
48  ×   رشـــد هنرجو    ×  فروردین 1401  ×   شمارۀ پی در پی 15  ×  

مریم حسینی از شیراز:
من هنرجوی رشــتة شــیرینی پزی ام. از وقتی وارد این رشته 
شــده ام، وزنم زیاد شده اســت و مادرم پایش را در یک کفش 
کرده که باید رشته ات را عوض کنی. او فکر می کند هنرجویان 
این رشــته هر روز در کارگاه شــیرینی می پزند و می خورند و 
همین باعث چاقی من شده است. نمی دانم چکار کنم، زیرا به 

این رشته خیلی عالقه مندم.
ینی پزی قسمتی از آموزش های اساسی و اصولی   آموزش شیر
تغذیه اســت. شــناخت مواد غذایی ســالم و حفظ ارزش های 
آن، عاوه بر ســامت جسمی، به  ســامت روحی و اجتماعی 
یفی اســت که  جامعه کمک می کند. قنادی از کارهای بســیار ظر
اگر روش مند انجام شــود، می تواند به عنوان هنر، میزان پیشرفت 
فرهنگی جامعه را نشان بدهد. اگر شما به این رشته عاقه مندید، 
می توانید با ورزش و تحرک بیشــتر، نسبت به کاهش وزنتان اقدام 

کنید تا ذهنیت مادر محترمتان نسبت به رشتة شما عوض شود.

محمد ترشیزی از تبریز:

من به رشته های هنرستانی عالقة وافری دارم. سؤال نخستم 
این اســت که بازار کدام رشته بهتر است؟ سؤال دوم اینکه آیا 

درس های هنرستانی از درس های دبیرستانی راحت ترند؟

   بــازار کار رشــته های گوناگون را از نظــر اقتصادی بودن، 
صنعتی بودن و علمی بودن، شــرایط کلی جامعه تعیین می کند. 
به طور قاطع نمی توان گفت کدام رشــتۀ بــازار کار بهتری دارد، 
امــا با اطمینان کامل می توان گفت فارغ از رشتة تحصیلی، افراد 
باتجربه و متخصص و عاقه مند، در هر رشــته ای بازار مناسب 
خود را خواهند یافت. چه بســا بازار کار خــودش به دنبال آن ها 
برود. پس هر رشته ای را انتخاب می کنید، با عاقه و تمرکز فراوان 
در آن تخصص پیدا کنید. بــازار کار در کنار مدرک به مهارت و 

تجربه نیاز دارد.
اما دربارة ســؤال دوم شــما باید بگوییم، در حاضر بسیاری از 
دانش آموزان با معدل های خوب وارد هنرستان می شوند. خیلی 
 این طور نیست که 

ً
از هنرســتان ها هم شــرط معدل دارند. اصا

سطح درسی هنرســتان ها آسان تر از دبیرســتان باشد. در خیلی 
 در 

ً
از مواقــع، درس هایــی که یک هنرســتانی می خوانــد )مثا

رشــته های الکترونیک، رایانه، تأسیسات و حسابداری( در حد 
همان درس هایی هســتند که در دوره های اولیة دانشــگاهی، به 
دانشجویان رشــته های نظری ارائه می شــوند. هنرستانی ها در 
دوره دانش آمــوزی، به این دلیل از پس گذراندن آن ها بر می آیند 
 سختی و 

ً
که روی موضوع تخصصی رشته شــان متمرکزند. کا

راحتی درس ها را عاقه مندی و اشــتیاق یــا بی عاقگی به آن ها 
تعیین می کند.

شیدا ابطحی از آستارا:
من به معرق کاری خیلی عالقه دارم. آیا ابزار و ادوات این کار 

گران است؟ یادگیری مهارت آن چقدر طول می کشد؟

  یادگیــری این مهارت نیازمند ابزار گــران و چندان خاصی 
 ابزار یک معرق کار هاشــامل یــك اره  مویی، 

ً
نیســت. معمــوال

میخ کــش، چکش و تکه چوب هایی اســت که بنــا بر طرح های 
انتخاب شده، قیمت و نوعشان، با هم تفاوت دارند.

یادی به اســتاد راهنما و  امــا دورة یادگیری این مهارت، تا حد ز
عالقة شخصی افراد بســتگی دارد. آموزش معرق از کاری ساده 
روی یک تابلو شــروع می شــود. می توان گفــت، یادگیری این 

مهارت، در جمع سه تا شش ماه وقت می خواهد.

از اینکه در این ســال تحصیلی هم با ماهنامة رشد هنرجو همراه 
یم و برایتان آرزوی  بودید، از شــما هنرجویان عزیز ســپاس گزار

یم. توفیق روزافزون دار

هنرجویانتالشگر،کارآفرینانآینده

سالم
سالمی به طراوت سبزه زار و زاللی چشمه سار

تقدیم به شما عزیزان که از ساللة بهار و شکفتنید
با قدردانی از شما همراهان که همچنان با ماهنامة خودتان در ارتباطی روزافزون و مؤثر هستید.
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