
Nasza opinia o module. 

Według nas ten moduł był bardzo ciekawy. Nauczyliśmy się w nim zarządzać naszymi 
oszczędnościami oraz samemu kontrolować budżet uczniowski. Wiedza ta pomoże nam 
rozwiązać wiele trudnych, dla nas młodych, problemów  związanych z dobrym zarządzaniem 
tym, na co wydajemy swoje kieszonkowe. Okazało się, że mamy wiele pomysłów na mądre 
wydawanie naszych pieniędzy oraz oszczędności. Umiemy dzielić je na realizację naszych 
marzeń i kupowanie tego, co sprawia nam przyjemność( kino, sport, pasje, hobby). Ale też 
wiemy że odkładając pieniądze np. na zdobywanie dodatkowej wiedzy sami bierzemy 
odpowiedzialność za to kim będziemy i gdzie będziemy w przyszłości. O naszych pomysłach 
napisaliśmy też na forum. 

Komentarz naszego mentora p. Darii Żukowskiej 

Witajcie grupo Perspektywa! 

  Już mieliśmy okazję poznać się, dzięki rozmowie z mentorem – za co dziękuję – bo 
szczegółowo się tam przedstawiliście. Zaczynamy naszą ekonomiczną przygodę, więc już 
cieszę się na naszą współpracę. Pamiętajcie, żeby do mnie pisać jeżeli będziecie mieli 
trudności czy jakieś wątpliwości związane z kursem. To co, zaczynamy? 
              Zadanie 1 związane z określeniem rodzaju wydatków. Myślę, że nie muszę nic więcej 
dodawać jak - ŚWIENIE! Bezbłędnie poradziliście sobie z tym zadaniem. 
              Budżet gospodarstwa domowego. Na początku bardzo chciałabym docenić sposób 
przygotowania przez Was tego zadania. Skorzystaliście z własnej formatki, bardzo czytelnie 
pokazując koszty. Doceniam też przedstawienie kosztów każdego członka Waszej grupy. 
Ekstra! Wasz budżet wygląda bardzo racjonalnie, macie również oszczędności więc wszystko 
jest na dobrej drodze! 
              Waszym zadaniem było również obliczenie procentu kosztów stałych, ponoszonych 
na codziennie życie i okazjonalne względem poniesionych wydatków.  Tutaj się wkradła 
pewna pomyłka. Wasze obliczenia są względem całego dochodu (są tam też oszczędności). 
Procent stanowiący poszczególne wydatki robimy właśnie biorąc pod uwagę wydatki. 
Pamiętajcie o tym przy następnej okazji. Dziękuję za te uzupełnienia! Jesteście błyskawiczni!  
              Budżet uczniowski. Tutaj również widzę kawał dobrej roboty! Bardzo dobrze 
przedstawiliście Wasze budżety, świetnie też przedstawiliście wyniki na wykresie. Znalazło 
się też miejsce na pomysły o oszczędzaniu. Oby tak dalej! 
  Dziękuję za to sprawozdanie, ponieważ z wielką przyjemnością je czytałam. Czekam 
na Wasze kolejne prace. 

 


