
SKOTOPIČNI 
SINDROM

Ko ne gre za težavo z 
očmi, ampak težavo, kako 
možgani zaznavajo videno.

TESTIRANJE

1. IZPOLNITE VPRAŠALNIK

Izpolnite vprašalnik presojevalnega testa, ki ga 
najdete na spletni strani www.optikatom.com in 
rezervirajte termin za testiranje v Optiki Tom.

  2. REZERVIRAJTE TERMIN V OPTIKI TOM
Za rezervacijo termina vam je na voljo več poti:

      05 730 47 70
      041 444 882
      info@optikatom.com
      www.optikatom.com

3. TESTIRANJE PRI URŠKI MOŽE, 
certificirani presojevalki Mednarodnega inštituta 
Irlen. Po metodi Irlen Urška Može ugotavlja prisotnost 
skotopičnega sindroma, njegovo obliko in na 
podlagi rezultatov določi primeren odtenek barvnih 
folij Irlen. 

SIMPTOMI SKOTOPIČNEGA SINDROMA:

• popačenje besedila in predmetov 
v okolici,
• težave pri branju, 
• težave s pozornostjo in 
koncentracijo,
• težave z zaznavanjem globine,
• občutljivost na svetlobo,  
• napetost in utrujenost, 
• glavoboli in utrujenost.

Presojevalni test za 
ugotavljanje skotopičnega 

sindroma

NAROČANJE NA PRESOJEVALNI 
TEST ZA SKOTOPIČNI SINDROM

   05 730 47 70
   041 444 882

   info@optikatom.com
   www.optikatom.com

Kosovelova ulica 1b, 6210 Sežana

PREGLEDI VIDA 
VSAK ČETRTEK



SKOTOPIČNI 
SINDROM?

Skotopični sindrom je motnja vizualnega 
procesiranja. Pri skotopičnem sindromu ne 
gre za okvaro oči, temveč za to, kako naši 
možgani zaznajo videno. 

Zaznavne težave lahko vplivajo na učinkovitost 
dela in učenja, obnašanje, pozornost, 
sposobnost sedenja pri miru in koncentracijo. 

Skotopični sindrom (sindrom Irlen) vpliva na: 
branje, pisanje in prepisovanje, učenje,
utrujenost, pozornost in koncentracijo, 
glavobole in migrene, občutljivost na svetlobo. 

KAKO SE PO UPORABI METODE IRLEN 
SPREMENI ŽIVLJENJE? 

»Rebeki ste odprli nov svet. Šele zdaj ji je jasno, 
zakaj njeni sošolci z lahkoto berejo.« mama o 
tretješolki Rebeki

»To ne moreš verjeti! Sem mislil, da vidim, zdaj pa 
vidim, da nisem videl…« Tadej, po tem ko je že 
odrasel odkril skotopični sindom

»Rene dela, sedi na mestu, sledi pouku in sodeluje! 
V razredu imam popolnoma novega učenca.«
učiteljica šestošolca, ki je redko sedel in sodeloval 
ter pogosto motil pouk

KAKŠNI SO SIMPTOMI? IMATE VPRAŠANJE?

KDO LAHKO IMA SKOTOPIČNI SINDROM?
Skotopični sindorom ima lahko kdor koli. Lahko 
je prirojen ali pridobljen (npr. kot posledica 
pretresa možganov, poškodbe glave, 
poškodbe vratnih vretenc ipd.).

KAKO POGOST JE SKOTOPIČNI SINDOM?
Skotopični sindrom ima 12 % celotne 
populacije, med njimi so tudi nadarjeni. 
Pojavlja se pri 46 % otrok z bralnimi in učnimi 
težavami ter 33 %ljudi z ADHD, disleksijo in 
vedenjskimi težavami. Prav tako se pojavlja pri 
70 % tistih, ki so utrpeli poškodbe glave, vratnih 
vretenc ali imeli pretres možganov. Metoda 
Irlen koristi kar 80 % avtistov. 

R E Z U L T A T I  M E T O D E  I R L E N

• Ublažitev ali odprava fizičnih in psihičnih 
simptomov (naprezanje oči, glavoboli, 
slabosti, občutljivost na svetlobo, utrujenost, 
nemirnost in razdražljivost …).
• Odprava popačenj okolja in besedila.
• Izboljšanje bralnega razumevanja, 
natančnosti in hitrosti branja, podaljšanje 
dolžine branja. 
• Izboljšanje pozornosti in koncentracije. 
• Večja samozavest in boljša pozornost.
• Odprava nepravilnega zaznavanja globine. 
• Boljše zdravstveno stanje in splošno 
počutje. 

občutljivost na svetlobo

težave pri branju

napetost in utrujenost

glavoboli in utrujenost

popačenje besedila 
in predmetov v okolici

težave z 
zaznavanjem globine

težave s pozornostjo 
in koncentracijo


