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Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα και προχωράς  
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Σχετικά με εμένα 

Κατάγομαι από την Ignalina, μια απομονωμένη πόλη στο ανατολικό τμήμα της Λιθουανίας. Είναι 

ένας γνωστός τουριστικός προορισμός, μια πόλη διάσημη για τα δάση, τις λίμνες και ένα, κλειστό 

πλέον, σταθμό πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο, εκτός από μερικά τουριστικά αξιοθέατα δεν 



 

 

υπήρχαν πολλά πράγματα που μπορούσα να κάνω κατά τον ελεύθερο μου χρόνο μετά το σχολείο. 

Επομένως, αντί να σπαταλώ τον χρόνο μου χωρίς να κάνω τίποτα, γράφτηκα σε ένα μουσικό 

σχολείο μαθαίνοντας να παίζω διάφορα όργανα και βελτιώνοντας τις δεξιότητές μου στο 

τραγούδι. Προερχόμενη από μια οικογένεια με μουσική παιδεία και με αρκετούς συγγενείς στον 

χώρο, αφού τελείωσα το λύκειο και το τοπικό μουσικό σχολείο, αποφάσισα να σπουδάσω στη 

Σχολή Τεχνών στο Κολλέγιο του Βίλνιους μουσική αγωγή με έμφαση στη φωνητική. Έπειτα, 

συνέχισα τις σπουδές μου στη μουσική αγωγή, σε πτυχιακό επίπεδο, στο Λιθουανικό 

Πανεπιστήμιο Επιστημών της Αγωγής και στις τεχνολογίες μουσικής εκπαίδευσης, σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο.  
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Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Ο πολιτιστικός τομέας έπαιξε τεράστιο ρόλο στη ζωή μου και στις επαγγελματικές μου επιλογές. 

Η μητέρα μου εργαζόταν σε ένα τοπικό πολιτιστικό κέντρο το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της και 

με ενθάρρυνε να ακολουθήσω το πάθος μου για τη μουσική από τότε που ήμουν παιδί. Επίσης, 

είχα πάει στο μουσικό σχολείο, στο οποίο μια υπέροχη δασκάλα πιάνου με ενθάρρυνε και με 

βοήθησε να δημιουργήσω τις δικές μου μελωδίες και τραγούδια από τη μικρή ηλικία των οκτώ 

ετών, κάτι που με έκανε να αγαπήσω ακόμα περισσότερο τη μουσική. 

Τον καιρό που σπούδαζα στο πανεπιστήμιο, επικεντρώθηκα κυρίως στα πλήκτρα και έπαιζα σε 

μερικά συγκροτήματα για να αποκτήσω εμπειρία και να βγάζω τα προς το ζην. Αυτή η εμπειρία 

μού πρόσφερε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσω τον κόσμο της μουσικής. Άρχισα να 

δημιουργώ μουσικά κομμάτια που ταίριαζαν στη σύνθεση του αντίστοιχου μουσικού στιλ του 

συγκροτήματος στο οποίο έπαιζα κάθε φορά. Η πιο αξιοσημείωτη περιοδεία στην οποία 

συμμετείχα κατά τη διάρκεια των σπουδών μου ήταν με ένα ροκ συγκρότημα που ονομαζόταν 

«The Skys». Μαζί είχαμε εμφανιστεί σε πολλά φεστιβάλ και συναυλίες στην Πολωνία, τη Λετονία, 

την Ολλανδία, την Αυστρία και τη Γαλλία. 

