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ಶಿಕ್ಷಣವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.

- ಅನಾಮಿಕ

ತಾಯಿಯ
ಮಡಿಲು ಜಗತ್ತಿನ

ಅತ್ೀ ದೊಡ್ಡ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ

ದು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಜಾನ್
ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ
ಪದವಿಯನ್ನಾ ಅಮೆರಕದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿ ಅಪಾರ ಆಸೆ-
ಆಕಾಿಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನಾ ಹೊತ್್ತ ಭಾರತಕೆಕೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವನಿಗಾದ
ಆಘಾತ ಅಷ್ಟಿರಟಿಲಲಿ! ಏಕೆಿಂದರೆ, ಉದ್ೋಗದ ಸಿಂದರ್ಷನಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆೋಳುತ್್ತದ್ದ ಪರಾಶ್ನಾಗಳಿಿಂದ ಅವನ್ ಕರಾಮೆೋಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನಾ
ಕಳೆದುಕಳುಳುತ್್ತದ್ದ. ಎಲ್ಲಿಡೆ ಅದೆೋ ಪರಾಶ್ನಾ; ಅದೆೋ ಪರಾತ್ಕ್ರಾಯೆ.
‘ನಮಗೆ ಮೆಕಾ್ನಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಕಾಟಿರಾನಿಕ್ಸ್ ಪದವಿೋಧರರ
ಅವರ್ಕತೆಯಿದೆಯೆೋ ಹೊರತ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಪದವಿೋಧರರ
ಅವರ್ಕತೆಯಿಲಲಿ’ ಎಿಂದು ಸಿಂದರ್ಷಕರು ಹೋಳಿಬಿಡುತ್್ತದ್ದರು.
ಪರಾತ್ ಸಿಂದರ್ಷನದ ನಿಂತರವೂ ಯಾಕಾದರೂ ಈ  ಕೋರ್್ಷ
ಮಾಡಿದೆನೋ ಎಿಂದು ಜಾನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್್ತತ್್ತ.

ನಿರುದ್ೋಗದ ಸವಾಲು ಒಿಂದೆಡೆಯಾದರೆ ₹  25 ಲಕ್ಷ
ಸ್ಲವನ್ನಾ ತ್ೋರಸುವ ಮತ್್ತ ಸಿಂಸ್ರವನ್ನಾ ನೋಡಿಕಳುಳುವ
ಜವಾಬ್್ದರ ಬೋರೆ. ಕ್ಲಿರಟಿವಾದ ಈ  ಸಮಸೆ್ಗಳಿಗೆ ಪರಹಾರ
ಸಿಗದೆ, ತ್ೋವರಾವಾದ ಖಿನನಾತೆಯಿಿಂದ ಬಳಲ್ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನಕೆಕೆ
ನನನಾ ಬಳಿ ಬಿಂದಾಗ ಜಾನ್ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಕುಸಿದು
ಹೊೋಗಿದ್ದ.

ಅವನ ಸಮಸೆ್ ಗಿಂಭೋರವಾಗಿತ್್ತ; ಪರಹಾರಕೆಕೆ
ತ್ೋರ ಹಣಗಾಡಬೋಕಾಯಿತ್. ಏಕೆಿಂದರೆ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಎಿಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಬೋಡಿಕೆಯಿರಲ್ಲಲಿ.
ಇಡಿೋ ದೆೋರದಲ್ಲಿ 3–4 ಕಿಂಪನಿಗಳಿಗಷಟಿೋ ಈ  ವಗಿೋ್ಷಕರಣದ
ಎಿಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಅವರ್ಕತೆಯಿತ್್ತ. ಅರಟಿಕ್ಕೆ, ಜಾನ್
ಮಾಡಿದ್ದ ತಪಾಪಾದರೂ ಏನ್? ಹೊಸ ವಗಿೋ್ಷಕರಣವಿಂದು
ಸೆೋರದ ಕೋರ್್ಷಗೆ ಉದ್ೋಗವನ್ನಾ ಅನೆವಾೋಷ್ಸುವಾಗ
ನಿರೋಕ್ಷಿತ ಬೋಡಿಕೆ ಬರಲ್ಲಲಿ; ಕೋರ್್ಷಗೆ ಸೆೋರುವ ಮೊದಲು
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರ (ಮೆಿಂಟರ್) ಸಲಹಯನ್ನಾ ಪಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ.

