Σθμαςία ζχει να κάνεισ αυτό που αγαπάσ
ι να αγαπάσ αυτό που κάνεισ;
Μια ςθμαντικι μεταβατικι περίοδο ςτθ ηωι ςασ είναι θ ολοκλιρωςθ των
ςπουδϊν ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. Κλείνει ο κφκλοσ του ςχολείου και του
μακθτι/τριασ. Καλείςτε να πάρετε ςθμαντικζσ αποφάςεισ για το μζλλον ςασ και να
αποφαςίςετε για τθ μελλοντικι ςασ πορεία, εξζλιξθ και ςταδιοδρομία. Καλείςτε να
αποφαςίςετε για ςπουδζσ που κα ςασ οδθγιςουν άμεςα ι εμμζςωσ ςε
επαγγζλματα που κα ακολουκιςετε ςτθ ηωι ςασ. Τα πάντα γφρω ςασ προτρζπουν,
το επάγγελμα το οποίο κα επιλζξετε, πρζπει να ςασ εκφράηει και να καλφπτει όλεσ
τισ απαιτιςεισ ςασ, χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ και όρια. Θα πρζπει να είναι αυτό που
πραγματικά αγαπάτε, ϊςτε να αποδϊςετε ςε αυτό και να γίνεται πετυχθμζνοι
επαγγελματίεσ. Είναι αλικεια ότι θ εφςτοχθ επιλογι ςπουδϊν και επαγγελμάτων
κάνει τουσ ανκρϊπουσ ευτυχιςμζνουσ, αφοςιωμζνουσ ςτο ςτόχο τουσ,
δθμιουργικοφσ και παραγωγικοφσ κι ασ ζχουν να αντιμετωπίςουν προβλιματα,
δυςκολίεσ και ςυγκροφςεισ ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ
ςταδιοδρομίασ τουσ. Αντίκετα εκείνοι που αντιλαμβάνονται ςτθν πορεία τθσ
εργαςιακισ τουσ ηωισ ότι ζκαναν λάκοσ επιλογι, αιςκάνονται ανικανοποίθτοι,
δυςτυχιςμζνοι, δε γεφονται τθν αίςκθςθ τθσ δθμιουργίασ, είναι αρνθτικοί απζναντι
ςτισ ςυνεργαςίεσ και ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και γεφονται τθν πίκρα τθσ χαμζνθσ
ευκαιρίασ από λάκοσ επιλογζσ. Αυτζσ οι λάκοσ επαγγελματικζσ αποφάςεισ πολλζσ
φορζσ φζρνουν αρνθτικά αποτελζςματα ςτθν κοινωνικι πρόοδο και ευθμερία.
Πϊσ όμωσ να αποφαςίςεισ ςτα 17 ςου ποια αντικείμενα ςπουδϊν και
μετζπειτα επαγγζλματα είναι κατάλλθλα για ςζνα; Πϊσ κα καταλάβεισ τι ςου
ταιριάηει καλφτερα; Η βοικεια και υποςτιριξθ μπορεί να δοκεί με τον
επαγγελματικό προςανατολιςμό, όταν οι υπθρεςίεσ του προςφζρονται
οργανωμζνα και ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ, από τα πρϊτα ςχολικά χρόνια κι όχι
μόνο μετά τισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ τθσ Γ’ Λυκείου.
Θεωρείται ςθμαντικό να διερευνιςετε πλευρζσ του εαυτοφ ςασ, να
οργανϊνετε τθν προςωπικι ςασ πορεία ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, να είςτε
ςυνεπείσ ςτισ ςχολικζσ ςασ υποχρεϊςεισ, πεικαρχθμζνοι ςτθν οργάνωςθ κάκε
προςπάκειασ, για να πετφχετε τουσ ςτόχουσ που με ςαφινεια πρζπει να
κακορίςετε, να είςτε αποφαςιςτικοί/ζσ, επίμονοι/εσ, με κετικι ςκζψθ και διάκεςθ
να ανταποκρικείτε ςτισ προςδοκίεσ ςασ. Να ζχετε ςτο μυαλό ςασ ότι θ επιτυχία ςτθν
επιδίωξθ του ςτόχου που λζγεται ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, εξαρτάται
από το ενδιαφζρον ςασ για τθν εκπαίδευςθ, τισ ικανότθτεσ και τθν προετοιμαςία
ςασ. Για όλα αυτά απαιτείται βοικεια, και δυςτυχϊσ το εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα
δεν τθν προςφζρει με ςτακερό και οργανωμζνο τρόπο. Απαιτοφνται οργανωμζνεσ
και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, διότι αυτόσ ο κεςμόσ
μπορεί να οδθγιςει ςτθν αυτογνωςία, ςτθν πλθροφόρθςθ για ςπουδζσ και
επαγγζλματα, ςτθν εκμάκθςθ τεχνικϊν λιψθσ απόφαςθσ και ςτθ μετάβαςθ,
διαδικαςίεσ ςθμαντικζσ που κα ςυμβάλλουν ςτθν υποςτιριξθ ενόσ νζου ανκρϊπου
να πάρει εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ αποφάςεισ και να ςχεδιάςει με εφςτοχο
τρόπο τθ ςταδιοδρομία του, ιςορροπϊντασ επικυμίεσ και δυνατότθτεσ. Δεν
υπάρχουν καλζσ ι κακζσ ςπουδζσ. Υπάρχει θ προςεκτικι και ϊριμθ επιλογι