Λίγο αργότερα, αφού τελείωσα το πανεπιστήμιο, εργάστηκα ως δασκάλα μουσικής σε ένα 

δημοτικό σχολείο στο Μπιρστόνας και δίδασκα στα παιδιά τα βασικά στοιχεία για το τραγούδι 

και τη χρήση μουσικών οργάνων. Εκεί, λοιπόν, βρήκα το πάθος μου για την ανακάλυψη και την 

ανάπτυξη μουσικών ταλέντων. Μαζί με τα πιο ταλαντούχα παιδιά και τη βοήθεια των γονιών 

τους, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα φωνητικό στούντιο, μια παιδική χορωδία, με το 

όνομα «Crazy» («Τρελοί»). Αυτή ήταν η απαρχή ενός ολότελα 

νέου ταξιδιού για μένα, το οποίο εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη 

δυναμική ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Ακριβώς πριν την πανδημία, ένα από τα σημαντικότερα 

επιτεύγματά μου ήταν η ανάπτυξη ενός δημοκρατικού 

παιδικού και νεανικού φεστιβάλ-διαγωνισμού με το όνομα 

«Φθινοπωρινό Καρουζέλ». Τα τελευταία χρόνια απέκτησε 

πολλούς θαυμαστές και λαμβάνει υποστήριξη από νέους 

καλλιτέχνες και δασκάλους μουσικής από όλη τη Λιθουανία, 

τόσο πολύ που χρειάστηκε να χωριστεί σε δύο φεστιβάλ – το 

Φθινοπωρινό και το Ανοιξιάτικο Καρουζέλ. Ένα άλλο μεγάλο 

επίτευγμα ήταν ένα βιβλίο τραγουδιών για παιδιά με τίτλο 

«Crazy Island» («Το τρελό νησί»). Περιέχει 12 τραγούδια για 

παιδιά και γονείς και οι μαθητές της ομάδας «Crazy» 

ηχογράφησαν όλα τα τραγούδια στο στούντιο της περιοχής 

μας. 
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Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Όταν ξεκίνησε η πανδημία, φοβόμουν πολύ και είχα αμφιβολίες για τη δουλειά μου και το 

φωνητικό στούντιο που δημιούργησα. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του συλλόγου 

είτε περιορίστηκαν είτε ακυρώθηκαν και, στην αρχή, ήταν εξαιρετικά δύσκολη η διδασκαλία στα 

παιδιά μέσω διαδικτύου. Ωστόσο, με τον καιρό και μετά από δημιουργική σκέψη, σκέφτηκα 

διαφορετικές μορφές των ίδιων γεγονότων και δραστηριοτήτων στα οποία ήταν εξοικειωμένοι οι 

μαθητές μου. Ήταν προφανές ότι η διδασκαλία των παιδιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

έγινε πολύ πιο δύσκολη, καθώς χρειάζονταν κίνητρα και ενθάρρυνση περισσότερο από ό,τι 

συνήθως. Επιπλέον, οι συνήθεις δραστηριότητές μας έπρεπε να αλλάξουν εντελώς, καθώς 

διδάσκω παιδιά από 3 έως 16 ετών και δεν είχαν όλα τα παιδιά τις ίδιες ικανότητες για να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το διαδίκτυο. 

Από την άλλη πλευρά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση με έμαθε πολλά νέα πράγματα και με ώθησε 

να αναζητήσω δημιουργικές τεχνολογικές λύσεις για να βελτιώσω τις δεξιότητες και τις γνώσεις 

μου και να εφαρμόσω αυτές τις γνώσεις με τρόπο που να επωφεληθούν οι μαθητές μου από το 

σπίτι τους. Οι συνηθισμένες εκδηλώσεις μας γίνονταν εξ αποστάσεως και αντιμετωπίσαμε πολλές 

νέες προκλήσεις που δεν είχαμε ξαναζήσει. Έπρεπε να κινηματογραφούμε και να 

επεξεργαζόμαστε ό,τι δημιουργούσαμε για να μπορούν να το παρακολουθήσουν άλλοι – αυτά 

τα έκαναν συνήθως οι ίδιοι οι μαθητές. Με αυτόν τον τρόπο, απέκτησαν πολλές πολύτιμες νέες 

δεξιότητες και μάλιστα με έμαθαν κι εμένα πώς να χρησιμοποιώ κάποιες εφαρμογές που 

χρησιμοποιούσαν. Διοργανώσαμε ακόμη και έναν εξ αποστάσεως διαγωνισμό «Φθινοπωρινό 

Καρουζέλ» με πολλούς διαγωνιζόμενους από όλη τη Λιθουανία, ο οποίος είχε τεράστια επιτυχία. 