ಇಿಂತಹ ತಪ್ಪಾ ನಿರ್್ಷರಗಳು, ಪರಾಮಾದಗಳು ಈಗಲೂ
ನಡೆಯುತ್ತಲ್ೋ ಇವ. ಪೋರಕರ ಒತ್್ತಯದಿಿಂದಲೋ
ಅಥವಾ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದ ಕರತೆಯಿಿಂದಲೋ,

ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳು ಕೋರ್್ಷ ಆಯೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವುತ್್ತದಾ್ದರೆ.
ತ್ೋವರಾವಾದ ಪರಾಮಾದಗಳನ್ನಾ ಸರಪಡಿಸುವುದಕೆಕೆ ಎಲಲಿ
ಸಿಂದರ್ಷಗಳಲೂಲಿ ಸ್ಧ್ವಿಲಲಿ; ಹಾಗೊಮೆ್ಮ ಸ್ಧ್ವಾದರೂ,
ಜಾನ್ ಅನ್ರವಿಸಿದಿಂತೆ ಅಗಾಧವಾದ ರರಾಮ ಮತ್್ತ ಸಮಯ
ಬೋಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ದೆೋರದ ನಿಜವಾದ ರಕ್್ತಯೆಿಂದರೆ ನಮ್ಮ
ಯುವಜನತೆ; ಅವರಿಂದಲ್ೋ ದೆೋರದ ಪರಾಗತ್ ಸ್ಧ್. ನಮ್ಮ
ಯುವಜನತೆಯ ಇಚ್ಛಾರಕ್್ತ ಮತ್್ತ ಅಪರಮಿತ ಚೈತನ್
ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬೋಕಾದರೆ, ಅವರಗೆ
ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷನದ ಅವರ್ಕತೆಯಿದೆ. ಹೋಗಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್್ತ ವೃತ್್ತ ಜಿೋವನದ ಕನಸುಗಳನ್ನಾ
ಸ್ಕಾರಪಡಿಸಲು ಈ ಸೂತರಾಗಳನ್ನಾ ಪಾಲ್ಸಿ.

l ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳೇನು?: ಬದುಕ್ಗೊಿಂದು
ಸಪಾರಟಿವಾದ, ನಿಖರವಾದ, ಸ್ಧಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್್ತ
ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಯಿರಬೋಕು. ಇದನ್ನಾ ‘ಸ್್ಮರ್್ಷ
ಗೊೋಲ್ಸ್’ ಎನ್ನಾತೆ್ತೋವ. ಆ ಗುರಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನಾ ಸದಾಕಾಲ
ಪರಾೋರೆೋಪಿಸುವಿಂತ್ರಬೋಕು.

l ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಸಕ್ತಿ, ಅಭಿರುಚಿಗಳನುನು
ಅರಿಯಿರಿ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನಾ ಸ್ಕಾರಗೊಳಿಸಲು
ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಥ್್ಷ ಮತ್್ತ ಅಭರುಚಿಗಳು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಇವಯೆೋ ಎಿಂಬುದು ಮುಖ್ವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ನಿೋವು ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕನಸುಗಳಿದ್ದರೆ,
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪರಣತ್ ಇರಬೋಕು; ಡಾಕಟಿರ್ ಆಗಬೋಕ್ದ್ದರೆ
ಸೆೋವಾಮನೋಭಾವದ ಜೊತೆಗೆ ಚುರುಕಾದ

ಜಾಞಾಪಕರಕ್್ತಯಿರಬೋಕು; ಬು್ಸಿನೆರ್ ಮಾಡಬೋಕಾದರೆ
ವ್ವಹಾರ ಜಾಞಾನ, ಸಿಂವಹನಾ ರಕ್್ತ, ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಮತ್್ತ
ಚುರುಕಾದ ಬುದಿಧಿರಕ್್ತ ಇತ್್ದಿ ಇರಬೋಕು; ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ
ಕರಟಿವಾದಿೋತ್.

l ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕರನುನು ಗುರುತಿಸಿ: ಅನೆೋಕ ಬ್ರ
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರನ್ನಾ ಗುರುತ್ಸುವುದೆೋ ಒಿಂದು
ಸವಾಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂರಗಳು
ಗಮನದಲ್ಲಿರಲ್:
ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್್ತಯಿರುವ ಕ್ಷೆೋತರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರಗೆ

ವಾ್ಪಕವಾದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸವಾಿಂತ ಅನ್ರವ ಅಥವಾ
ತರಬೋತ್ಯಿದು್ದ ಆ  ಕ್ಷೆೋತರಾದಲ್ಲಿ ನೆೈಪ್ಣ್ತೆಯಿರಬೋಕು; ಆ
ಕ್ಷೆೋತರಾದಲ್ಲಿ ಮುಿಂದೆೋನಾಗಬಹುದೆಿಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿರಬೋಕು.

ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವ, ತ್ಳೆ್ಮ
ಮತ್್ತ ಸಿಂವಹನಾ ರಕ್್ತಯಿರಬೋಕು. ಇಿಂತಹ ನೆೈಪ್ಣ್ತೆ
ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋರಕರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರೆೋ ನಿಮ್ಮ
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರಾಗಬಹುದು.
l ಯಾವ ವೃತಿತಿ? ಯಾವ ಕೇರ್್ಯ?: ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರನ್ನಾ

ಗುರುತ್ಸಿದ ಮೆೋಲ್, ಅವರೊಡನೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕ್ನ ಕನಸುಗಳ ಕುರತ್ ಚಚಿ್ಷಸಿ. ನಿಮಗೆ
ಆಸಕ್್ತಯಿರುವ ವೃತ್್ತ ಮತ್್ತ ಆ ವೃತ್್ತಗೆ ಬೋಕಾಗುವ
ಕೌರಲಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿವಯೆೋ ಎಿಂಬುದು ಮುಖ್ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇತ್್ತಚಗೆ ನಡೆದ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಗಳೂ ಸೆೋರದಿಂತೆ,

ಅನೆೋಕ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಗಳ ಪರಾಕಾರ, ನಮ್ಮ ಪದವಿೋಧರರಗೆ
(ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ಎಿಂ.ಬಿ.ಎ. ಸೆೋರದಿಂತೆ) ಹಚಿಚಿನ
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ೋಗಕೆಕೆ ಅಗತ್ವಾದ ಕೌರಲಗಳಿರುವುದಿಲಲಿ.
ಹಾಗಾಗಿಯೆೋ, ಅನೆೋಕರಗೆ ಕಾ್ಿಂಪರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ನೆೋರವಾದ ನೆೋಮಕಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೆಕೆ ಆಗುವುದಿಲಲಿ; ಹಾಗೊಮೆ್ಮ
ಆದರೂ ಅವರಗೆ ಅಗಾಧವಾದ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಬೋಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮಗಿರಟಿವಿರುವ, ಉದ್ೋಗಕೆಕೆ ಅಗತ್ವಾದ
ಕೌರಲಗಳನ್ನಾ ಪಡೆಯಲು ಮಾಗೊೋ್ಷಪಾಯಗಳನ್ನಾ ಪತೆ್ತ
ಹಚಿಚಿ, ಅದರ ಸ್ಧಕ– ಬ್ಧಕಗಳನ್ನಾ ಪರಶಿೋಲ್ಸಿ. ಇದಾದ
ನಿಂತರವೋ ವೃತ್್ತ, ಕೋರ್್ಷ ಮತ್್ತ ಕಾಲ್ೋಜ್ ಕುರತ್ ಅಿಂತ್ಮ
ನಿರ್್ಷರವನ್ನಾ ಮಾಡಬೋಕು.
l ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯಕರ ಸಂಪಕ್ಯ ಜಾಲವನುನು ಬಳಸಿಕಳ್ಳಿ:

ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರಗೆ ವ್ವಹಾರ ಮತ್್ತ ವೃತ್್ತಗೆ ಪರಾಸು್ತತವಾದ
ವಾ್ಪಕವಾದ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳಿರುತ್ತವ. ಅವರ ಮೂಲಕವೋ
ವೃತ್್ತಪರ ಜಾಲತ್ಣಗಳ (www.linkedIn.com)
ಇತ್್ದಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನ್ನಾ ನಿೋವು ಬಳೆಸಿಕಳಿಳು. ಈ
ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳಿಿಂದ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್್ತ ವೃತ್್ತಪರ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಇಿಂಟನ್್ಷಶಿಪ್, ಸಮ್ಮರ್ ಪಾರಾಜೆಕ್ಟಿಸ್ ಇತ್್ದಿ.

l ಯಶಸಿವಿ ವೃತಿತಿ ಜೇವನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಥವಾದ ಮೌಲ್ಥಗಳು: ಎಲಾಲಿ
ವೃತ್್ತಗಳಿಗೂ ತನನಾದೆೋ ಆದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಿಂಧನೆಗಳು,
ಕಟಟಿಳೆಗಳು, ಮೌಲ್ಗಳು, ರೂಢಿಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ.
ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರೊಡನೆ ಚಚಿ್ಷಸಿ, ಇವುಗಳ ಮಹತವಾವನ್ನಾ
ಅರತ್ ವಿದಾ್ರ್್ಷ ಜಿೋವನದಿಿಂದಲ್ೋ ಅವುಗಳನ್ನಾ
ಮೆೈಗೂಡಿಸಿಕಳಳುಬೋಕು. ಆಗಲ್ೋ ನಿಮ್ಮ ವ್ಕ್್ತತವಾ ಎಲಲಿರಗೂ
ಆದರ್ಷಪಾರಾಯವಾಗಿರುವಿಂತೆ ರೂಪಿಸಿಕಳಳುಬಹುದು.
ಬದುಕು ಅಥ್ಷಪೂಣ್ಷವಾಗಬೋಕಾದರೆ, ಕನಸುಗಳು

ಮಹತ್ವಾಕಾಿಂಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ, ಸ್ಧನೆಯ ಶಿಖರವನ್ನಾ
ನಿೋವು ತಲುಪಬೋಕು. ಆದರೆ, ಇಿಂದಿನ ಸಪಾರ್್ಷತ್ಮಕ ಮತ್್ತ
ಚಲನಶಿೋಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದಿೋಘ್ಷಕಾಲ್ೋನ ವೃತ್್ತಪರ ಯರಸುಸ್
ಸುಲರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲಲಿ.

ಮಾಗ್ಷದರ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ವೃತ್್ತಯ ಒಳನೋಟ
ಮತ್್ತ ಸಲಹ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೆದರೆ, ಹಿಂತ ಹಿಂತಕೆಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ
ನಿರ್್ಷರಗಳನ್ನಾ ತೆಗೆದುಕಳಳುಬಹುದು.

(ಲೀಖಕರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಮ್ಯಾನೀಜ್ಮೆಂಟ್ ತಜ್ಞರು)

ಪ್ರದೀಪ್ ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಾಮ್

ಇ

ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್, ಯಾವ ವೃತ್್ತ ಎಂಬ ಗಂದಲವೋ?

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಮಾರ್ಗದರ್ಗನ
ಪೋಷಕರ ಒತ್್ತಯಕ್ೋ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ
ಮಾರಸ್ದರಸ್ನದ ಕರತೆಯಂದಲೋ
ವಿದ್ಯಾರ್ಸ್ರಳು ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್್ಯಲ್ಲಿ
ಎಡವುವುದು ಸಹಜ. ವೃತ್್ತ, ಕೋರ್ಸ್,
ಕಾಲೋಜನ್ನು ರಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕಂಡು
ಮಾರಸ್ದರಸ್ಕರ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು
ಜಾಣತನ.


