ZUS. WARTO WIEDZIEĆ WIĘCEJ

U

czestnicy „Lekcji z ZUS”,
ogólnopolskiego programu
edukacyjnego, przygotowanego przez specjalistów z ZUS dla
szkół ponadgimnazjalnych, mogą
się sprawdzić w konkursie „Warto
wiedzieć więcej o ubezpieczeniach
społecznych”. – I młodzież chętnie
to robi. Do udziału w ostatniej edycji udało mi się namówić wszystkich
uczniów klas III i IV technikum, czyli w sumie około 60 osób – mówi Małgorzata Głowacka, nauczycielka
z Zespołu Szkół Politechnicznych
we Wrześni.
Konkurs organizowany jest dopiero od dwóch lat, a cieszy się dużą popularnością. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 328 szkół i 11 tys.
uczniów z całego kraju, w tegorocznej już ponad 19 tys. uczniów z 550
szkół.

TRZY ETAPY
Konkurs ma trzy etapy: szkolny, wojewódzki i centralny. W pierwszym
wszyscy chętni wypełniają test wielokrotnego wyboru. Pytania dotyczą zagadnień omawianych na „Lekcjach z ZUS”, a więc m.in. rodzajów
ubezpieczeń i składek, zasiłków,
emerytur, zakładania firmy. Trzech
uczniów z najwyższą liczbą punktów
z każdej szkoły przechodzi do półfinału. Tu znów czeka ich rozwiązanie testu, ale już w trzyosobowym
zespole. Do finału przechodzi 16 najlepszych drużyn, po jednej z każdego województwa. Zespoły i tu podchodzą do testu, tym razem sprawdzającego nie tylko wiedzę zdobytą
na „Lekcjach z ZUS”, ale też z materiałów dodatkowych, zamieszczonych na www.zus.pl/edukacja dotyczących m.in. koordynacji unijnej
czy prewencji wypadkowej.
Zwycięzcy wygrywają laptopy, tablety i czytniki e-booków. W tym roku o nagrody powalczą uczniowie
m.in. z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Zespo łu Szkół
Ekonomiczno-Administracyjnych
we Wrocławiu, I LO w Jarosławiu
i Zespołu Szkół Politechnicznych we
Wrześni (pełna lista zakwalifikowanych do III eta pu konkursu na
www.zus.pl/edukacja).

PYTANIA DO
SPECJALISTÓW
W Jarosławiu i Wrześni przygotowania do konkursu idą „pełną parą”.
– Sporo czasu poświęcamy szkole-

niom w oddziale ZUS. Mieliśmy już
pięć spotkań trzygodzinnych. Dostajemy dużo materiałów, rozmawiamy ze specjalistami. To dla nas
duże wsparcie – zapewnia Patrycja
Mycka, uczennica I LO w Jarosławiu.
– Kilka dni temu z koleżankami
z zespołu byłyśmy na zajęciach
w ZUS. Mogłyśmy pytać o wszystko, a pracownicy cierpliwie tłumaczyli nam nawet największe zawiłości. Spotkał się z nami także dyrektor oddziału. Myśl, że oni wszyscy
nam kibicują mobilizuje – wtóruje
Paulina Machińska z Zespołu Szkół
Politechnicznych we Wrześni.
Obie drużyny do nauki wykorzystują każdą wolną chwilę. – Zdarza
się, że nauczyciele zwalniają nas
z ostatniej lekcji, abyśmy mogły
w bibliotece powtarzać materiał.
Często spotykamy się też w domach
i wspólnie uczymy – zdradza taktykę Patrycja.

DLA SATYSFAKCJI
Udział w konkursie to najlepsza metoda na sprawdzenie siebie, zdobycie nowych doświadczeń. – Nie chodzi o nagrody, ale o naszą satysfakcję. Ekonomia nas fascynuje, a temat ubezpieczeń społecznych dotyczy wszystkich – zwraca uwagę Paulina. – I choć do emerytury mamy
jeszcze trochę czasu, to warto już teraz wiedzieć więcej. Tym bardziej
że niedługo wejdziemy na rynek pracy i na pewno skorzystamy z tego,
co się nauczyliśmy – dodaje.
Nauczyciele także chwalą udział
w programie „Lekcje z ZUS”. – To dobry pretekst, by młodzież już zaczęła myśleć o swojej przyszłości. Lekcje przygotowane przez ZUS są dla
uczniów atrakcyjne. Cenią je za interaktywność i ciekawe materiały
– zapewnia Małgorzata Głowacka.
– Niezależnie od ostatecznego wyniku zespoły, które dostały się do finału już są wygrane. Nasze uczennice usłyszały od dyrektora ZUS
w Jarosławiu, że chętnie widziałby
u siebie takich specjalistów. To dla
nich duża nobilitacja – twierdzi Małgorzata Głowacka.
Finał tegorocznej edycji konkursu
już 26 kwietnia.
/Monika Rosmanowska

