
Euroszkoła z Schumanem

Zostań ekspertem ds.  wspólnej  waluty.  Weź udział  w programie  Polskiej  Fundacji  im.  Roberta 
Schumana,  Ministerstwa  Finansów  i  Ośrodka  Rozwoju  Edukacji  dla  młodych  liderów  wiedzy 
o euro. Zdobądź certyfikat Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro i zakwalifikuj się na 
praktyki w Ministerstwie Finansów. 

Oferujemy:

-  możliwość  sprawdzenia  się  w  roli  trenera.  Przewidziano  symboliczne  wynagrodzenie 
za przeprowadzenia zajęć; 
- całodzienne, bezpłatne szkolenie przeprowadzone przez ekspertów z Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Wprowadzenia Euro w Ministerstwie Finansów w dniu 25 listopada 2010 roku w Warszawie, 
obejmujące następujące zagadnienia: 

 Status Polski jako państwa członkowskiego z derogacją. 
 Procedury związane z wprowadzeniem wspólnej waluty. 
 Kryteria konwergencji i warunki przyjęcia euro.
 Korzyści i koszty przyjęcia euro. Szacunki dla Polski.
 Efekty cenowe, "iluzja euro" i ochrona konsumenta w procesie wprowadzenia euro.
 Organizacja procesu wprowadzenia euro w Polsce.
 Rola kampanii informacyjnej w procesie wprowadzania euro.
 Sesja pytań i odpowiedzi.

-3-dniowe,  bezpłatne  szkolenie  dotyczące  pracy  trenerskiej  oraz  przygotowanych  na  potrzeby 
projektu  scenariuszy zajęć  w dniach  26-28 listopada 2010 roku w Sulejówku pod Warszawą, 
prowadzone przez trenerów Ośrodka Rozwoju Edukacji;  
- możliwość uzyskania certyfikatu Biura Pełnomocnika oraz Fundacji po zdaniu egzaminu z wiedzy 
o euro i wypełnienia zobowiązań wynikających z udziału w projekcie; 
-  nieodpłatne,  miesięczne  praktyki  w  Biurze  Pełnomocnika  Rządu  ds.  Wprowadzenia  Euro 
w Ministerstwie Finansów dla najaktywniejszej i osiągającej najlepsze wyniki osoby uczestniczącej 
w projekcie (ew. osób).

Wymagania:

- studenci minimum 3 roku studiów licencjackich lub młodzi absolwenci dowolnych kierunków 
studiów.  Preferowane  kierunki  to:  europeistyka,  kierunki  ekonomiczne,  pedagogiczne  lub 
pokrewne; 
- zainteresowanie tematyką integracji europejskiej, w tym w szczególności integracją walutową; 
-  mile  widziane  aktywne  uczestnictwo  w organizacjach  studenckich  lub  realizujących  projekty 
naukowo-dydaktyczne  w wyżej  wymienionym obszarze lub/i  doświadczenie  w pracy z  dziećmi 
młodzieżą;
- zdanie wstępnego testu dotyczącego wiedzy o unii gospodarczej i walutowej, który odbędzie się w 
dniu  5  listopada 2010  roku w  Warszawie  (szczegóły  zostaną  przekazane  osobom 
zakwalifikowanym do projektu);



- wzięcie udziału we wszystkich szkoleniach przewidzianych w ramach projektu;
- zdanie egzaminu z wiedzy o euro przeprowadzonego przez Biuro Pełnomocnika , który odbędzie 
się  10  grudnia 2010  roku w  Warszawie;  będzie  niezbędne  do  przeprowadzenia  w  następnej 
kolejności zajęć o euro w minimum dwóch szkołach uczestniczących w projekcie na podstawie 
gotowego scenariusza zajęć między grudniem 2010, a czerwcem 2011 roku. Fundacja pokrywa 
koszty dojazdu do szkół. 
 
Fundacja  nie  pokrywa  dojazdu  do  Warszawy,  biletów  miejskich  oraz  wyżywienia  podczas  testu  wstępnego. 
Zapewniamy  nocleg  oraz  wyżywienie  osobom  spoza  Warszawy  zakwalifikowanym  do  projektu  w  dniach  25-28 
listopada 2010 roku. Będziemy też uczestniczyć  w ich kosztach dojazdu na szkolenie oraz na egzamin w dniu 10 
grudnia 2010 roku. 
 

Zainteresowane osoby powinny do 20 października br. przesłać CV oraz list motywacyjny na 
adres j.rozycka@schuman.org.pl.

Koordynator projektu:
Joanna Różycka-Thiriet

j.rozycka@schuman.org.pl

Projekt jest realizowany ze wsparciem finansowym Fundacji BRE Banku

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji 

Partnerem merytorycznym projektu jest Biuro Pełnomocnika Rządu 
ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską w Ministerstwie Finansów
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