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Кратка содржина
Многу млади луѓе имаат корист од пракса во работно искуство. Сепак,
работата може да е опасна, особено за младите. Младите работници се
соочуваат со поголем ризик од несреќи и влошувања на здравјето отколку
постарите работници поради многу причини, меѓу кои искуството, недостигот
од обука и недостигот од физичка и психичка зрелост. Млади работници
умираат секоја година, а на многумина им се уништени животите поради
несреќи или болести настанати при работа. Сепак, може многу да се направи
за ефективно да се контролираат овие опасности и ризици. Како воспитувач
и инструктор, можете да овозможите праксата во работното искуство да се
врши кај работодавачи кои ги разбираат своите обврски кон младите луѓе –
ги штитат, вклучувајќи обезбедување на заштитна опрема, обезбедуваат
обука и надгледување и одлучуваат кои работи се безбедни за нив. Исто
така може и да ги информирате младите за здравствените и безбедносни
прашања, со цел тие да ги разберат ризиците со кои се соочуваат на
работното место и што треба да направат за да останат неповредени.

Вовед
Работното искуство е важно за младите луѓе бидејќи им овозможува да ја
запознаат работната средина од прва рака. Истражувањата покажуваат дека
шемите на работно искуство на лицата помлади од 16 години, прифатени
како дел од стручната настава, резултираат во проширување на искуствата
на младите, делуваат како мотивациона алатка и ја подобруваат
самодовербата на луѓето вклучени во проектот. Од друга страна, недостигот
од работно искуство може да им отежни на младите да се промовираат како
достојни кандидати за работа, што може да доведе до поголеми периоди на
барање работа, па дури и до долготрајна невработеност.

Сепак, работното искуство не е секогаш позитивно како што треба да биде.
Работата може да наметне ризици, особено за младите кои се нови во неа.
Едни од причините за оваа зголемена чувствителност се: недостиг од
искуство во работна средина, недостиг од разбирање на опасностите на
работното место и како истите можат да се случат, недостиг од обука за
здравје и безбедност и недостиг од физичка и психичка зрелост. Младите се
најмногу изложени на ризик во првите неколку недели од започнувањето со
работа.

Поради ова, здравјето и безбедноста треба да се земат предвид во сите фази
на планирање, организација и надгледување на праксата во работното
искуство и оваа кратка содржина нуди неколку совети за како да се
постигне тоа.

Правно Гледиште
За разлика од професионалното здравје и безбедност кои се раководат
според општоприфатените државни закони на Европската Унија, едукацијата
и тренингот се главно одговорност на секоја земја-членка. Посебно. Ова
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значи дека законот може да варира од земја до земја – два примери за
различните пристапи на земјите-членки се дадени долу.

Во Обединетото Кралство, поединците вклучени во работно искуство, како
на пример учениците или практикантите (вклучувајќи и деца) се третирани
како вработени според здравствените и безбедносни закони. На нив им
следува иста здравствена, безбедносна и социјална здравје како и на
другите вработени, и компаниите кои нудат работно искуство на учениците
ја имаат истата одговорност по нивното здравје, безбедност и социјална
грижа како и другите вработени.

Во Германија, државата обезбедува посебни договори за осигурување од
несреќни случаи кај учениците (Осигурување при несреќни случаи кај
учениците), со што тие се покриени во која било несреќа за време на
работата, додека се на пат од или кон училиштето или се разболеле поради
струката.

Здравјето и безбедноста на младите кои се под 18 години и се во работно
искуство е покриено од Директивата на Советот 94/33/EЗ од 22-ри Јуни 1994
за здравје на млади во работата. Директивата ги поставува минималните
услови, но секако, одредените ограничувања може да се различни во
зависност од земјата-членка. На пример, фирмите треба да овозможат
учениците да не работат повеќе од осум часа дневно и да работат само пет
дена во неделата. Работното време за праксата треба да биде утврдено од
училиштето, родителите/старателите и ученикот. Работодавачите треба да
извршат проценка на ризикот пред да го примаат ученикот и да бидат
сигурни дека нивното работно осигурување соодветно го покрива ученикот
во текот на целата работа.

