
Lectia de independenta
Se numeste Alexandra Marica si este din Cisnadie. De 15 ani face naveta intre Cisnadie si Cluj-Napoca,
acolo unde urmeaza studiile. A urmat cursurile Liceului pentru deficienti de vedere pentru ca este
nevazatoare, iar pentru Facultate a ales Universitatea "Babes-Bolyai ", mai precis specializarea
Psihopedagogie speciala. in vara, Alexandra va imbraca roba de absolvent, dar nu va incheia socotelile cu
scoala: se gandeste deja la masterul pe care vrea sa il urmeze. 
  
  Alexandra vorbeste deschis despre ea si despre ce inseamna sa fii nevazator si o face pentru ca isi
doreste ca oamenii sa o perceapa si sa ii perceapa pe nevazatori ca oameni care isi intemeiaza familii, ca
oameni ce pot avea un loc de munca, oameni care rad sau plang, oameni care leaga prietenii. 
  
  Independenta se invata 
  
  "Cand eram in clasa a XII-a, o colega era foarte bucuroasa ca a reusit sa curete un mar. Datorita mamei
eu stiam sa fac curatenie si sa gatesc. Mama a avut initiativa sa ma invete, sa ma puna sa fac lucrurile care
tin de casa. M-a ajutat foarte mult pentru ca doar asa devii independent. Daca parintii nu dezvolta
autonomia personala a copiilor cu deficiente, nu poti sa te descurci in viata ". Cuvintele Alexandrei va
uimesc poate pe unii dintre dumneavoastra sau poate va par normale, dar orice deficienta este accentuata
daca o persoana nu isi formeaza deprinderile necesare pentru a se descurca singur. Alexandra
demonstreaza ca se poate descurca si duce o viata normala: locuieste intr-un alt oras, urmeaza cursurile
unei facultati, se intalneste cu prietenii sau pregateste o prajitura Tiramisu. Cu multa vointa si cu sprijin,
Alexandra a invatat sa faca toate acestea, iar norocul ei au fost parintii care au indrumat-o. "Cand
Alexandra a invatat sa gateasca, a trebuit sa imi regandesc retetele. Daca pregateam o mancare, puneam
cantitatile la ochi, Alexandrei a trebuit sa-i spun care sunt cantitatile exacte si asa a ajuns sa gateasca. Am
prietene care ii dau acum retete Alexandrei si ea le face. Se descurca extraordinar ", spune mama. Ce nu
stie inca Alexandras Sa calce. Dar si-a propus sa invete in curand. 
  
  La facultate, merge impreuna cu prietenul ei, dar a mers si singura. "Daca merg cu troleibuzul, stiu cate
statii trebuie sa calatoresc pana ajung la destinatie, iar apoi, cand merg pe jos, orice poate fi un indiciu: un
capac de canal, o teava, astea sunt reperele dupa care ne orientam. Folosesc si bastonul si e bine, desi am
avut si colege carora automobilistii le-au rupt bastoanele din cauza vitezei. Pe zapada sau pe ploaie e mai
greu, pentru ca poti fi dezorientat si nu mai gasesti reperele atat de usor ", povesteste tanara. 
  
  Astazi studenta, maine psihopedagog 
  
  Asemenea multor copii din judetul Sibiu, Alexandra a mers la scoala la Cluj-Napoca pentru ca la noi nu
exista o forma de invatamant pentru copiii cu deficiente de vedere. Din prima zi de scoala a Alexandrei si
pana azi au trecut 15 ani, iar in aceasta toamna Alexandra Marica ar putea avea posibilitatea sa se intoarca
la Sibiu si sa lucreze cu copiii nevazatori. Pentru asta e necesar un singur lucru: ca mult dorita clasa
pentru copii cu deficiente de vedere sa fie infiintata. Demersurile au inceput, iar copiii Sibiului pot fi
educati de cadre specializate si de oameni care stiu cum sa-i ajute si nu doar pentru ca au citit in carti, ci
si pentru ca s-a lovit de aceleasi probleme. 
  
