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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 2: „Cum au apărut taxele și impozitele?” 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
 

Titlu Cum au apărut taxele și impozitele? 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să identifice beneficiile de a plăti taxe și 
impozite, introducând exemple de taxe și impozite timpurii și amuzante din istoria 
europeană. 

Detalii Scop: 

Elevii ar trebui să înțeleagă beneficiile aduse de plata taxelor și impozitelor. 
Aceștia ar trebui să găsească exemple de taxe și impozite aplicate timpuriu din 
istoria europeană.  

Obiective: 

Să identificăm exemple de taxe și impozite timpurii din istoria europeană și 
exemple amuzante de-a lungul timpului. 

Să explicăm cine este responsabil de gestionarea tuturor banilor din taxe și 
impozite. 

Să reperăm cine și în ce fel beneficiază de pe urma plății taxelor și impozitelor.  

Materiale: 
Microclipul „Eu beneficiez de pe urma taxelor și impozitelor? Cum?” 
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 

  

Vocabular: 
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taxe și impozite, beneficii, servicii publice, servicii naționale. 

 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Redați partea introductivă a clipului. Opriți temporar clipul și asigurați-vă că elevii 
au înțeles acțiunea. 

Redați secțiunea „Exemple timpurii de taxe și impozite din istoria europeană și 
evoluția lor până în prezent.” Opriți temporar clipul și discutați dacă elevii au auzit 
vreodată de vreuna din taxele și impozitele amuzante sau timpurii din istoria 
europeană. Discutați despre necesitatea de a plăti acele taxe și impozite la 
vremea respectivă. 

Redați secțiunea „Cine este responsabil de gestionarea tuturor banilor din taxe și 
impozite?” Opriți temporar clipul și axați-vă pe ideea de „instituții responsabile”. 
Rezumați cine este responsabil de gestionarea banilor din taxe și impozite, atât la 
nivel local, cât și național. 

Redați secțiunile „Toată lumea plătește, toată lumea beneficiază” și „Identificați 
beneficiile”. Rugați-i pe elevi să identifice o listă cu beneficiile pe care aceștia și 
familia lor le obțin dintre cele prezentate. 

Încheiere: 

Puteți organiza o discuție cu elevii în baza conceptelor prezentate în microclip. 
Printre temele abordate se pot număra următoarele: 

Puteți numi două taxe și impozite timpurii din istoria europeană? Care vi s-a părut 
cea mai interesantă? 

Puteți numi cine este responsabil de cheltuirea echitabilă a banilor din taxe și 
impozite la nivel național?  

Ar trebui ca toți cei care beneficiază de anumite servicii să-și plătească taxele și 
impozitele? De ce da? De ce nu? 

Puteți folosi jocul educațional furnizat în această secțiune și ca temă pentru acasă, 
pentru a consolida conceptele prezentate în lecție. 

 

Categorie Microînvățare 

Grup-țintă 
principal 

Elevi între 9 și 12 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

Economie, etică, ore europene, engleză ca a doua limbă, științe umane, istorie 
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