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ΒΙΒΛΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: 
«Πώς θα κάνω το παιδί 

μου να αγαπήσει 
το σχολείο;» 

Το BookSitting προτείνει το νέο βιβλίο 
της Μαρίνας Ψιλούτσικου που μαθαίνει 
στους γονείς πώς να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους να αγαπήσουν το σχολείο 
και να κάνουν τη μάθηση τρόπο ζωής. 
 

Ημερομηνία 06/07/2015 

Μέσο booksitting.wordpress.com 

Συντάκτης Αλεξία Καλογεροπούλου 

Link https://goo.gl/xYO35G 
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Χρησιμοποιώντας καθημερινά 

παραδείγματα και πρακτικές 

συμβουλές, η συγγραφέας Μαρίνα 

Ψιλούτσικου, δείχνει στους γονείς 

πολλούς τρόπους για να κάνουν τα 

παιδιά τους να αγαπήσουν το σχολείο 

και τη γνώση. 

Στις 320 σελίδες του βιβλίου «Πώς θα 

κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το 

σχολείο;», η συγγραφέας καταπιάνεται 

με μια σειρά θεμάτων που απασχολούν 

όλους σχεδόν όσοι μεγαλώνουν παιδιά: 

από τις δύσκολες ερωτήσεις, την 

επικοινωνία, το φόβο και την αποτυχία μέχρι την εξειδίκευση, τη 

βαθμοθηρία, το ίντερνετ, την τηλεόραση και το ευ ζην. 

Όπως γράφει η ίδια η συγγραφέας: «Η μόρφωση είναι το μεγαλύτερο 

εφόδιο που μπορεί να προσφέρει ένας γονέας στο παιδί του. Αλλά δεν 

ξεκινάει στην πρώτη δημοτικού. Ξεκινάει στο πρώτο «Γιατί, μαμά;». Και 

δεν τελειώνει στην τρίτη λυκείου ούτε στην αποφοίτηση από τις 

μεταπτυχιακές σπουδές. Τελειώνει τη μέρα που το παιδί θα πάψει να 

νιώθει ερευνητής, τη μέρα που θα πάψει να ανακαλύπτει τον κόσμο. 

Τελειώνει τη μέρα που κάποιος θα το πείσει πως είναι κακό να ρωτάει. 

Τελειώνει τη μέρα που κάποιος θα το πείσει πως οφείλει μόνο να 

απαντάει. Μην επιτρέψετε να γίνουν οι απαντήσεις πιο σημαντικές από τα 

ερωτήματα. Τίποτα άξιο λόγου δεν συνέβη ποτέ επειδή κάποιος επανέλαβε 

μια «σωστή» απάντηση σε κάποιον που την ήξερε ήδη.  

Όλοι γεννιόμαστε τέλειοι ερευνητές, με αστείρευτη διάθεση για μάθηση. 

Ως μωρά, αντιμετωπίζουμε τα πάντα με ενδιαφέρον και χρησιμοποιούμε 
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όλες τις αισθήσεις μας για να τα καταλάβουμε. Δημιουργήστε το 

περιβάλλον που θα επιτρέψει στο παιδί σας να νιώθει σε όλη του τη ζωή 

ερευνητής. Τα τυπικά, οι βαθμοί και τα πτυχία θα έρθουν ως φυσική 

συνέπεια.» 

 

Λίγα λόγια για την συγγραφέα 

Η Μαρίνα Ψιλούτσικου έχει διδακτορικό στη Στρατηγική των 

Επιχειρήσεων και διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Άρθρα της έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, 

καθώς και στον Τύπο. Ασχολείται με το life coaching σε θέματα 

εκπαίδευσης και καριέρας. Όραμά της είναι να βοηθήσει τους 

ανθρώπους να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της σύγχρονης 

καθημερινότητας, αξιοποιώντας τις επιστημονικές αρχές της 

Στρατηγικής και της Λήψης Αποφάσεων. 

Γράφει στο Cool School (https://psiloutsikou.wordpress.com/) και 

στοLifestrategy (https://lifestrategyblog.wordpress.com/). Μέσα από 

το edx και το Coursera, συνεχίζει τις σπουδές της στα καλύτερα 

πανεπιστήμια του κόσμου – παραμένοντας μαθήτρια για πάντα. 

Τη συναντάτε: • στο Facebook ως Marina Psiloutsikou • στο Twitter ως 

mpsilout • στοLinkedIn ως Marina Psiloutsikou. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση mpsiloutsikou@gmail.com 

 

Info: Πώς θα κάνω το παιδί μου να αγαπήσει το σχολείο;, 

συγγραφέας: Μαρίνα Ψιλούτσικου, εκδόσεις Διόπτρα, σελ. 320, τιμή: 

13,30€.  

  

https://psiloutsikou.wordpress.com/
https://lifestrategyblog.wordpress.com/
https://www.dioptra.gr/Vivlio/463/719/Pos-tha-kano-to-paidi-mou-na-agapisei-to-sxoleio/
https://www.dioptra.gr/el/