  "Ma bucur ca am ales aceasta specializare si vreau sa merg pe aceeasi linie. M-as bucura sa ma intorc in
Sibiu, sa muncesc aici. Studiile as vrea sa le continuu si sa fac formare in psihoterapia de grup si de
familie, o specializare ce dureaza 4 ani si jumatate. Dar exista limite: in psihoterapie, unul dintre cele mai
importante lucruri este contactul vizual, iar eu, fiind o persoana cu deficiente de vedere, nu as putea
observa reactiile pacientilor. Dar vom vedea. De asemenea, mi-ar placea sa lucrez si in domeniul
consilierii prin telefon, dar la noi nu e bine dezvoltata aceasta practica si de aceea sunt putin sceptica.
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Trebuie sa facem ceva ca oamenii sa inteleaga persoanele cu deficiente, sa stie ce pot si ce nu pot face
acestea. " 
  
  Alexandra si-a castigat independenta cu vointa si cu munca, dar stie ca pentru aceasta independenta e
nevoie de sprijin, atat din partea familiei, cat si din partea specialistilor: "Daca parintele nu te ajuta, nu
poti sa faci nimic. Eu le multumesc din suflet si mamei si tatalui ca s-au implicat, le multumesc ca au
avut grija sa imi dezvolte capacitatile pentru autonomie personala. E adevarat ca daca esti parinte, poate
sa te copleseasca deficienta copilului si sa spui: am facut un copil cu Sindrom Down sau un copil
nevazator si atunci e clar ca ai nevoie de consiliere. Şi la scoala trebuie mers: e pacat sa stea copiii acasa
doar pentru ca e scoala departe. Daca nu stii sa citesti, esti analfabet si atunci scad sansele de integrare ".
Alexandra a inceput alfabetizarea cu Braille, iar acum continua sa invete cu ajutorul alfabetului Braille si
al calculatorului: "Scriu cursurile pe laptop cu sinteza vocala si mai scot la imprimat unele lucruri. La
facultate avem o imprimanta speciala si pe mine ma ajuta: 12 ani am invatat in Braille si mi-am format un
stil de invatare. Visul meu e sa pot sa-mi cumpar propria mea imprimanta speciala. " 
  
  Pasiune pentru muzica 
  
  "Ochii tai ", cantata de Ana-Maria, este melodia pe care Alexandra a interpretat-o in fata publicului si nu
doar o data. De Ziua Bastonului Alb, la Gala Bunelor Maniere, Alexandra a cantat. Pentru ea, muzica e
mai mult decat o pasiune, e armonia care o insoteste in permanenta: "Ascult muzica veche, muzica folk si
de curand a inceput ca-si placa foarte mult muzica populara din zona Sibiului. Pasarea Colibri, Tatiana
Stepa, Robert Tarnavean, Nelu Albu, Ovidiu Komornic - toti imi plac. Dar cel mai mult imi place
Holograf. Visul meu este sa il intalnesc pe Dan Bittman, are o voce extraordinara, nici nu faci diferenta
intre inregistrarile de pe CD si concertele live. " 
  
  Pentru Alexandra muzica nu a ramas doar o armonie ascultata cu pasiune, caci tanara canta: "De mica am
tot cantat; am facut Şcoala populara de Arta, am facut Canto. Am vrut sa dau la Conservator, dar am
inceput pregatirea prea tarziu si m-am reorientat. imi place sa cant, dar pentru asta am nevoie si de
negative, care sunt greu de procurat. Nu as investi prea mult pana nu sunt multumita de pregatirea mea,
de nivelul performantelor. " 
  
  Şi muzica clasica si teatrul intra pe lista preferintelor, iar Teatru a si jucat. "Un student de la Actorie a
lucrat cu noi pentru un spectacole: se intitula Trandafirul si privighetoarea si a iesit foarte bine ", isi
aminteste Alexandra. Dintr-un top al preferintelor nu pot lipsi parfumurile: " Daca as putea, mi-as
cumpara unul in fiecare zi. Cel mai mult imi plac cele de vanilie. Acolo e paradisul meu: intre parfumuri
". 
  
  *** Cu Alexandra poti sa vorbesti doua ore sau doua zile pentru ca ea face parte din randul acelor
oameni care au ceva de spus si o spun bine. Cu Alexandra poti sa vorbesti deschis despre ce inseamna sa
fii nevazator si asa intelegi inca o data ca nevazatorii sunt oameni care isi intemeiaza familii, oameni ce
pot avea un loc de munca, oameni care rad sau plang, oameni care leaga prietenii. 
  

Cuvinte cheie: cisnadie  cluj-napoca  concert  concerte  cluj  populara  teatru  carti  sibiul  telefon
universitatea  arad  terapie  judetul sibiu  apia  invatamant  ips  muzica populara  aga  master  consiliere
zapada  team  mita  ceas  pre  curatenie  specializare  loc de munca
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