Επίσης, κινηματογραφήσαμε διάφορες συναυλίες για να τις παρακολουθήσουν οι γονείς των 

μαθητών και μέλη της κοινότητάς μας κατά τη διάρκεια τοπικών εορτασμών, όπως η γιορτή της 

μητέρας, τα Χριστούγεννα και άλλες εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν λόγω των περιορισμών από 

την πανδημία. 
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«Έχω αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και νέες δεξιότητες κατά τη διάρκεια της πανδημίας 

από ό,τι τα 5 χρόνια πριν από την εμφάνιση της. Είμαι σίγουρη ότι αυτή η γνώση θα με 

βοηθήσει να συνεχίσω να αγωνίζομαι για να πετύχω τους στόχους μου για πολλά χρόνια 

ακόμα.» 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Παρόλο που σκοπεύω να συνεχίσω με όλες τις εργασίες και τις εκδηλώσεις που έχω ήδη 

αναλάβει και δημιουργήσει στο Μπιρστόνας και σε δύο άλλα μουσικά σχολεία στα οποία 

εργάζομαι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας η εστίασή μου έχει μετατοπιστεί ελαφρώς και τώρα 

χωρίζεται ανάμεσα στη διδασκαλία των μαθητών μου και, περισσότερο, στην προσωπική μου 

μουσική σταδιοδρομία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο για 

να εξασκηθώ και να βελτιώσω τις δικές μου δεξιότητες στο τραγούδι, που -με τη σειρά του- 

οδήγησε σε ενδιαφέρουσες ευκαιρίες. Ανάμεσα στα πανδημικά κύματα, όταν οι περιορισμοί 

μειώνονταν και επιτρέπονταν μεγαλύτερες εκδηλώσεις, ήμουν στα φωνητικά και έπαιξα πλήκτρα 

στην περιοδεία μιας διάσημης Λιθουανής ποπ τραγουδίστριας και, επίσης, έκανα αρκετές σόλο 

εμφανίσεις σε διάφορες εκδηλώσεις στη Λιθουανία. 

 



 

 

 

Επιπλέον, αυτή την περίοδο, συμμετέχω στο τηλεοπτικό μουσικό πρόγραμμα «X-Factor» της 

Λιθουανίας, στο οποίο έως τώρα έχω καταπληκτικά αποτελέσματα και δέχομαι τεράστια 

υποστήριξη από το κοινό και τους κριτές. Αυτό ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μου, καθώς και τις 

δεξιότητες και την απόδοσή μου στο τραγούδι. Ελπίζω ότι αυτή η εμπειρία θα μου προσφέρει 

ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να αναδείξω τις μουσικές μου δεξιότητες και γνώσεις σε ένα 

ακόμη ευρύτερο κοινό. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Ποτέ μην τα παρατάτε. Τελεία και παύλα. 

Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα έρθει η κατάλληλη ευκαιρία. Η ηλικία, η εμφάνιση ή οι δεξιότητες που 

έχετε αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι τόσο σημαντικά όσο ο σωστός τρόπος σκέψης και ο 

ενθουσιασμός για να πετύχετε. Όλοι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στη ζωή και όσο πιο δύσκολα 

γίνονται τα πράγματα τόσο περισσότερο πρέπει να προσπαθούμε και να προχωρούμε προς τα 

εμπρός. 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού  

1. Πόσο μακριά θα φτάσω με τη συμμετοχή μου στο «X-factor» και τι νέες ευκαιρίες 

μπορεί να μου προσφέρει; 

2. Μπορεί ένας/μία δάσκαλος/-α μουσικής να έχει μουσική σταδιοδρομία σε προσωπικό 

επίπεδο; 

3. Πόσο καιρό μπορούμε να διδάσκουμε εξ αποστάσεως χωρίς να αρχίσουν να 

υποβαθμίζονται οι δεξιότητες των μαθητών; 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Πολιτιστικό Κέντρο του 

Μπιρστόνας (Birstonas Culture Center). 


