, pa ne gre. Si ne bi želeli, da 
bi lahko vsi otroci razvili svoje potenciale? 
 
Mnogo tovrstnih težav v zadnjem času označuje beseda disleksija, ki nam je večini vsaj po 
imenu znana, čeprav se zdi, da smo precej slabo opremljeni, ko se skušamo spopadati z njo. 
Skotopični sindrom pa je laični javnosti še večja uganka. 
 
Dejstvo pa je, da disleksija in prav tako skotopični sindrom lahko otroku pošteno otežita 
šolsko delo, mu načneta samozavest, vplivata na kvaliteto preživljanja prostega časa družine 
in morda celo določita otrokovo prihodnost. 
 
Zato smo za vas pripravili predavanje o SKOTOPIČNEM SINDROMU in DISLEKSIJI, ki je 
zasnovano na konkretnem življenjskem primeru, podkrepljeno s strokovnim znanjem in vam 
lahko pomaga pri prepoznavanju simptomov skotopičnega sindroma ali disleksije. 
 
Spoznali boste, kaj se dogaja z otrokom, kako otrok in tudi njegovi starši živijo in doživljajo 
življenje v šoli in zunaj nje ter kako poskrbeti za prilagoditve oz. mu pomagati pri delu. 
KAJ JE DISKOLMANIJA 
Predavateljica Lea Novak Kolman je predavateljica italijanskega jezika, ki je pripravila 
predavanje, na katerem na podlagi strokovnega znanja in lastne izkušnje z otrokom s 
skotopičnim sindromom in blago obliko disleksije odgovori na vsa vaša vprašanja. Je 
certificirana Irlen presojevalka, ki se je izobraževala pri Alanu Pennu, direktorju lrlen klinike v 
Londonu, in redno opravlja testiranja za prepoznavanje skotopičnega (Irlen) sindroma. 
 
Vljudno vabljeni! 
  
                                                                                Emilija Kavčič, ravnateljica             