ςφμφωνα με αυτό που ταιριάηει ςτον κακζνα μασ και μπορεί να το υποςτθρίξει με
τισ ικανότθτεσ και δεξιότθτζσ του.
Δεν πρζπει όμωσ να επιτρζπουμε ςτον αρνθτιςμό που επικρατεί γφρω μασ να
μασ επθρεάηει και να εμποδίηει τθν εξζλιξθ και τα όνειρά μασ. Οι εμπειρίεσ που
αποκτϊνται κακθμερινά και οι παραςτάςεισ ςτθ ηωι ενόσ ζφθβου/θσ, ενόσ νζου
ανκρϊπου που διανφει τα μεταβατικά του ςτάδια είναι ςθμαντικζσ και μποροφν να
βοθκιςουν ςτο μεγάλο προβλθματιςμό «τι μου ταιριάηει και τι μπορϊ να κάνω».
Όταν προετοιμάηεται κατάλλθλα ο ςθμερινόσ/θ μακθτισ/τρια, αυτό ςθμαίνει ότι
«γνωρίηει και κατανοεί όςα ςυμβαίνουν γφρω του και μζςα του». Υιοκετεί μια
κριτικι ςτάςθ και δεν προςαρμόηεται πακθτικά και άκριτα ςτισ διάφορεσ
καταςτάςεισ και προκλιςεισ, αλλά τολμά να διερευνά και να δρα ζτςι, ϊςτε να τισ
μεταβάλλει ανάλογα με τουσ ςτόχουσ του.
Μια ακόμθ ςθμαντικι προτροπι και πρόκλθςθ είναι να βάηουν τα νζα παιδιά
ςτο μυαλό τουσ πρότυπα ςθμαντικών ανκρώπων. Να γοθτεφονται και να
προςπακοφν να μοιάςουν ςε επιτυχθμζνουσ ανκρϊπουσ τθσ επιςτιμθσ, τθσ τζχνθσ,
τθσ αγοράσ. Υπάρχουν πολλζσ ςθμαντικζσ ςπουδζσ, οι οποίεσ εφόςον διαπιςτωκεί
ότι ταιριάηουν και ενδιαφζρουν ζναν νζο άνκρωπο μπορεί να γίνουν θ επιτυχθμζνθ
του επιλογι και ευκαιρία να εξελιχκεί επαγγελματικά.
Σιμερα με τθ χριςθ του διαδικτφου που εκτόσ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων
από αλόγιςτθ και υπερβολικι χριςθ είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο, ζχετε τθν
ευκαιρία να ενθμερωκείτε για τισ ςπουδζσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ τόςο ςτθν
Ελλάδα όςο και ςε πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. Από τισ ςελίδεσ των
Πανεπιςτθμίων και από ζγκυρουσ οδθγοφσ.
Πθγζσ πλθροφόρθςθσ μπορεί να είναι θ οικογζνειά μασ, οι κακθγθτζσ μασ,
φοιτθτζσ που φοιτοφν ςε ςχολζσ που μασ ενδιαφζρουν, επαγγελματίεσ και άτομα
του κοινωνικοφ μασ περίγυρου.
Και φυςικά μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα Κ.Ε.Σ.Υ. ςτουσ υπεφκυνουσ των
τομζων Συμβουλευτικι ςτον Επαγγελματικό Προςανατολιςμό.
Σε αυτι τθ διαδρομι δεν είςαι μόνοσ/θ ςου. Αναηιτθςε βοικεια, υποςτιριξθ
και αξιοποίθςε κάκε αξιόπιςτθ και ζγκυρθ πθγι, ϊςτε να προετοιμαςτείσ και να
ενθμερωκείσ για εφςτοχεσ επιλογζσ. Αναηιτθςε εργαλεία που μποροφν να ςε
βοθκιςουν και αξιοποίθςζ τα.
Όποιοσ προετοιμάηεται εγκαίρωσ και κατάλλθλα, ζχει πολλζσ πικανότθτεσ να
επιλζξει ςωςτά. Όποιοσ αναηθτά πρότυπα ςτθ ηωι του ζχει πολλζσ πικανότθτεσ
ςτθν πορεία του να εξελιχκεί επαγγελματικά μζςα από εφςτοχεσ επιλογζσ.
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Εργαλεία που μποροφν να ςε βοθκιςουν:
Στθ ςελίδα του ΕΟΠΠΕΠ το φυλλάδιο ΣΠΟΥ…ΔΑΖΩ! Μπορεί να ςασ δϊςει
χριςιμεσ οδθγίεσ. Υπάρχουν ςτοιχεία που όφειλε ο ΕΟΠΠΕΠ να διορκώςει
ςφμφωνα με τα δεδομζνα που άλλαξαν (π.χ. γίνεται αναφορά ςε ΤΕΙ, ςε δομζσ που
ζχουν καταργθκεί, όπωσ τα ΚΕΣΥΠ κ.ά.) όμωσ παραμζνει ζνασ καλόσ οδθγόσ
αυτοβοικειασ.
Για να τον γνωρίςετε, ακολουκείςτε το ςφνδεςμο:
https://spoudazw.eoppep.gr

