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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Lecții pentru adolescenți 
T03: „Ferește-te de partea întunecată” 
Descrierea lecției 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
Titlu Ferește-te de partea întunecată 

Scurtă 
descriere 

Această lecție este un material autonom de învățare online. Ea este structurată în 
3 mari secțiuni:  

• Secțiunea 1 – Ce este „evaziunea fiscală”? 
• Secțiunea 2 – Economia neagră 
• Secțiunea 3 – Pune-ți taxele și impozitele în ordine 

 
 

Detalii Scop: 

Elevii vor avea o discuție foarte interesantă despre economia neagră și modul în 
care aceasta secătuiește încet-încet orice buget public pe care îl atinge și slăbește 
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serviciile publice. 

Obiective: 
Această lecție se poate dovedi o resursă foarte utilă pe care profesorii o pot 
recomanda în vederea pregătirii pentru un curs despre etică. Elevilor li se poate 
oferi o listă cu conceptele pe care trebuie să le urmărească pe tot parcursul 
lecției, precum: 

• Ce este evaziunea fiscală și cum aș putea să o evit? 
• Ce consecințe au „practicile fiscale tenebroase”?  
• Cum îmi pun taxele și impozitele în ordine? 
• Ce este rezistența la impozitare? 

 

Materiale: 
Cursul „Ferește-te de partea întunecată” 
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 
 
Vocabular: 

taxe și impozite, impozitare, rezistență, evaziune fiscală, practici fiscale 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Lecția poate fi utilizată și ca activitate de consolidare, o temă pentru acasă dată 
după predarea despre taxe și impozite la clasă. Elevilor li se poate cere să rezolve 
testele și să comenteze despre câteva dintre scenariile prezentate în cadrul lecției, 
corespunzătoare discuțiilor și conceptelor predate la clasă. Exemple de sarcini: 

• Explicați adolescenților semnificația termenului „economie neagră”.  
• Explicați adolescenților ce înseamnă rezistența la impozitare și 

obligativitatea taxelor și impozitelor, care prezintă beneficii pentru 
necesitățile publicului. 

• Analizați exemple pentru a înțelege care sunt necesitățile publice în 
contrast cu cele private.  

• Diferențiați între evaziunea fiscală și frauda fiscală pentru a le da 
posibilitatea adolescenților să decidă care este cea mai bună metodă 
legală de a-și gestiona taxele și impozitele.  

• Analizați exemple pentru ca adolescenții să înțeleagă cum pot combate 
economia neagră.  

• Explicați-le adolescenților cum pot obține informații și cum să-și 
pregătească documentele fiscale. 

• Explicați-le adolescenților cum pot evita să fie stresați de taxe și impozite.  

 

 

Încheiere: 

Profesorii pot utiliza fie întreaga lecție, fie doar anumite secțiuni ale acesteia, 
după cum consideră potrivit. Timpul mediu estimat de prezență la întreaga lecție 
este de 30 de minute. 

Categorie Lecție de e-learning pentru adolescenți 
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Grup-țintă 
principal 

Elevi între 13 și 17 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

Economie, etică, engleză ca a doua limbă, științe umane 
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