Ποια Ειδικότητα Σπουδών-Σχολή να Επιλέξω και Πως?

“Ο Δεκάλογοσ του Μθχανογραφικοφ”
* Η θμαντικότερθ τιγμι Αποφάςεων ςτθ Ζωι κάκε Νζου Ανκρϊπου *
από τον Πζτρο Τςιτςιρίκο, Σφμβουλο Εκπαίδευςησ & Life Coach, petros@network.gr

Η επιλογι τθσ Ειδικότθτασ ςπουδϊν κα χαρακτθρίςει τθν προςωπικότθτά ςου, τισ ςυναναςτροφζσ
ςου και κα ςφραγίςει το μζλλον ςου, τθν επαγγελματικι ςου καριζρα και ολόκλθρθ τθ ηωι ςου.
Προςοχι!! Αν δε ςου αρζςει πραγματικά και πθγαία το αντικείμενο που ςπουδάηεισ, μετζπειτα δε
κα ςου αρζςει οφτε θ δουλειά ςου και κατ’ επζκταςθ οφτε και θ ηωι ςου.
1.

ΚΤΝΗΓΑ ΣΗΝ ΟΤΙΑ - Πετυχθμζνθ καριζρα κάνει αυτόσ που είναι καλόσ ςτο αντικείμενό του,
όποιο κι αν είναι αυτό και όχι όποιοσ ζχει Πτυχίο όποιο κι αν είναι αυτό (άλλοτε πιό πολλζσ και
άλλοτε πιό λίγεσ, δουλειζσ υπάρχουν  και κα υπάρχουν, αλλά κανείσ δεν τισ δίνει ςτον οποιοδιποτε κάτοχο
πτυχίου, αλλά μόνο ςτον καλό επιςτιμονα-επαγγελματία, γι’ αυτό φρόντιςε να γίνεισ κι εςφ - θ αγορά και θ αγορά
εργαςίασ δεν ηθτοφν αξιόλογα πτυχία αλλά αξιόλογουσ ανκρϊπουσ)

2.

ΣΟΧΕΤΕ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ - κοπόσ ςου ΔΕΝ είναι να πετφχεισ ςτο Πανεπιςτιμιο, αλλά να
πετφχεισ ςτθν Ειδικότθτα που ςτοχεφεισ (μόνο ζτςι ξεκινάσ με καλοφσ οιωνοφσ για τθ δικι ςου ηωι που ςτθν
ουςία τϊρα ξεκινάσ, γι’ αυτό μθ κάνεισ καμία ζκπτωςθ ςτο μζλλον ςου και ςτα όνειρά ςου)

3.

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΟΤ ΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΟΤ - Να επιλζξεισ τθν Ειδικότθτα που κα ςπουδάςεισ με
κριτιριο τθν κλίςθ ςου ςε κάποιο τομζα (εφόςον θ κλίςθ αυτι υπάρχει και εφόςον το γνωρίηεισ, ψάξε τα
μακιματα και τα προγράμματα των πανεπιςτθμιακϊν ςχολϊν και κα καταλάβεισ αν θ ηωι ςου ςτο Πανεπιςτιμιο και
αργότερα θ ηωι ςτθ δουλειά ςου μπορεί να είναι μια διαρκισ ευχάριςτθ εμπειρία ι μπορεί να είναι μαρτφριο)

4.

ΔΙΑΛΕΞΕ ΜΕ ΣΗΝ ΨΤΧΗ ΟΤ - Να επιλζξεισ τθν Ειδικότθτα που κα ςπουδάςεισ με κριτιριο τθν
αγάπθ ι το καυμαςμό ςου για κάποιο επάγγελμα (εφόςον καυμάηεισ ζνα επάγγελμα, διλωςε τθν
ειδικότθτα που κα ςε οδθγιςει ςε αυτό, διαφορετικά, αν ςπουδάςεισ κάτι άλλο, κα ςου μείνει για πάντα το κρίμα
και θ ανεκπλιρωτθ επικυμία)

5.

6.

ΜΗ ΚΟΙΣΑ ΣΟΤ ΑΛΛΟΤ - Μθν επιλζξεισ τθν Ειδικότθτα που κα ςπουδάςεισ με κριτιρια το
πόςα μόρια απαιτοφνται ι το τι κάνουν οι άλλοι ι τθν επικυμία ςου να αποδείξεισ ... ότι τουσ
ξεπζραςεσ όλουσ (οι πετυχθμζνοι ςτθ ηωι, κατά κανόνα δεν είναι οι αριςτοφχοι αλλά οι άριςτοι ι οι άξιοι)
Η ΔΟΤΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕΟ, ΟΧΙ ΑΤΣΟΚΟΠΟ - Μθν επιλζξεισ τθν Ειδικότθτα που κα ςπουδάςεισ
με κριτιριο το αν υπάρχουν πολλζσ δουλειζσ ι κζςεισ εργαςίασ ςτον κλάδο αυτό (κανζνασ κλάδοσ
δεν εγγυάται ποτζ τθν απαςχόλθςι ςου – πάντωσ, αν το ΜΟΝΟ που ςε ενδιαφζρει είναι να βρεισ δουλειά θ μόνθ
λφςθ είναι αν μπορείσ να γίνεισ Λογιςτισ/ρια, Αςτυνομικόσ, ι τρατιωτικόσ, όχι κάτι άλλο - ο ιατρικόσ κλάδοσ για
παράδειγμα ζχει μεγάλθ ανεργία)

7.

