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Nowe Lekcje z ZUS

Odświeżyliśmy szatę graficzną materiałów
edukacyjnych.

Wzbogaciliśmy podręczniki o nowe informacje
i ćwiczenia.

Uwagi koordynatorów i nauczycieli biorących
udział w projekcie do dotychczasowych
materiałów






infografiki zamiast slajdów (mniej tekstu),
więcej informacji w komentarzach do infografik,
teksty uzupełniające z przykładami,
za dużo historii ZUS w zeszytach,
za dużo materiału w trzeciej lekcji.
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Typografia, skład i język

Większa czytelność tekstu
 Tekst wyrównany do lewej strony – dzięki temu spacje są równiej wielkości,
a po prawej stronie kolumny tzw. chorągiewka
(tak łatwiej czyta się osobom z dysleksją)
 Wyróżnienia stosowane z umiarem
 Teksty główne na białym kontrastowym tle
 Czcionka bezszeryfowa Ubuntu, zaprojektowana tak, aby była czytelna również
na ekranie (slajdy!)
 Klarowna nawigacja
 Pisany zgodnie z zasadami prostego języka
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Nowe rysunki

Nasi rysownicy
Lekcja I: Hubert Ronek
twórca komiksów dla dzieci i młodzieży, w tym
edukacyjnych, np. Wojenna odyseja Antka Srebrnego

Lekcja II: Tomasz Wilczkiewicz
doświadczony rysownik prasowy, twórca komiksów
edukacyjnych, w tym o ubezpieczeniach społecznych
Lekcja III: Tomasz Minkiewicz
współtwórca popularnego wśród młodzieży
cyklu o Wilqu superbohaterze
Lekcja IV: Kasia Zalepa
doświadczona rysowniczka satyryczna
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Nowy projekt graficzny – Lekcja 1
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Lekcja 1 Świadomy zawsze ubezpieczony

Zmiany w treści lekcji
Uwzględniliśmy uwagi zgłaszane przez nauczycieli i wprowadziliśmy następujące
zmiany:
 Zmniejszyliśmy ilość treści poświęconej historii,
 Wymieniliśmy zadania ZUS wobec
ubezpieczonych, świadczeniobiorców,
płatników,
 Skróciliśmy film „Twoje życie – Twój wybór”
do 10 min.
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Nowy projekt graficzny – Lekcja 2
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Lekcja 2 Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy opłacasz składki chorobową i wypadkową

Zmiany w treści lekcji
 W tej lekcji omawiamy świadczenia
krótkoterminowe – świadczenia z ubezpieczenia
rentowego przenieśliśmy do trzeciej lekcji
 Dodaliśmy infografikę, w której wyjaśniamy,
jakie składki są opłacane z poszczególnych
tytułów, podajemy stopy procentowe składek i
zasady ich finansowania przy różnych rodzajach
działalności zarobkowej.
 Uzupełniliśmy informacje o zasiłku opiekuńczym
o uprawnienia z tytułu opieki nad
niepełnosprawnym dzieckiem w wieku do 18 lat.
 Zrezygnowaliśmy z części map myśli.
 Dodaliśmy ćwiczenie dotyczące świadczeń z
ubezpieczenia chorobowego.
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Nowy projekt graficzny – Lekcja 3
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Lekcja 3 Renty i emerytury

Zmiany w treści lekcji
 Do tej lekcji przenieśliśmy treści dotyczące świadczeń
z ubezpieczenia rentowego,
 Zmieniliśmy piramidy wieku ludności
 Przy infografice „Dłuższa praca = wyższa emerytura”
dodaliśmy wyjaśnienia kiedy złożyć wniosek o emeryturę
(dlaczego nie w czerwcu) oraz co to jest stopa zastąpienia,

