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Când viața îți oferă lămâi, faci limonadă și mergi mai departe 
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Lijana Stakauskaitė, Lituania  

 

Sector: Muzică. 

Loc de muncă: Profesor de canto. 

 



 

 

Despre mine 

Orașul meu natal este Ignalina, un oraș retras din partea de est a Lituaniei. Este o destinație 

turistică binecunoscută, renumită pentru pădurile, lacurile și o centrală de energie nucleară, acum 

închisă. Cu toate acestea, în afară de câteva atracții turistice, nu erau multe lucruri pe care cineva 

le-ar putea face cu timpul lor după școală. Prin urmare, în loc să-mi pierd timpul fără a face nimic, 

l-am petrecut într-o școală de muzică învățând să cânt la diverse instrumente și îmbunătățindu-mi 

cântatul. Provenind dintr-o familie educată muzical cu destul de multe rude în domeniu, după ce 

am terminat liceul și școala locală de muzică, am decis să mă înscriu la Facultatea de Arte de la 

Colegiul Vilnius unde am studiat pedagogia muzicală cu accent pe conducerea unui colectiv vocal. 

După aceea, mi-am continuat studiile pentru diplomă de licență în pedagogie muzicală la 

Universitatea Lituaniană de Științe ale Educației și masterat în tehnologii de educație muzicală.  
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Drumul meu către CCS și principalele realizări înainte de Pandemie  

Sectorul cultural a jucat un rol important în viața mea și în alegerile mele de carieră. Mama mea a 

lucrat într-un centru local de cultură cea mai mare parte a vieții și m-a încurajat să-mi urmez 

pasiunea pentru muzică încă de când eram copil. Am urmat și o școală de muzică unde am avut un 

profesor de pian minunat care m-a încurajat și m-a ajutat să-mi creez propriile melodii și cântece 

încă de la vârsta de opt ani, ceea ce, la rândul său, m-a făcut să iubesc și mai mult muzica. 

În timp ce studiam la universitate, m-am concentrat mai ales pe tastaturi și am cântat în câteva 

trupe pentru a câștiga experiență și a-mi câștiga existența. Mi-a oferit și mai multe oportunități de 

a cunoaște lumea muzicii. Am început să creez piese muzicale care se potrivesc compoziției stilului 

muzical respectiv al trupei în care am cântat la un moment dat. Cel mai notabil turneu pe care l-

am avut în timpul studiilor mele a fost cu o trupă rock numită ”The Skys”, împreună am cântat în 

multe festivaluri și concerte în Polonia, Letonia, Țările de Jos, Austria și Franța. 

Imediat după ce am terminat facultatea, am devenit profesor de muzică într-o școală primară din 

Birstonas, unde le-am predat copiilor noțiunile de bază ale cântatului și folosirea instrumentelor 

muzicale. Tot aici am găsit pasiunea pentru descoperirea și creșterea talentelor muzicale. 

Împreună cu cei mai talentați copii și cu ajutorul părinților lor, am reușit să înființăm un grup vocal 

de copii numit ”Crazy”. Acesta a fost începutul unei călătorii complet noi pentru mine, care este 

încă puternică chiar și în timpul pandemiei. 

Chiar înainte ca pandemia să lovească, una dintre 

cele mai apreciate realizări ale mele a fost 

dezvoltarea unui festival-concurs republican 

pentru copii și tineret numit ”Autumn Carousel”. 

În ultimii ani, a câștigat o uriașă urmărire și sprijin 

în rândul tinerilor artiști și profesori de muzică din 

toată Lituania, atât de mult încât a trebuit să fie 

împărțit în două festivaluri – Caruselul de toamnă 

și de primăvară. O altă mare realizare a fost o carte 

de cântece pentru copii numită ”Crazy Island”. 

Conține douăsprezece melodii pe care copiii și 

părinții să le cânte împreună, iar elevii Crazy 

Studio au înregistrat toate melodiile în studioul 

nostru local.  

 

 

 

 



 

 

 

Lijana Stakauskaitė / Personal archives. 

Provocările cu care m-am confruntat în timpul pandemiei și soluții inovatoare 

pentru a le depăși.  