Το Γραφείο Διαςφνδεςθσ Σπουδϊν & Σταδιοδρομίασ του Αριςτοτελείου
Πανεπιςτθμίου, υπό τθν αιγίδα των Πρυτανικϊν Αρχϊν και ςε ςυνεργαςία με τα
Κζντρα Εκπαιδευτικισ & Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ (Κ.Ε.Σ.Υ) τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, διοργάνωςαν
τθν πενταιμερθ εκδιλωςθ με κζμα:

«Σπουδζσ ςτο Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ»
https://dasta.auth.gr/cmsitem.aspx?sid=2&id=897
Ο ςφνδεςμοσ κα ςασ οδθγιςει ςτθ ςελίδα τθσ ΔΑΣΤΑ (δομι απαςχόλθςθσ και
ςταδιοδρομίασ) του Α.Π.Θ. Θα ζχετε τθν ευκαιρία να δείτε τθ βιντεοςκόπθςθ τθσ
εκδιλωςθσ για τα τμιματα που ςασ ενδιαφζρουν, αλλά και τισ παρουςιάςεισ με
διαφάνειεσ των ςχολϊν και τμθμάτων του ΑΠΘ.

Δικτυακόσ τόποσ του Εκνικοφ Κζντρου EUROPASS":
http://europass.eoppep.gr/index.php/el

Τα 8 επίπεδα του εκνικοφ πλαιςίου προςόντων:
https://proson.eoppep.gr/el

Πλθροφορίεσ για ςπουδζσ ςτθν Ευρώπθ:
https://ec.europa.eu/ploteus

Εκνικό πλαίςιο προςόντων:
https://nqf.gov.gr

Ξεκινιςτε τθ διερεφνθςι ςασ και καλι τφχθ ςτα ςχζδιά ςασ!