 Do infografiki „Trzy filary” dodaliśmy PPK,
 W infografice „Wiek emerytalny na świecie” (w zeszycie dla
nauczyciela) dodaliśmy grafikę „Jak długo pracują w innych
krajach”.
 Zrezygnowaliśmy z ćwiczenia „Zalety i wady różnych
systemów”.
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Nowy projekt graficzny – Lekcja 4
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Lekcja 4 Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Zmiany w treści lekcji
 Dodaliśmy grafikę o ulgach dla
przedsiębiorców (ulga na start, mała
działalność, działalność
nieewidencjonowana),
 Podaliśmy łączną kwotę składek od podstawy
60% wynagrodzenia przeciętnego i 30%
wynagrodzenia minimalnego,
 Zrezygnowaliśmy z ćwiczenia „Szablon
ulotki”,
 Dodaliśmy ćwiczenie dotyczące ulg
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Dodatkowa lekcja - nieobowiązkowa

Piąta lekcja
Przygotujemy lekcję dodatkową - Wypełnianie druków zgłoszeniowych i rozliczeniowych

 Lekcja będzie dostępna w Internecie na stronie www.zus.pl
w zakładce „Edukacja”.
 Lekcja jest przeznaczona dla szkół o profilu ekonomicznym

Nowa edycja materiałów
edukacyjnych do „Lekcji z ZUS”
- podsumowanie pilotażu -

Gabinet Prezesa
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA – materiały dla nauczyciela – 8 ankiet
1. Czy wyróżniliśmy najważniejsze treści w danej lekcji?
a)

Tak x 8

b)

Nie

5. Czy uczniowie z zainteresowaniem zapoznali się
z tekstami uzupełniającymi?

2. Czy ilustracje budzą zainteresowanie uczniów?
a) Tak x 8 Części się podobają, a część uważa, że zbyt dziecinne

a) Tak x 8 Część zainteresowana tematem, pozostali nie.

b) Nie

6. Czy podręcznik inspiruje uczniów do samodzielnej pracy?

3. Czy ilustracje budzą Państwa zainteresowanie?

a) Tak x 7 Choć nie wszystkich

a) Tak x 8

7. Czy język podręcznika jest komunikatywny?

b) Nie

b) Nie

Tak x 8

b)

b) Nie

4. Czy zadania porządkują wiedzę uczniów po danej lekcji?

a)

Nie

a) Tak x 8 Zbyt ogólne, jest ich za mało,
uczniowie lubią rozwiązywać testy a, b, c, d

8. Treści lekcji są:
a)

adekwatne do tytułów x 6

b) Nie

b)

znacznie obszerniejsze od zapowiedzi x 2

c)

mało powiązane z tytułami.
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA – materiały dla nauczyciela – 8 ankiet
9. Materiał zawarty w podręczniku jest dla uczniów:

12. Czy ilustracje uzupełniają, wspierają informację tekstową?

a)

Przystępny x 7

a)

Tak x 8

b)

niezupełnie przystępny x 1

b)

Niezupełnie

c)

trudny

c)

Nie

10. Czy uczeń na podstawie podręcznika jest w stanie samodzielnie
opanować treści, które dotyczą ubezpieczeń społecznych?

13. Czy opracowanie graficzno-edytorskie uwzględnia potrzeby
uczniów (w zakresie estetyki, wygody)?

a)

Tak x 6

a)

Tak x 6 Możliwość robienia notatek jest ok

b)

Niezupełnie x 2

b)

Niezupełnie

c)

Nie

c)

Nie

11. Obudowa metodyczna podręcznika jest:

14. Czy scenariusze lekcji są pomocne?

a)

bogata x 8 Wzbogaciłabym podręcznik o więcej
zadań typu - sprawdź się, urozmaiconych form.

a)

Tak x 8

b)

Niezupełnie

b)

skromna

c)

Nie

c)

bardzo nikła
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA NAUCZYCIELA

15. Co warto zmienić w podręcznikach i scenariuszach do lekcji?
•

dodać więcej ćwiczeń sprawdzających wiedzę np. testów,
krzyżówek, rebusów, ćwiczeń na dopasowanie,

•

ćwiczenia na wcielenie się w jakąś rolę, dokonywanie wyborów
życiowych
test końcowy z wiedzy zdobytej na 4 lekcjach – na płycie
dla nauczyciela,