Când a început pandemia, am avut multe temeri și gânduri îndoielnice cu privire la munca mea și 

la studioul vocal pe care l-am creat. Majoritatea activităților clubului au fost fie restricționate, fie 

anulate complet și, la început, a fost extrem de greu să predau copiilor prin internet. Cu toate 

acestea, cu timpul și după o gândire creativă, am reușit să vin cu diferite forme ale acelorași 

evenimente și activități familiare cu care erau obișnuiți elevii mei. Este evident că predarea copiilor 

în timpul pandemiei a devenit mult mai dificilă, aveau nevoie să fie motivați și încurajați mai mult 

decât personal. În plus, activitățile noastre obișnuite au trebuit să se schimbe complet din moment 

ce predau copiilor de la 3 la 16 ani și nu toți copiii au putut folosi internetul în mod egal. 

Pe de altă parte, învățământul la distanță m-a determinat să învăț multe lucruri noi și să caut soluții 

tehnologice creative pentru a îmbunătăți abilitățile și cunoștințele pe care le aveam deja și să 

implementez acele cunoștințe într-un mod care să ajungă la studenții mei la distanță lungă. 

Evenimentele noastre obișnuite au devenit îndepărtate și au pus multe provocări noi pe care nu 

le-am experimentat până acum. Tot ceea ce făceam pentru ca alții să vadă trebuia filmat și editat, 

de obicei chiar de studenți. În acest fel, au învățat multe abilități noi valoroase și chiar m-au învățat 

cum să folosesc unele dintre aplicațiile pe care le foloseau. Am organizat chiar și o competiție la 

distanță “Autumn Carousel”  cu mulți concurenți din toată Lituania, care a fost un succes uriaș. De 

asemenea, am filmat diverse concerte pentru părinții studenților și comunitatea locală pentru a le 

viziona în timpul sărbătorilor locale, cum ar fi Ziua Mamei, Crăciunul și alte evenimente care au 

fost anulate din cauza restricțiilor pandemiei. 
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Am învățat mai multe lecții și abilități noi în timpul pandemiei decât în cei 5 ani anteriori 

acesteia și sunt sigur că aceste cunoștințe mă vor ajuta să mă străduiesc în anii următori. 

 

Planurile și aspirațiile mele de viitor pentru dezvoltarea carierei mele în CCS.  

Deși intenționez să duc la îndeplinire toate sarcinile și evenimentele pe care le-am stabilit anterior 

în Birstonas și în alte două școli de muzică la care lucrez, în timpul pandemiei, concentrarea mea 

s-a schimbat ușor și acum este împărțită între a preda elevilor și a mă concentra mai mult pe 

cariera mea muzicală personală. În timpul pandemiei, am avut mai mult timp liber pentru a exersa 

și a-mi îmbunătăți propriile abilități de cântat, ceea ce, la rândul său, m-a condus la oportunități 

interesante. Între pandemii, când restricțiile au permis evenimente mai mari, am cântat cu voce și 

la clape pentru o celebră cântăreață pop lituaniană în turneul ei, precum și în câteva spectacole 

solo în evenimente din Lituania. 

De asemenea, particip în prezent la o emisiune muzicală TV X-Factor Lituania, unde până acum am 

avut rezultate uimitoare și un sprijin uriaș din partea publicului și a juriului X-Factor. Acest lucru 

mi-a sporit încrederea și abilitățile de cântat la noi cote, care sper că vor aduce și mai multe 

oportunități de a-mi arăta abilitățile și cunoștințele muzicale unui public și mai larg. 

 

Sugestia mea pentru cei care doresc să lucreze în CCS  

Nu renunțați niciodată. Punct. 

Nu știi niciodată când va veni timpul tău și vârsta, aspectul sau setul actual de abilități ar putea să 

nu fie la fel de important ca mentalitatea potrivită și dorința de a reuși. Cu toții trebuie să ne 

adaptăm la unele lucruri în viață și cu cât devine mai greu, cu atât trebuie să continui să mergi 

înainte. 

Întrebări de auto-reflecție 

 

1. Cât de departe voi urca pe scena X-factor și ce noi oportunități va aduce? 

2. Un profesor de muzică ar trebui să aibă o carieră muzicală personală? 

3. Cât timp putem preda elevilor la distanță fără a începe să le degradăm abilitățile? 

 

 

Această poveste de bune practici este pregătită de Centrul de Cultură din 

Birstonas. 

 


