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Informacja prasowa
ZUS uczy młodzież o ubezpieczeniach społecznych
Ruszyły zapisy do projektów edukacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Każdy dostosowany jest do
wieku uczniów i metod, które są używane na danym etapie kształcenia. Dla młodzieży szkół
ponadpodstawowych są to „Lekcje z ZUS”, a dla uczniów szkół podstawowych jest to „Projekt z ZUS”.
Projekty edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawitały do polskich szkół siedem lat temu i od tego
czasu ich popularność rośnie z każdym rokiem. W samym projekcie „Lekcje z ZUS” w ubiegłym roku wzięło
udział ponad 94 tys. uczniów z całej Polski, w tym ponad 7 tys. uczniów z województwa kujawskopomorskiego. Zainteresowanie tą tematyką rośnie – pokazują to nie tylko liczby, ale również postawa wielu
uczniów, którzy decydują się na udział w olimpiadzie pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

„Lekcje z ZUS” to cykl czterech lekcji m.in. o emeryturach, rentach, zasiłkach oraz o prowadzeniu firmy. Zajęcia
mogą być realizowane np. w czasie lekcji podstaw przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie czy innych
przedmiotów zawodowych. Zdobytą wiedzę z ubezpieczeń społecznych uczniowie będą mogli zweryfikować
podczas olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Do udziału w olimpiadzie mogą
również zachęcić cenne nagrody, indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na wiele renomowanych uczelni.
Od 22 kwietnia olimpiada jest także na wykazie olimpiad tematycznych (zawodowych) MEN i tytuł jej laureata
lub finalisty od roku szkolnego 2021/2022 będzie uprawniał do zwolnienia z części pisemnej egzaminu
zawodowego technika ekonomisty i technika rachunkowości, a tym samym stanowi 25% punktacji
w prestiżowym rankingu szkół ponadpodstawowych „Perspektywy”.

„Projekt z ZUS" realizowany jest w szkołach podstawowych. Polega na przeprowadzeniu przez nauczyciela
lekcji o ubezpieczeniach społecznych (nauczyciel może liczyć na wsparcie koordynatorów ds. komunikacji
społecznej i edukacji). Po lekcji uczniowie wykonują projekt edukacyjny, który wyjaśni, dlaczego ubezpieczenia
społeczne są ważne. Może mieć on formę filmu, plakatu lub komiksu. Najlepsze prace konkursowe ZUS
publikuje na swojej stronie internetowej. W tym roku na stronie ZUS znalazły się również prace uczniów
z naszego regionu. – dodaje rzeczniczka.
- Uczyć się o ubezpieczeniach społecznych jest łatwiej z naszą pomocą i dlatego nauczyciele zgłaszający
uczniów do projektu otrzymują od nas przygotowane materiały dydaktyczne, gotowe scenariusze lekcji,
zadania i ćwiczenia angażujące młodzież, a także opracowania multimedialne, przygotowane z myślą
o młodych odbiorcach. – mówi Joanna Karsznia, Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji.
Uczestnicy obydwu projektów mogą liczyć na indywidualne wsparcie eksperta ZUS- opiekuna merytorycznego
projektu. W bydgoskim oddziale ZUS jest nim Joanna Karsznia tel. 502 007 721 mail: joanna.karsznia@zus.pl,
a w toruńskim oddziale ZUS Sylwia Bratkowska-Gburek tel. (56) 610 94 70 mail: sylwia.bratkowskagburek@zus.pl. To właśnie do nich należy zgłosić szkołę, która chce wziąć udział w projekcie „Lekcje z ZUS” czy
„Projekt z ZUS”. Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie www.zus.pl.
Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w projektach edukacyjnych ZUS.
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