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Gintaras: «Η αυτοεκπαίδευση είναι αυτό που πραγματικά σπρώχνει 

έναν καλλιτέχνη προς τα εμπρός» 

 

Gintaras Jacunskas, Λιθουανία 

Τομέας: Παιχνίδια & Πολυμέσα 

Θέση: Σχεδιαστής κινούμενων σχεδίων/γραφικών κίνησης – εργοδοτούμενος 

 

Σχετικά με εμένα 

Γεννήθηκα στο Μπιρστόνας της Λιθουανίας το 1994. Μεγαλώνοντας ήμουν συνέχεια 

περιτριγυρισμένος από τέχνη, βιβλία, μουσική, θέατρο και βιντεοπαιχνίδια. Αυτό 

αντικατοπτριζόταν και στα χόμπι μου, στις δραστηριότητες μετά το σχολείο και στα αγαπημένα 

μου θέματα συζήτησης. 

Όταν ήρθε ο καιρός να επιλέξω την επαγγελματική μου πορεία, ήμουν σίγουρος ότι ήθελα να 

εργαστώ σε έναν δημιουργικό τομέα. Παρακολούθησα μαθήματα σε ένα πρόγραμμα σπουδών 

στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βίλνιους, στο πλαίσιο των οποίων είχαμε την ευκαιρία να 

δοκιμάσουμε πολλές διαφορετικές πρακτικές – από τον σχεδιασμό και τη δημιουργία ταινιών 



 

μέχρι τον προγραμματισμό, αλλά ήμουν ακόμα διστακτικός και δεν ήθελα να δεσμευτώ σε 

κάποιο από αυτά τα πεδία, μέχρι την ώρα που δοκίμασα τα κινούμενα σχέδια. 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσω ένα λογισμικό κινουμένων σχεδίων κατά τη διάρκεια 

της πρακτικής μου άσκησης στο πανεπιστήμιο, ενθουσιάστηκα αμέσως. Τότε συνειδητοποίησα 

ότι η αυτοεκπαίδευση είναι αυτό που πραγματικά σπρώχνει έναν καλλιτέχνη προς τα εμπρός. 

Για τα επόμενα δύο χρόνια άφησα τη διασκέδαση και τον ελεύθερο χρόνο στην άκρη και το μόνο 

που με ένοιαζε πιο πολύ ήταν να βελτιώσω τις δεξιότητές μου για να μπορέσω να εργαστώ σε 

ένα από τα σπουδαιότερα και πιο ξακουστά στούντιο κινουμένων σχεδίων. 

Μετά από δύο χρόνια σκληρής δουλειάς, επιτέλους, βρήκα μια θέση εργασίας σε ένα από τα 

καλύτερα στούντιο κινουμένων σχεδίων στη Λιθουανία. Ήμουν περιτριγυρισμένος από 

ταλαντούχους ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμουν ίδιες ιδέες και μάθαινα νέα πράγματα 

κάθε μέρα. Ανέλαβα έργα για πολλά γνωστά διεθνή εμπορικά σήματα και περνούσα υπέροχα. 

Κατά την περίοδο της απασχόλησής μου στον κλάδο κινουμένων σχεδίων, έμαθα ότι η γνώση 

πολλών λογισμικών ήταν απλώς ένα σημείο εκκίνησης και ότι υπήρχαν πολύ περισσότεροι 

τομείς στους οποίους μπορούσα να εκπαιδευτώ, όπως π.χ. τα βασικά στοιχεία του 

σχεδιασμού/κινούμενων σχεδίων και η επιχειρηματική πλευρά του κλάδου. 

Επίσης, έμαθα ότι, παρόλο που είναι πάντα 

το καλύτερο να πιστεύουμε στον εαυτό μας, 

μια μικρή βοήθεια από άλλους μπορεί να 

μας δώσει μεγάλη ώθηση για περαιτέρω 

βελτίωση. Υπάρχουν τόσοι πολλοί 

επιτυχημένοι άνθρωποι που μοιράζονται τις 

γνώσεις τους δωρεάν, απλά πρέπει να 

είμαστε περίεργοι και να μαθαίνουμε από 

τα λάθη και τις νίκες άλλων ανθρώπων. 

 

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

αντιμετώπισή τους 

Όταν ξέσπασε η πανδημία, ήξερα ότι ο εμπορικός τομέας θα ήταν ένας από τους πρώτους που 

θα επηρεάζονταν και είχα μπροστά μου μια δύσκολη επιλογή: να εργαστώ στο στούντιο που 

μου αρέσει πολύ και να αντιμετωπίσω τις συνέπειες ή να βρω έναν νέο τρόπο να βελτιώσω τον 

εαυτό μου και το σύνολο των δεξιοτήτων μου. 

