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Учење на работа
Информации за родители и старатели
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

Улогата на родителите и старателите
е неопходна за било која програма
за учење на работа да биде успешна.
Ако на вашето дете му ја нудите
потребната поддршка дома, ќе му
помогнете да донесе важни одлуки
за неговата иднина и да го извлече
максимумот од практичната работа/
обука.
Workplace Learning
(Учење на работа)
Програмите за учење на работа се дел од
наставната програма на средните училишта
во NSW. Овие програми им овозможуваат
на учениците да поминат одреден планиран
временски период во некоја работна
организација. Искуството им помага да го
подобрат знаењето што го стекнуваат на
училиште, при изборот на идната професија и
да стекнат способности за одредена стопанска
гранка. Учествувањето во овие програми е
бесплатно.

Корисноста од учењето на работа
Учењето на работа им помага на учениците:
•

•

	да стекнат општи работни способности, на
пример, како да комуницираат во работната
средина и да работат во тим
	да стекнат способности за одредедена
стопанска гранка, кои се поврзани со курсот
што го посетуваат во склоп на програмата
Vocational Education and Training (Програма за
стручно образование и обучување) (VET)
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•

	да донесуваат информирани одлуки кога
ќе избираат кои предмети ќе ги изучуваат
на училиште и каде ќе се насочат после
завршувањето на школувањето.

Програми за учење на работа
Учениците обично се вклучуваат во програма за
work experience (практична работа) во Years 9
или 10, со ограничени можности за вклучување
во Years 11 и 12. Програмата нуди општ вовед
во ‘светот на работата’ и за можностите за идна
професија. Учениците изведуваат работни задачи
под надзор, кои се соодветни на степенот на
способностите кои ги поседуваат.
Програмите за work placement (практична
обука) се наменети за ученици кои се запишани
да изучуваат предмети за стекнување на Higher
School Certificate (Свидетелство за завршено
средно образование) (HSC), кои се признаваат
во стопанството. Во текот на практичната обука,
учениците го вежбаат тоа што го учат на училиште
за да се стекнат со стандардните способности
во стопанската гранка. Практичната обука е
задолжителен услов за стекнување на HSC за
одредни стручни предмети според наставната
програма. Училиштето ќе организира практична
обука преку Work Placement Service Provider
(Служба-доставувач на практична обука).

Организирање на превозот до и од
работа
Повеќето ученици ќе бидат распоредени во
работни организации до кои може да отидат
користејќи јавен превоз.
Ученикот ги плаќа сите трошоци во врска со
превозот. Од вас ќе се очекува да му помогнете
на вашето дете околу организирањето на
превозот и трошоците за превоз додека трае
програмата за обука на работа.
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Ако сте загрижени во врска со превозот, треба да
разговарате со вашето дете и организаторот на
програмата.
Забелешка: Ако вашето дете размислува да
посетува обука во работна организација која е
далеку од дома или во друга држава, тогаш прво
треба да се јавите во училиштето во кое вашето
дете посетува настава. Пред директорот на
училиштето да може да одобри дека оваа обука
е соодветна, мора да се пополнат дополнителни
документи.

Безбедност на учениците и итни
случаи
Безбедноста на учениците и заштитата на децата
се најважни за NSW Department of Education.
Додека учениците се на обука, работодавците
домаќини мора веднаш да го известат
училиштето за сите инциденти при кои биле
загрозени здравствената состојба и безбедноста
на учениците, вклучувајќи и ситуации во
кои за малку избегнале да бидат повредени.
Работодавците домаќини исто така мора
го известат TAFE-инстутот или приватната
организација или организацијата во заедницата,
ако тие го доставуваат курсот. Некои активности
се целосно забранети додека други може да се
изведуваат според одредени услови. За повеќе
информации, ве молиме отидете на:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
Вашето дете ќе носи со себе Student Contact Card
(Ученичка картичка за контакт) во која ќе биде
наведен бројот на Medicare- картичката (или
телефонскиот број на докторот) и телефонските
броеви на назначени лица кои може да се
контактираат во текот на вообичаеното работно
време и после тоа. Овие податоци се неопходни
при итен случај.
Учениците мора да ги пријават сите ситуации во
кои се загрижени за нивната непосредна
безбедност, ризици или инциденти, на нивниот
работодавец, училиштето, TAFE-институтот или
приватната организација или организацијата во
заедницата која е регистрирана да нуди
обучување колку што е тоа практично можно
побрзо, но во рок од 24 часа. Ако вашето дете е
загрижено, сериозно повредено или чувствува
дека е изложено на опасност и не може да
разговара за тоа со работодавецот домаќин, тој/
таа веднаш треба да телефонира во училиштето
или на лицето кое е назначено за контакт при
итен случај.
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Осигурување и обештетување
Одделот организира осигурување за учениците
кои ќе се повредат додека учествуваат во
одобрена програма за учење на работа. За повеќе
информации, погледнете во Workplace Learning
Guide for Parents and Carers на долунаведените
Интернет страници:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Ученици кои се онеспособени или
боледуваат од некоја болест
Ќе треба да ги известите во училиштето, TAFEинститутот или приватната организација
или организацијата во заедницата која е
регистрирана да нуди обучување за било каква
онеспособеност, потреби при учењето и потреби
од поддршка, болест (на пример, поставена
дијагноза за опасност од анафилакса) или
ограничувања што ги има вашето дете, кои може
да влијаат на неговата/нејзината безбедност,
благосостојба и надзорот на работното место.
Можеби ќе треба да подготвите план за здравстена
нега, кој ќе му го доставите на работодавецот
домаќин. Ако не сте сигурни, зборувајте со
докторот по општа медицина на вашето дете.
Ако е потребно да се направат некои измени на
работното место за да се задоволат потребите на
вашето дете за поддршка, разговарајте за тоа со
училиштето и TAFE –институтот или приватната
организација или организацијата во заедницата
која е регистрирана да нуди обучување. Овие
податоци ќе бидат заведени во Student Placement
Record (Извештај за практична работа/обука на
ученик) на вашето дете.

Повеќе информации
1. 	Контактирјате го училиштето во кое вашето
дете посетува настава бидејќи тоа ја
подготвило програмата за учење за вашето
дете.
2. 	Исто така, можете да му телефонирате
на Senior Pathways Officer (Службеник за
стручно насочување на средношколци),
кој е одговорен за програмите за учење на
работа, во локалната канцеларија на Одделот.
Податоци како да го контактирате, можете да
добиете во училиштето.
3. 	Ако ви треба преведувач, ве молиме
телефонирајте на Телефонската преведувачка
служба на 131 450.
Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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