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Радна пракса
Информације за родитеље и старатеље
Workplace Learning
Information for Parents and Carers

Улога родитеља и старатеља је
од изузетне важности за успех
програма радне праксе. Пружањем
подршке код куће можете да
помогнете свом детету да донесе
значајне одлуке о будућности и да
има што веће користи од праксе.

Програми радне праксе
Ученици обично иду на радну праксу у Year 9
или Year 10, с тим да постоје неке могућности за
радну праксу и у Year 11 и Year 12. Радно искуство
омогућује опште упознавање са радом и могућим
позивима. Ученици обављају под надзором
задатке у складу са својим способностима.

Програми радне праксе су саставни део
наставног програма за средње школе у NSW-у.
Ови програми омогућују ученицима да проведу
планирани период на радном месту. Ово искуство
обогаћује знање стечено у школи, помаже да
бирају каријеру и развијају радне способности.
Радна пракса се не плаћа.

Радна пракса је намењена ученицима који су
уписани у курсеве за Higher School Certificate
(Сведочанство средње школе) (HSC) које признају
одређене индустријске гране.Током радне праксе
ученици примењују у пракси оно што уче у школи
како би стекли способности и знање који се траже
за одређену индустрију. Радна пракса је обавезна
за HSC предмете за које се наставни планови
одређују у складу са захтевима одређених
индустрија. Школа ће организовати радну праксу
преко провајдера радне праксе (Work Placement
Service Provider).

Предности радне праксе

Превоз

Радна пракса помаже ученицима да:

До већине места за праксу ће моћи да се путује
јавним превозом.

Workplace Learning
(Радна пракса)

•

	развију опште радне способности, као што су
комуникација на радном месту и тимски рад

•

	стекну способности које су специфичне
за њихово Стручно образовање и обуку
(Vocational Education and Training (VET))

•

	доносе одлуке на основу пружених
информација када планирају школске
предмете и пут ка изабраној каријери по
завршетку школе.
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Трошкове превоза сноси ученик. Од вас се
очекује да за време праксе детету помогнете да
организује превоз и око трошкова превоза.
Ако вас нешто брине, о томе треба да разговарате
са својим дететом или организатором програма.
Напомена: Ако ваше дете размишља о пракси
која је далеко од куће или у другом граду, треба
прво да се обратите школи вашег детета. Пре
него што директор школе потврди да то место
одговара захтевима радне праксе мора да се
попуни додатна документација.
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Безбедност ученика и хитне
ситуације

Ученици са дисабилитетом или
здравственим проблемом

NSW Department of Education на прво место
ставља безбедност и заштиту сваког детета.

Школу, TAFE или приватну или друштвену
организацију која је регистрована за обуку
треба да обавестите ако ваше дете има неки
дисабилитет или њему/њој треба помоћ
око учења и подршка, као и ако има неки
здравствени проблем (на пример установљено
је да постоји ризик од анафилаксије) или
ограничења која могу да утичу на безбедност,
добростање и надзор детета док је у радној
средини.

Послодавци код којих се обавља пракса морају
да обавесте школу о свим случајевима где је
здравље и безбедност детета било у питању за
време праксе, укључујући и ситуације где је за
длаку избегнута несрећа. Послодавци код којих
се обавља пракса такође морају да обавесте TAFE
или друштвену организацију ако ученик похађа
курс преко њих. Неке активности су изричито
забрањене, док су за друге одређени посебни
услови. За детаљније информације идите на:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/keeping-students-safe
Ваше дете ће при себи имати Student Contact
Card (контакт картицу за ученике) која садржи
његов или њен Медикер број (или телефонски
број лекара) и имена и телефонске бројеве особа
које треба контактирати током и ван редовног
радног времена. Ове информације су од изузетне
важности у хитним ситуацијама.
Ученици морају што пре, а највише у року од 24
сата, да пријаве свом послодавцу, школи, TAFE-у
или регистрованој приватној или друштвеној
организацији све случајеве где је њихова
безбедност била у питању, ризичне ситуације или
несреће. Ако ваше дете нешто забрињава,
доживи повреду или осећа да је у опасној
ситуацији а не може да о томе разговара са
послодавцем код којег је на пракси, он/она мора
одмах да назове школу или неки од контакт
бројева за хитне ситуације.

Осигурање и накнада

Министарство има осигурање које покрива
ученике ако се повреде док су на одобреној
радној пракси. Детаљније информације ћете
наћи у Водичу за радну праксу за родитеље и
старатеље (Workplace Learning Guide for Parents
and Carers), до којег ћете доћи преко следећег
линка:
https://education.nsw.gov.au/teaching-andlearning/curriculum/career-learning-and-vet/
workplace-learning/guides-and-forms

Можда ће бити потребно да се послодавцу
код којег дете иде на праксу достави план
здравствене заштите детета док је на пракси. Ако
нисте сигурни, разговарајте са лекаром опште
праксе вашег детета.
Ако је потребно да се радна средина прилагоди
због посебних потреба вашег детета, разговарајте
о томе док планирате праксу са школом и TAFE-ом
или приватном или друштвеном организацијом
која је регистрована за обуку. Ове информације
треба да буду наведене у Student Placement
Record (ученички картон за праксу).

Додатне информације
1. 	Обратите се школи вашег детета, јер је она
разрадила програм радне праксе за ваше
дете.
2. 	Можете такође да контактирате референта
за професионалну оријентацију задуженог
за радну праксу у локалној канцеларији
министарства. Контакт податке можете да
добијете од школе.
3. 	Ако вам треба преводилац, молимо да
назовете Телефонску службу тумача на
131 450.

Senior Pathways, Pathways and Transitions
NSW Department of Education
seniorpathways@det.nsw.edu.au
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