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Dlaczego musimy się ubezpieczać? Skąd biorą się pieniądze na emeryturę? Dlaczego warto
opłacać składki? – na te i wiele innych pytań z zakresu ubezpieczeń społecznych już w krótce
odpowiedź znajdą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wszystko dzięki
akcjom edukacyjnym organizowanym przez ZUS. Lubuskie oddziały Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych zapraszają szkoły do wzięcia udziału w dwóch wyjątkowych przedsięwzięciach
edukacyjnych: „Lekcjach z ZUS” oraz „Projekcie z ZUS”. Są to ogólnopolskie akcje społeczne,
których celem jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

- Niestety w naszym społeczeństwie świadomość dotycząca ubezpieczeń społecznych jest
niewielka. Ludzie nie rozumieją dlaczego muszą płacić składki. Nie zastanawiają się, z czego
będzie im wypłacana emerytura, renta albo zasiłek chorobowy. A żeby coś z tego wspólnego
worka wyjąć, najpierw trzeba coś włożyć –taka jest właśnie zasada solidaryzmu społecznego –
tłumaczy Agnieszka Kazoń, naczelnik wydziału Organizacji i Analiz z zielonogórskiego oddziału
ZUS.

Zostań olimpijczykiem
„Lekcje z ZUS” to cykl czterech zajęć skierowanych do uczniów szkól ponadgimnazjalnych.
Podczas nich, uczniowie poznają m.in. historię ubezpieczeń społecznych w Polsce, dowiedzą
się jaka jest rola i zadania ZUS, jakie świadczenia dzięki ubezpieczeniom będą mogli uzyskać
oraz jak założyć własną firmę. Tego typu wiedza pomoże w przyszłości młodym ludziom podjąć
decyzje dotyczące przyszłej kariery zawodowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia
niezbędne materiały szkoleniowe (dostępne w formie papierowej bądź elektronicznej na stronie
zus.pl/lekcjezzus) oraz pomoc merytoryczną w postaci szkoleń dla nauczycieli mających
poprowadzić lekcje.
Zakończeniem „Lekcji z ZUS” będzie Olimpiada Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych (znana
z poprzednich lat jako Konkurs), która nie tylko pozwoli zweryfikować zdobytą wiedzę ale
będzie także okazją do zdobycia cennych nagród. Jakich? Tego na razie zdradzać nie
będziemy. Zgłoszenia do Olimpiady przyjmujemy do14 listopada 2016 r.
- To już trzecia edycja „Lekcji z ZUS” i tak samo jak poprzednie cieszy się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów i nauczycieli. Pierwsze zgłoszenia zaczęły do nas napływać
już w wakacje - mówi Agnieszka Kazoń.
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Gotowe materiały
W tym roku po raz pierwszy rusza „Projekt z ZUS”. Zgodnie z obowiązującą podstawą
programową, każdy uczeń gimnazjum powinien uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie
edukacyjnym, którego ocena będzie zamieszczona na świadectwie szkolnym. Stąd pomysł
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na „Projekt z ZUS”. Jest to jedna lekcja, której celem jest
popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. „Projekt z ZUS” może być
przeprowadzony w trakcie trwania całego roku szkolnego. Z myślą o szkołach
zainteresowanych projektem, ZUS wspólnie z metodykami nauczania przygotował atrakcyjne
dla uczniów materiały dydaktyczne. Nauczyciele natomiast mają do dyspozycji gotowe
scenariusze lekcji, prezentacje, film, karty projektu i arkusze ocen. Materiały można pobrać ze
strony zus.pl/edukacja. Po przeprowadzonej lekcji uczniowie muszą zrealizować projekt na
bazie informacji, które zdobyli. Projekt może mieć formę np. filmu, komiksu bądź prezentacji.

Jak wziąć udział?
Uczestnictwo w „Lekcjach z ZUS” oraz „Projekcie z ZUS” jest bezpłatne. Więcej informacji o
akcjach edukacyjnych ZUS oraz jak można się zgłaszać, znajdą Państwo na stronie
zus.pl/edukacja.

Agata Muchowska
regionalny rzecznik prasowy ZUS
województwa lubuskiego
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