Course: “Digital Tax Education and Tax Payments”
Microlearning Clips
Клип 12: „Какво представлява митото?“
Описание на клипа

Представително
изображение

Заглавие

Какво представлява митото?

Кратко
описание

Заниманието има за цел да помогне на учениците да опознаят историята на
митническите налози (митата) и каква е тяхната роля в съвременното
общество.

Подробна
информация

Основна цел:
Учениците откриват историята на митническите налози и каква е тяхната
роля в съвременното общество.
Цели:
Да се разбере произходът на митническите налози в исторически план и
защо трябва да се плащат.
Да се разбере ролята, която плащането на митнически налози играе в наши
дни в обществото.
Да се установи как се прилагат митническите налози в ЕС.
Материали:
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Микро клип „Какво представлява митото?“
Интерактивна бяла дъска (или само LCD проектор)
Речник:
Митнически налози, мито, безмитна зона, митнически съюз
Как се използва Стъпки на заниманието:
този урок
Пуснете първия раздел на клипа, който илюстрира историята на
митническите налози от древността през Средновековна Европа до наши
дни.
Пуснете следващия раздел и спрете клипа, за да обясните илюстрираните
причини, поради които митническите налози са от полза за държавите и
отделните хора. След възпроизвеждане на анимацията обсъдете с
учениците причините, поради които все още използваме митнически
налози в наши дни.
Обсъдете какъв ще са последствията от неплащане на митнически налози.
Заключение:
Можете да организирате дискусия в класа въз основа на понятията,
представени в клипа. Разглежданите теми може да включват:
Помолете учениците да направят проучване и да представят някои други
митнически налози в европейската история извън дадените примери.
Помолете учениците да направят списък с 10 различни колета с различна
стойност, идващи от други държави, и им кажете да изчислят колко трябва
да се плати като мито за всеки колет. Сравнете резултатите и изчислете
заедно точните суми.
Можете също така да използвате образователната игра, предоставена в
този раздел, като домашна работа за затвърждаване на понятията,
представени в урока.
Категория

Микроучене

Основна целева
група

от 13 до 17-годишна възраст

Сродни
училищни теми

икономика, етика, английски език като втори език, хуманитарни науки

2