Како општо правило, на луѓето под 18 години не им е дозволена работа
која:

• ги надминува нивните физички и психички способности
• ги изложува на супстанци кои се токсични или предизвикуваат рак
• ги изложува на радијација
• вклучува огромна жештина, врева или вибрација
• вклучува ризици што не можат да се препознаат или избегнат поради

недостигот од искуство, обука или недоволно внимание

Исклучоци може да има за луѓето кои се постари од минималната возраст за
завршување со школото, каде работата е многу важна за нивната стручна
обука, каде се соодветно надгледувани од компетентно лице и каде
ризиците се намалени на најниско можно ниво.

За младите работници над 18 години, работодавачите мора да извршат
проценка на ризик, треба да ги земат во предвид нивната возраст и
неискуство кога одлучуваат кои задачи ќе ги вршат и да одлучат за обуката
и потребата од надзор.

Објаснување на некои термини:
• опасност е нешто што може да предизвика штета
• ризикот е можноста за повреда, висока или ниска
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• контрола на ризик вклучува превземање на чекори за да се намали
можноста и/или последиците од опасноста што може да предизвика
штета

• проценка на ризик вклучува испитување на ризиците, одлука за
соодветните заштитни мерки и за тоа дали треба да се направи
повеќе.

Организирање на Практична Работа

Интегриран Пристап
Кога се организира практичната работа треба да се разгледаат некои
прашања пред за време и по завршувањето на истата. Важно е шемите за
практична работа да бидат соодветно интегрирани во школската наставна
програма, со јасни намери и цели. Исто така, и здравјето и безбедноста
треба да се соодветно интегрирани во процесот на планирање. Најважно е
практичната работа за работно искуство да биде безбедна за младите, за да
се заврши истата без никаква повреда и за да им овозможи да научат да
управуваат со стручната безбедност и здравје на работното место.

Пред Искуството од Практична Работа
Има многу да се направи пред да започне праксата во работното искуство,
што ќе придонесе за помирен и поефикасен процес. Ова вклучува:

Подготовка на Посети Пред Практичната Работа
Училиштата треба да се обидат, ако е возможно, да ги подготват посетите
пред практичната работа на нивните ученици во организациите со кои ќе
работат. Ова ќе помогне во усогласувањето на потребите, интересите и
способностите на учениците со барањата на организацијата. Училиштата
треба да ги земат предвид и ограничувањата кои учениците ги имаат.
Посетата ќе помогне да се спојат вистинските студенти со вистинската
работа.

Важноста на Прецизните Подготовки
Во секоја ситуација, ригорозните подготовки ќе придонесат за подобрување
на вашите можности за успех. Со секое работно искуство, треба да се
осигурите дека:

• пред започнување со работа учениците се соодветно подготвени и
информирани за опасностите на работното место и за потребните
мерки со кои би се намалил или елиминирал ризикот од повреди

• работодавачите, надгледувачите на работното место и другите
вработени знаат точно што се очекува од нив и да се свесни за
нивната правна одговорност

• училиштето јасно ги познава одговорностите во подготовката на
учениците за практична работа и им ги претставило проблемите
поврзани со здравјето и безбедноста на работата, пред нивната
практична работа.

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Шеми на работно искуство: совет за обучувачите по
здравје и безбедност

Исто така треба да се осигурите дека:
• на организаторите им се дадени релевантни информации за

учениците, во врска со здравствената грижа, неспособноста за учење,
проблеми со јазикот итн.