ΜΗ ΧΑΝΕΙ ΑΚΟΠΑ ΧΡΟΝΟ - Μθν επιλζξεισ ποτζ μια ειδικότθτα ι ςχολι μόνο και μόνο για να
εξαργυρώςεισ τον κόπο, τα ξενφχτια και τθν προςπάκειά ςου (αν δεν ζχεισ τθ βεβαιότθτα ότι το
αντικείμενο ςπουδϊν και θ μετζπειτα εναςχόλθςι ςου ςε ενδιαφζρει, μθ χαραμίςεισ μινεσ ι χρόνια αγωνίασ με μια
λάκοσ απόφαςθ τθσ ςτιγμισ – κάκε βεβιαςμζνθ εξαργφρωςθ είναι ςτθν ουςία μια υποτίμθςθ - ΠΡΟΟΧΗ! Μθ
γεμίςεισ ςτο Μθχανογραφικό ςου με ςχολζσ που είτε δε ςε ελκφουν είτε δε γνωρίηεισ, μόνο και μόνο για να πετφχεισ
“κάπου” - αν κζλεισ να γίνεισ φαρμακοποιόσ, μθ ςπουδάςεισ γεωλόγοσ, αλλά βρεσ τρόπο να γίνεισ φαρμακοποιόσ)

8.

ΜΗ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΖΕΑΙ ΜΕ ΣΗ ΖΩΗ - Μθν επιλζξεισ ποτζ μια Ειδικότθτα ι ςχολι αν δεν ξζρεισ
περί τίνοσ πρόκειται, μόνο και μόνο για να δοκιμάςεισ και να δεισ “μπασ και ςου αρζςει” (ο
δικόσ ςου χρόνοσ, τα δθμιουργικά χρόνια τθσ ηωισ ςου και οι οικονομίεσ των γονιϊν ςου δεν είναι για πειραματιςμό
– αν τελικά διαπιςτϊςεισ ότι αυτό το πείραμα απζτυχε, μπορεί είτε να είναι αργά, είτε χρονικά είτε λόγω χρθμάτων
– κάκε χρόνο που χάνεισ δεν επιβαρφνονται μόνο οι γονείσ ςου με επιπλζον ζξοδα αλλά και εςφ που χάνεισ μιςκοφσ,
ιδζεσ και ευκαιρίεσ για εξζλιξθ, ενϊ θ ςταςιμότθτα αυτι μπορεί να ςου ατονιςει το πάκοσ για ηωι και δθμιουργία)

9.

Η ΦΤΓΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ - Μθ παραςυρκείσ να φφγεισ από τθν πόλθ ςου μόνο και
μόνο για να νιώςεισ το αίςκθμα τθσ ανεξαρτθςίασ (μία λάκοσ επιλογι και κακυςτζρθςθ μπορεί να ςε
οδθγιςει ςτο αντίκετο αποτζλεςμα τθσ πλιρουσ εξάρτθςθσ από το ςπίτι - αν κατά βάκοσ γνωρίηεισ ότι δεν είςαι ςτο
δρόμο τθσ επιτυχίασ και θ ςχολι που “πζτυχεσ” δεν είναι αυτό που ικελεσ, μθν κάνεισ βιμα - ξαναπροςπάκθςε να
πετφχεισ ςτθ “ςχολι ςου ”ι ςποφδαςε ςτο εξωτερικό, που αποδεδειγμζνα δεν κοςτίηει περιςςότερο από τισ ςπουδζσ
ςτθν Ελλάδα εκτόσ τθσ πόλθσ ςου - ςχεδίαςε εςφ το μζλλον ςου, χωρίσ εκπτϊςεισ ςτθν Ειδικότθτα που κα ςτο προςφζρει)

10.

ΕΧΕ ΨΤΧΡΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΜΟΝΗ - Μθ βιαςτείσ και παραςυρκείσ και ξεκινιςεισ ςπουδζσ ςε μια
Ειδικότθτα ι ςχολι που δεν ςου αρζςει, περίμενε (καλφτερα προςωρινά εκτόσ Πανεπιςτθμίου παρά
μονίμωσ εντόσ μιασ βαρετισ ρουτίνασ και ανοφςιασ κακθμερινότθτασ που ςε πάει ςτο δρόμο μιασ άδικθσ μοίρασ)

