
O lume frumoasa, cat vezi cu ochii mintii

   ii place muzica, are preferinte in materie de moda, o atrage adrenalina din roata din parcul de distractii
si e o eleva de 9 si de 10. Doar matematica ii mai pune ceva-ceva probleme. E Larisa Nechita, o
adolescenta ca oricare alta, o adolescenta care te uimeste prin pofta de viata si prin optimismul ei, o
adolescenta care iti da in fiecare secunda a existentei ei o lectie despre viata, tenacitate si putere. Larisa nu
vede, nu a vazut niciodata si totusi te invata cum sa vezi viata ca pe una ce merita traita.  Despre Larisa nu
poti sa scrii altfel decat cu zambetul pe buze pentru ca emana optimism, emana pofta de viata pe care o
astepti de la orice adolescent. E adevarat ca Larisa nu vede asa cum vedem noi prin intermediul a doi
ochi si totusi reuseste sa vada viata asa cum multi dintre noi ne-am dori sa reusim sa o vedem: ca un sir
de provocari din care iesi invingator.
  
  

   Eleva la Colegiul "Gheorghe Lazar "  in Sibiu, sapte din primii zece elevi admisi in liceu merg la
Colegiul National "Gheorghe Lazar ". Printre cei peste o mie de elevi ai institutiei de invatamant se
numara si Larisa Nechita: a ajuns aici dupa anii de gradinita si de scoala generala pe care i-a urmat la
Liceul pentru deficienti de vedere din Cluj-Napoca. "Am vrut sa lucrez la alt nivel si sa deschid alte
perspective pentru viitor. Am dat cateva diferente si am intrat la Gheorghe Lazar ", povesteste Larisa. La
Sibiu, colegii au primit-o cum nu se poate mai bine, asa ca prieteni si-a facut imediat: Ancuta, Sanziana
si Micky ii sunt mereu aproape, fie ca e vorba de pauze sau de distractii in timpul liber. La fel si fratele
ei, Narcis.
  
  

   Larisa studiaza profilul Ştiinte ale naturii bilingv engleza si are cu ce se mandri la capitolul note.
Dovada stau si participarile la Olimpiada de geografie, la cea de Limba romana si de engleza sau testarile
de nivel international care ii atesta cunostintele de engleza sau de utilizare a computerului. "Este o eleva
de 9 si 10; a mai luat si 8, dar este o eleva foarte buna. Doar la matematica mai are probleme ", spune
tatal Larisei. Pentru materii precum fizica, Larisa foloseste o tablita de cauciuc pe care se pune o folie, iar
desenul facut cu creionul se imprima in relief. "Şi profesorii, si colegii toti ma ajuta foarte mult. Domnii
profesori imi fac desenele pe tablita in timpul orelor ", marturiseste adolescenta.  
  intre Braille si laptop
  Un laptop cu cititor de ecran in limbile romana, engleza si franceza e cel mai bun prieten al Larisei,
atunci cand vine vorba de scoala. Pe laptop scrie in timpul orelor, pe laptop citeste poezie, proza si...
presa online. Cums La fel ca o dactilografa, Larisa cunoaste locul fiecarei litere pe tastatura
calculatorului, iar viteza cu care tasteaza nu e de neglijat. La urechi are doua casti care ii redau ceea ce
scrie pe ecran. Obisnuinta de a auzi "glasul " computerului face ca astazi, Larisa sa foloseasca o viteza de
redare a scrisului prin voce mai mare decat cea obisnuita. Daca va amintiti de discurile de vinil de
odinioara, asa trebuie sa va imaginati "glasurile " computerului cu care Larisa se joaca.
  Cartile se citesc tot pe laptop, iar viteza cu care Larisa poate citi o carte e de invidiat. A citi e impropriu
spus, pentru ca Larisa asculta carti precum "Jane Eyre ", "Pe aripile vantului " sau "Demonul
confesiunilor ". Braille, alfabetul creat special pentru nevazatori, ii este la fel de familiar: "Citesc in
Braille ca sa nu-mi pierd indemanarea. Cartile in Braille nu se prea gasesc in librarii, dar exista in
biblioteci si la sediile Asociatiilor de nevazatori din tara. "
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  Voluntar... de drag
  ii place teatrul si nu se rezuma doar la a fi spectator. Anul trecut, s-a numarat printre voluntarii
Festivalului International de Teatru de la Sibiu, mai precis printre cei care au purtat de grija delegatiei din
Japonia.
  
  

   Şi tot la capitolul voluntariat vrea sa mai realizeze ceva: cursuri pentru nevazatorii din Sibiu. "Am
vorbit cu domnul Radu Ghizasan, presedintele Asociatiei Nevazatorilor din Sibiu sa initiem cursuri pentru
nevazatori. Dansul e foarte deschis pentru orice proiect si ne sprijina, asa ca impreuna cu prietenele mele
vreau sa facem cateva cursuri. Tehnologia a avansat foarte mult, iar noi trebuie sa fim pregatiti sa tinem
pasul cu ea, mai ales ca ne poate ajuta mult in integrarea in societate ", spune Larisa.  
  De drag, tanara face si o emisiune la un post de radio local. Duminica de duminica, dupa ora 11, vocea
ei ne aduce ultimele stiri mondene, ne spune care sunt melodiile din topurile internationale sau ne face
cunostinta cu oameni din jurul nostru.
  
  De la filme la muzica si de la inot la moda 
  Michael Jackson, Pink, Beyonce, Bon Jovi, Christina Aguilera sunt doar cinci dintre preferatii Larisei
atunci cand vine vorba de muzica, iar la capitolul filme, lista de preferinte e mult mai lunga si, de obicei,
filmele sunt urmarite alaturi de prieteni. Miresmele parfumurilor sau tendintele modei ii sunt la fel de
familiare ca si sahul, inotul sau mersul pe bicicleta si cu rolele. "imi place sa joc sah. Am participat si la
concursuri. Am un sah special, cu forme in relief pentru patratelele albe si negre ", spune Larisa. in rest, e
un adolescent la fel ca oricare altul: merge la colindat in Ajunul Craciunului, merge la petreceri, la
spectacole si concerte. "Larisa e spiritul familiei. Poate sa binedispuna pe oricine ", spune tatal ei. Şi
pentru ca am pomenit de familie, trebuie spus ca Larisa are norocul de a se fi nascut intr-o familie care a
crezut si crede ca independenta si succesul exista chiar daca vederea lipseste. in Sibiu, exista aproape 120
de copii cu deficiente de vedere, dar numai 14 merg la scoala.
  
  Larisa nu vede, dar e un adolescent ca oricare, un adolescent care stie sa invete, sa se distreze. Larisa nu
vede, dar e un om care munceste si care ne arata, incet, pe tacute, ca e un om obisnuit pentru care viata
are si lucruri bune si lucruri rele. Diferit e doar modul in care Larisa a ales sa le infrunte, cu zambetul pe
buze.

Cuvinte cheie: cluj-napoca  jina  gheorghe lazar  concert  concerte  cluj  concurs  teatru  international
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international de teatru de la sibiu  radio  online  invatamant  inot  ips  intern  michael jackson  pre  interna
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