• добавувачот има назначено некој да превземе целосна одговорност за
работното искуство на учениците

• добавувачот има план работното искуство на учениците да биде
соодветно надгледувано и тие да добијат обука и информации за
здравјето и безбедноста

• добавувачот го потенцирал видот на работата што учениците ќе ја
вршат и овозможил секаква лична заштитна опрема која е неопходна

• добавувачот да направи подготовка за учениците со посебни потреби
• добавувачот има соодветни процедури за справување со било каква

несреќа или други опасности.

Извршување на Процена на Ризик
Користењето на процената на ризик е клучна кога организациите сакаат да
вработат млади луѓе. Процената на ризик треба да ги земе во предвид:

• недостатокот на искуство на младите работници
• ограничената свесност за ризик
• нивната физичка и психичка незрелост.

Покрај тоа, одговорните за проценување на погодноста на искуството од
работната пракса треба да проверат:

• дали постои соодветна здравствена и безбедносна управа во
организацијата

• дали работодавачот ги знае опасностите кои ги има на работното
место и дали презел соодветни заштитни мерки

• дали работата е наменета за млади луѓе
• дали работодавачот ќе овозможи соодветно надгледување на младите

луѓе за време на нивното работно искуство, за да спречи штета.

Запознавање на Учениците со Здравствените и Безбедносните
Проблеми
Треба да се водат разговори со учениците пред искуството од практична
работа и да се покријат теми, како на пример:

• препознавање и известување за опасностите, несреќите и болестите
• употреба на лична заштитна опрема и други заштитни мерки
• потребата за внимателно следење на инструкциите

Решавање на Грижите на Учениците
Помислата за работата во нова и непозната средина може да предизвика
различни реакции кај учениците. Треба да се пристапи кон секоја грижа
пред учениците да започнат со пракса во работното искуство.

Чувства: Тие можат да варираат од возбуда поради почеток на нешто ново,
до нервоза поради ситуацијата или преплашеност ако учениците се трудат
да постигнат многу и да не направат грешка.
Став: Да се има позитивен или негативен став кон искуството.
Заплашување: Страв од заплашување на работа и загриженост како да се
справат со тоа.
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Патување до работа: Загриженост за патувањето кон и од работа, особено
на првиот ден. Може да се направи тестирање за патот еден ден претходно.

На Почетокот на Работното Искуство
Следниве примери доаѓаат од позитивни искуства и се препорачуваат, иако
некои се однесуваат повеќе на поголеми организации, а некои на помали.

Воведна Програма
Соодветната програма за воведување и шема на надзор во просториите на
работодавачот ќе помогне во развивањето на здравјето и безбедноста и ќе
им помогне на учениците максимално да ја искористат можноста за учење.

Обуката треба да ги покрие здравствените и безбедносни опасности на
работното место, забранетите области, безбедносните заштитни мерки,
процедурите за вонредни состојби, прва помош и известување за несреќи,
одговорните луѓе за безбедност, делење и објаснување на литературата за
безбедност, проверка дали учениците ги разбрале правилата и важноста за
нивно почитување, важноста за поставување прашања при двоумење и кој
да контактирате ако надзорниците не се достапни.

После Работното Искуство
По завршувањето на која било програма, истата треба да вклучува процена
на нејзините успеси и неуспеси, за да можат да се направат подобрувања.

Испитување
По праксата во работното искуство, треба да се спроведе сесија на
испитување. Ова ќе овозможи споделување на искуствата помеѓу учениците
и ќе ја потенцира важноста за здрава и безбедна работна средина. Исто така
ќе овозможи лекциите кои се научени за време на работата да се разберат
целосно. Покрај тоа, оваа повратна сесија ќе им овозможи на училиштето
или на универзитетот информации за стандардите по здравјето и
безбедноста за одредена организација и е особено корисна за утврдување
на секакви нарушувања кои се случиле во претходните пракси.