•
•
•
•

wypunktowania w tekstach uzupełniających,
podręcznik dla nauczyciela na spirali,
materiały dodatkowe w formie komiksów
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA – materiały dla ucznia – 219 ankiet
Pytania ogólne

1. Czy podręcznik motywuje Cię do samodzielnej nauki o ubezpieczeniach społecznych?

134
82

TAK

NIE



Jest to wiedza przydatna, jednak bez zainteresowania ekonomią nie będzie to motywowało do nauki. Tzn. moim zdaniem słowo nauka
tu nie pasuje, ze względu na to, że to bardziej można się tym zainteresować na zasadzie przyszłej użyteczności tej wiedzy.



Chętnie go przeczytałem, ale wkuwać tych informacji mi się nie chciało.
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA – materiały dla ucznia –

2. Jaki jest dla Ciebie język podręcznika?
202

Jeśli jest niezrozumiały,
to w której lekcji najbardziej?
10
8

4
15
Zrozumiały

Niezrozumiały

3

Pierwszej Drugiej

Trzeciej Czwartej
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA – materiały dla ucznia
3. Czy podoba Ci się szata graficzna (ilustracje)?
196

4. Ilustracje do której lekcji podobały Ci się najbardziej?
47

48

50
33

41

20
TAK


NIE

Dobrze to wygląda na slajdach 16, 17 lekcja 2.
Pierwszej Drugiej
Są dość dobrze wybrane do sytuacji, jednak na slajdach
nie powinny grać głównej roli, tekst może być w różnych wielkościach,
jednak nie zdjęcia bo przy takiej samej ilustracji a różnej wielkości rzuca się w oczy.

Trzeciej Czwartej Nie mam
zdania
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Podsumowanie pilotażu
Lekcja 1

ANKIETA DLA UCZNIA
– materiały dla ucznia –

Czy po tej lekcji wiesz, czym jest ZUS i co robi?

Tak. 212 Nie. 7
Czy mapa myśli uporządkowała Twoje informacje o ZUS?

Tak. 191 Nie. 28
Czy wiesz, dlaczego ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe?
Tak. 200 Nie. 19

Czy wiesz, czym grozi brak ubezpieczenia społecznego?
Tak. 205 Nie. 14
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA
– materiały dla ucznia –

Lekcja 2
Czy wiesz, kiedy przysługują Ci świadczenia chorobowe?
Tak. 211 Nie. 8
Czy wiesz, kiedy przysługują Ci świadczenia wypadkowe?
Tak. 202 Nie. 17
Czy mapa myśli uporządkowała Twoje informacje o świadczeniach z ubezpieczeń społecznych?

Tak.178 Nie. 41
Czy wiesz, jakim ubezpieczeniom podlega pracownik?
Tak. 199 Nie. 20
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA
– materiały dla ucznia –

Lekcja 3

Czy wiesz, od czego zależy wysokość emerytury?

Tak. 208 Nie. 11
Czy mapa myśli uporządkowała Twoje informacje o emeryturze?
Tak.194 Nie.25
Czy wiesz, kiedy przysługuje renta z tytułu niezdolności do pracy?
Tak.199 Nie.19

Czy rozumiesz różnicę między niepełnosprawnością a niezdolnością do pracy?
Tak.183 Nie.36
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Podsumowanie pilotażu
ANKIETA DLA UCZNIA
– materiały dla ucznia –

Lekcja 4

Czy wiesz, jakie ulgi w opłacaniu składek przysługują przedsiębiorcy?
Tak.182 Nie.37

Czy mapa myśli uporządkowała Twoje informacje o ulgach przedsiębiorcy?
Tak.170 Nie.49

Czy wiesz, jakie są konsekwencje korzystania z preferencyjnych składek?
Tak.172 Nie.47
Czy wiesz, jakie są obowiązki i prawa przedsiębiorcy wobec ZUS?

Tak.193 Nie.26

Dziękuję za uwagę

