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ΠΑΙ∆Ι & νονεία 

∆εδοµένου ότι ο 
επαγγελµατικός 
προσανατολισµός 
στο ελληνικό σχολείο 
δεν είναι πολύ καλά 
οργανωµένος, οι µαθητές 
και οι γονείς καλούνται 
να ψάξουν διεξοδικά τις 
επιλογές που έχουν. 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΧί —'¦•- 
\*  Μικρό ποσοστό των 

µαθητών έχουν 
επιλέξει κάθε χρόνο 
συνειδητά τις σχολές τις 
οποίες δήλωσαν και ακόµα 
λιγότεροι ξέρουν τι είναι 
αυτό που θα σπουδάσουν», 
αναφέρει η Μαρίνα 
Ψιλούτσικου, συγγραφέας 
του βιβλίου «βς πότε θα 
διαβάζω» (εκδ. «∆ιόπτρα») 
που δίνει τις παρακάτω 
συµβουλές: 
¦ Μάθετε όσο περισσότερα 
µπορείτε για το αντικείµενο 
που σκέφτεστε να 
σπουδάσετε και για τη 
σχολή στην οποία θέλετε 
να φοιτήσετε. 
¦ Μη διαλέξετε αυτό που 
νοµίζετε πως θα σας 
εξασφαλίσει µια καλή 
δουλειά µε πολλά χρήµατα. 
Όχι γιατί δεν είναι 
σηµαντικά αυτά, αλλά γιατί 
πολύ δύσκολα θα τα 
αποκτήσετε κάνοντας κάτι 
που δεν αγαπάτε. 
¦Αξίζει να µπείτε στο 
πανεπιστήµιο, έχει να σας 
προσφέρει πολύτιµες 
γνώσεις και εµπειρίες. 
Αξίζει, όµως, να µπείτε 
ακµαίοι, µε διάθεση για τα 
παραπάνω. Αν είναι να 
µπείτε εξαντληµένοι και µε 
διάθεση να σταµατήσετε, 

δεν αξίζει. Και σίγουρα δεν 
αξίζει να βασανίζεστε, αν 
δεν τα καταφέρετε. Απλώς, 
δεν ήταν για εσάς. 
¦To πανεπιστήµιο είναι 
ένας δρόµος που οδηγεί 
στη γνώση ή και στην 
επαγγελµατική 
αποκατάσταση. ∆εν είναι, 
όµως, και ο µόνος. Να 
ξέρετε ότι έχετε 
εναλλακτικές επιλογές και 
να τη χρησιµοποιείτε αυτή 
τη γνώση σαν δίχτυ 
ασφαλείας, σαν back up 
και να µην πιέζετε το µυαλό 
και την καρδιά σας 
περισσότερο απ' όσο 
πρέπει. 
¦∆εν είναι η 
επαγγελµατική 
αποκατάσταση ο 

µοναδικός λόγος που 
πηγαίνουµε στο 
πανεπιστήµιο. Κι αν κάνετε 
µια έρευνα στο φιλικό σας 
περιβάλλον, θα 
διαπιστώσετε ότι λίγοι 
είναι αυτοί που 
ασχολούνται 
επαγγελµατικά µε αυτό 
που σπούδασαν στο 
πανεπιστήµιο. 
¦∆εν έχει σηµασία τι θα 
διαλέξετε να κάνετε στη 
ζωή σας επαγγελµατικά (ή 
σε οποιοδήποτε αλλο 
επίπεδο). ∆ική σας η ζωή, 
δική σας και η επιλογή. 
Εκείνο που έχει σηµασία 
είναι να υπερασπιστείτε την 
επιλογή σας, ζώντας την 
όσο καλύτερα µπορείτε. Η 
ευτυχία δεν είναι προνόµιο 
συγκεκριµένων 
επαγγελµάτων. 
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