Научени Лекции
На учениците треба да им се даде можност да ги истакнат лекциите кои ги
научиле за време на практичната работа. Овие лекции се однесуваат на
поврзаноста на практичната работа со наставата и на изборот на кариера.
Лекциите можат да се однесуваат на сите клучни вештини што се развиле и
на искуството на студентите, во врска со здравјето и безбедноста во
практичната работа. Оваа средба треба да им овозможи на учениците да им
проценат работодавачите и работодавачите да ги проценат учениците.

Вреднување
Вреднувањето на шемите на пракса во работата треба да се изврши
периодично, за да им овозможи да ги достигнат нивните цели и да проценат
како најдобро да ја подобрат праксата.

Начини за Подобрување на Работното Искуство
Училиштата и професорите треба да бидат во постојан контакт со
организациите кои обезбедуваат работно искуство. Ова им овозможува да

http://osha.europa.eu/


Европска Агенција за Безбедност и Здравје при Работа - http://osha.europa.eu

Шеми на работно искуство: совет за обучувачите по
здравје и безбедност

проверуваат дали општите стандарди од соодветната организација се
поддржани во однос на идните практични работи.

Ученици со Проблеми при Учењето
Иако на повеќето од учениците кои посетуваат пракса не им треба
дополнително внимание, учениците со проблеми во учењето може да имаат
потреба од поголема помош. Проблемите во учењето можат да се
дефинираат како „проблеми со читачките и бројни вештини и ограниченост
во социјалните вештини.“

Некои од системите за поддршка што се употребуваат во Европската Унија
ги вклучуваат:

Кипар
• Обезбедување на редовно надгледување на работна сила и тесни

врски со локалните работодавачи, во последните две години  од
задолжителното посебно школување;

• Обезбедување на „тренер за работа“ кој има улога да ги поддржува
студентите со проблеми во учењето на работното место, додека тие не
станат доволно сигурни да се справат без помош.

Франција
• Ангажирање на тим за обука кој ќе помогне при пронаоѓањето на

сместување, при преговарањето во линиите за јавен транспорт до
работа, раководење со финансиите и воспоставување на врски со
заедницата

Обединетото Кралство
• Воспоставување на „Форум на корисници“ во кои обучените си

помагаат едни со други преку заеднички искуства;
• Употреба на надворешен олеснувач за да нема натпревар во

лојалноста, што би настанал ако се користи некој вработен од внатре.

Контролен листа на добра пракса за здравјето и безбедноста при
распределбата на задачите од работната практика (прилагодена од
упатување бр. 3)

• дали вработените ја имаат неопходната здравствена и безбедносна
подготовка и неопходната подготовка за здравје?

• дали предвремените посети ги извршило компетентно лице за да види
како функционираат здравјето и безбедноста на работното место, да
ги идентификува потенцијалните опасности со кои би се соочиле
учениците и дали компетентни лица да го надгледуваат работното
искуство?

• дали се планирани повремени посети во зависност од сериозноста на
присутните ризици?

• дали е побарано од работодавачот да ги прецизира процесите и
машинеријата од која треба учениците да се држат настрана? Дали тие
изготвиле пишана обврска која ќе им забрани на студентите да
извршуваат задачи што се премногу опасни за младите и неискусни
луѓе или задачи кои се забранети со закон, да направи процена на
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ризик пред ученикот да започне со работна практика и да ги преземе
сите заштитни мерки неопходни за младите вработени?

• дали е воспоставено разбирање и договор за одговорностите помеѓу
училиштето или факултетот и давателот на практичната работа? Ова
вклучува одлука за тоа кои активности ќе ги вршат и нема да ги вршат
учениците, справување со посебните потреби на учениците или
разлики во однесувањето и подготовка за информирањето,
инструкциите, обуката и надгледувањето (и за време на паузите).
Работодавачите треба да известуваат за специфичните заштитни
мерки поврзани со специфичните задачи и да овозможат одговорните
менаџери соодветно да бидат информирани. Училиштето или
факултетот треба да ги информира учениците за нивните основни
обврски поврзани со здравјето и безбедноста, да следат инструкции и
да ги предупредат за нивното неискуство

• дали возраста на учениците и потенцијалните ризици се земени
предвид при планирањето и одлучувањето за соодветноста на
практичната работа? Дали работодавачите се информирани за точната
возраст на ученикот кога тој започнува со работа, за да ги земат
предвид забраните поврзани со возраста, неискуството на ученикот и
незрелоста кога ги делат задачите?