Φωτογραφία από fauxels στο Pexels. 
Πηγή: https://www.pexels.com/photo/photo-of-
people-doing-handshakes-3183197/  

https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-doing-handshakes-3183197/
https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-doing-handshakes-3183197/


 

Μετά από πολύ ώριμη σκέψη, αποφάσισα να μην αφήσω καταστάσεις εκτός του δικού μου 

ελέγχου να επηρεάσουν την προσωπική μου ανάπτυξη. Ξεκίνησα, λοιπόν, να ερευνώ για άλλους 

κλάδους και ένας από αυτούς έτυχε να συμπίπτει με ένα από τα αγαπημένα μου παιδικά χόμπι 

– τα βιντεοπαιχνίδια. 

Τότε έτυχε η παγκόσμια εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών 

«Nordcurrent» να ψάχνει για έναν σχεδιαστή γραφικών κίνησης, 

μια θέση εργασίας που ταίριαζε στις ικανότητές μου, και έτσι 

αποφάσισα να υποβάλω αίτηση. Μετά από μακρά και 

προσεκτική προετοιμασία και βοήθεια από τους φίλους μου 

κατάφερα να προσληφθώ σε εκείνη τη θέση εργασίας, στην 

οποία και εργάζομαι από τότε. 

Η απόφασή μου να προχωρήσω και να συνεχίσω να μαθαίνω νέα 

πράγματα ήταν η σωστή και δεν το έχω μετανιώσει καθόλου.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έμαθα ότι η επιτυχία δεν 

μετριέται με το χρήμα. Αφορά τόσο τις επαρκείς απολαβές όσο 

και το αίσθημα ευτυχίας και ικανοποίησης ταυτόχρονα. Έχει να 

κάνει με το να περιτριγυριζόμαστε από σπουδαίους ανθρώπους, 

να είμαστε ολοκληρωμένα άτομα στην προσωπική μας ζωή και 

να έχουμε χόμπι για να απασχολούμαστε δημιουργικά και να 

διατηρούμαστε υγιείς. 

 

 

«Η ικανότητα να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και να αναγνωρίζουμε τυχόν 

ελλείψεις σε δεξιότητες ενώ αγωνιζόμαστε να αναπτυχθούμε και να 

βελτιωθούμε είναι ένα από τα πιο πολύτιμα μαθήματα ζωής».  

Φωτογραφία – Ο Gintaras 
εργάζεται στην παγκόσμια 
εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών 

«Nordcurrent» 

Φωτογραφία – Ο Gintaras Jacunskas εργάζεται σε έργα. 



 

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

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Για το μέλλον και τους στόχους μου, μου αρέσει το δίδαγμα από το απόφθεγμα «ποτέ αυθεντία, 

πάντα μαθητής». Καθώς έχω ήδη εξασφαλίσει μια άνετη διαβίωση, ο κύριος στόχος μου τώρα 

είναι να συνεχίσω να μαθαίνω, να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου και να επικεντρωθώ 

στη διαδικασία κατά την οποία πραγματοποιείται η βελτίωση, αντί να εστιάζω μόνο στον τελικό 

προορισμό. 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα  

Η ικανότητα να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και να αναγνωρίζουμε τυχόν ελλείψεις σε 

δεξιότητες ενώ αγωνιζόμαστε να αναπτυχθούμε και να βελτιωθούμε είναι ένα από τα πιο 

πολύτιμα μαθήματα ζωής σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον δημιουργικό και πολιτιστικό 

τομέα. Μην είστε τόσο σκληροί με τον εαυτό σας, απολαύστε τη διαδικασία και συνεχίστε πάντα 

να μαθαίνετε. Διαμαρτυρηθείτε για τον τρόπο που άλλοι άνθρωποι δημιουργούν τέχνη 

δημιουργώντας καλύτερη τέχνη. Γίνετε η αλλαγή που θέλετε να δείτε στον κόσμο. Ζωγραφίστε 

την τέχνη που θέλετε να δείτε, παίξτε τη μουσική που θέλετε να ακούσετε, γράψτε τα βιβλία 

που θέλετε να διαβάσετε. 

 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Προτεραιότητά μου πρέπει να αποτελεί η δική μου ευτυχία ή των εταιρειών; 

2. Πώς μπορώ να περισώσω τον εαυτό μου από μια απώλεια/δύσκολη κατάσταση που 

προκαλείται από απρόβλεπτες καταστάσεις, π.χ. μια πανδημία; 

 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ανέπτυξε το Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(Social Innovation Fund). 


