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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” Microlearning Clips 
 
Βίντεο 7: «Τι είδη φόρων υπάρχουν;» 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
 

Τίτλος Τι είδη φόρων υπάρχουν; 

Σύντομη 
περιγραφή 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν τα κύρια είδη φόρων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Λεπτομέρειες Σκοπός: 

Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν τα κύρια είδη φόρων που ισχύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στόχοι: 

Αναφέρετε και κατανοήστε τα κύρια είδη φόρων που ισχύουν στα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Κατανοήστε τις διαφορές ανάμεσα στους άμεσους και στους έμμεσους 
φόρους. 

Εξηγήστε γιατί είναι αναγκαίο να φορολογούνται οι δραστηριότητες των 
ατόμων και των εταιρειών. 

Αναφέρετε σε ποια κατηγορία ταιριάζει καλύτερα καθένα από τα 
παραδείγματα που παρουσιάστηκαν. 
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Υλικά: 

Βίντεο «Τι είδη φόρων υπάρχουν;» 

Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

Λεξιλόγιο: 

φόροι, άμεσοι και έμμεσοι φόροι, εταιρικοί φόροι, ειδικός φόρος 
κατανάλωσης, ΦΠΑ 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Παίξτε το εισαγωγικό μέρος του βίντεο. Σταματήστε το βίντεο και βεβαιωθείτε 
ότι οι σπουδαστές έχουν κατανοήσει την πλοκή. 

Παίξτε την πρώτη ενότητα, όπου παρουσιάζονται οι έννοιες των άμεσων και 
των έμμεσων φόρων. Εξηγήστε γιατί μέρος του μηνιαίου εισοδήματος ενός 
ατόμου καταβάλλεται ως φόρος και πώς αυτό σχετίζεται με τα οφέλη που 
απολαμβάνει. Εξηγήστε γιατί ο έμμεσος φόρος διαφέρει από τον άμεσο φόρο. 

Παίξτε τις επόμενες ενότητες, όπου η Γκαμπριέλ, η καθηγήτρια οικονομικών, 
παρουσιάζει παραδείγματα άμεσων και έμμεσων φόρων. Συζητήστε με τους 
σπουδαστές όλες τις έννοιες που παρουσιάστηκαν στα παραδείγματα. 

Παίξτε την ενότητα όπου η καθηγήτρια ολοκληρώνει την παρουσίαση των 
παραδειγμάτων και παρουσιάζει τις κυριότερες όψεις κάθε κατηγορίας 
φόρων.  Παίξτε την τελευταία ενότητα και συζητήστε για τους δασμούς και 
πόσο αναγκαίοι είναι για την οικονομία. 

 

Κλείσιμο: 

Μπορείτε να διοργανώσετε μια συζήτηση στην τάξη η οποία θα βασίζεται στις 
ιδέες που παρουσιάζονται στο βίντεο. Τα θέματα συζήτησης μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

Ζητήστε από τους σπουδαστές να φτιάξουν μια λίστα με τους άμεσους και 
τους έμμεσους φόρους που έχει πληρώσει η οικογένειά τους. 

Διοργανώστε ένα παιχνίδι στην τάξη, όπου ένας σπουδαστής παριστάνει τον 
τελωνειακό και οι άλλοι πρέπει να παραλάβουν ένα δέμα και να πληρώσουν 
τους δασμούς που οφείλουν, ανάλογα με την αξία του δέματος. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό παιχνίδι που παρέχεται 
σε αυτήν την ενότητα ως εργασία για το σπίτι για να εμπεδωθούν οι έννοιες 
που παρουσιάζονται στο μάθημα. 

Κατηγορία Μικρομάθηση 

Στόχος Παιδιά 

Κυρίως 
στοχευόμενο 

Άτομα ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών 
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κοινό 

Σχετικά σχολικά 
θέματα 

Οικονομική επιστήμη, ηθική δεοντολογία, ευρωπαϊκά θέματα, Αγγλικά ως 
ξένη γλώσσα, ανθρωπιστικές επιστήμες 
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