• дали се информирани родителите за исходот од процената на ризикот
и заштитните мерки за младите луѓе (ова е задача на работодавачите,
иако и училиштата и факултетите можат да помогнат)?

• дали студентите се во можност да се сретнат со нивниот раководител
пред започнувањето на практичната работа? Дали се информирани за
исходот од процената на ризикот од страна на работодавачот?

• особено во случај кога има повеќе напоредни извршувања на
практични работи, дали е постигнат формален договор кој ги
прецизира и појаснува задачите?

• дали имало средба за  информирање во која учениците и учителите се
известени за здравствените и безбедносни процени на ризикот? Дали
здравјето и безбедноста се вклучени на средбата за поединечната
практична работа, вклучувајќи ги и сопствените одговорности на
ученикот?

• ако ученикот пријави некакви здравствени и безбедносни проблеми во
училиштето, дали има уредувања за справување на работодавачот со
ова и дали ќе ги натера да ги преиспитаат процените на ризик? Дали
има уредувања за контакт со соодветните органи на власт, во случај
на сериозен инцидент?

• дали подготовките и повратната информација на ученикот се можност
да се промовира познавањето на учениците за свеста за ризик (кое
може да биде побарано од наставната програма)?

• дали при информирањето и оценувањето се разговарало за искуството
на ученикот, поврзано со здравјето и безбедноста?

• дали податоците за напредок на поединечната пракса на ученикот ги
покриваат здравствените и безбедносни обврски?

• дали персоналот одговорен за координирање на обуката има основни
познавања за здравјето и безбедноста?

• дали сте се стекнале и дали следите некои насоки, политики и
процедури за здравјето и безбедноста во полето на практичната
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работа од органот на власт за безбедност и здравство или од органот
на власт за образование од вашата земја?

Важни прашања кои треба да се постават на работодавачите што
нудат работно искуство поврзани со управувањето на здравјето и
безбедноста (Прилагодено од упатување бр.20)

• дали имате здравствена и безбедносна политика? Како ја
спроведувате?

• дали процените на ризик ви се ажурирани? Дали ги покриваат
ризиците на младите во однос на работното искуство?

• кои мерки сте ги презеле за да ги контролирате ризиците на младите
во однос на работното искуство?

• кој е одговорен за учениците во однос на работното искуство?
• како ќе се надгледуваат учениците во однос на работното искуство и

како ќе се врши обуката во полето на здравјето и безбедноста?
• дали можете да овозможите јасен план за практичната работа во однос

на работното искуство?
• дали можете да ги направите неопходните чекори за младите со

посебни потреби? (Организаторите на практичната работа ќе треба
однапред да им дадат на работодавачите неопходни информации за
тие да ги земат во предвид при процената на ризик).

Дополнителни прашања кои ќе ви помогнат да пристапите на вниманието
кое работодавачите го посветуваат на здравјето и безбедноста:

• кои се вашите постапки за справување со несреќите и итните случаи?
• каква обука за здравје од пожар сте им овозможиле на персоналот и

на учениците?
• какви уредувања за прва помош имате (персонал обучен за прва

помош, опрема, процедури, водење евиденција)?
• кои се вашите процедури за пријавување и забележување на

несреќите?
• дали се консултирате со вработените во однос на здравјето и

безбедноста и дали сте назначиле претставник за безбедноста на
работниците?

• дали сте обезбедиле неопходна заштитна опрема?
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