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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Βίντεο 12: «Τι είναι οι δασμοί;» 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
 

Τίτλος Τι είναι οι δασμοί; 

Σύντομη 
περιγραφή 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν την ιστορία των δασμών και ποιον ρόλο έχουν στη σημερινή 
κοινωνία. 

Λεπτομέρειες Σκοπός: 

Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν την ιστορία των δασμών και ποιον 
ρόλο έχουν στη σημερινή κοινωνία.  

Στόχοι: 

Βρείτε τις απαρχές των δασμών στην ιστορία και γιατί πρέπει να 
πληρώνονται.  

Κατανοήστε τι ρόλο διαδραματίζουν οι δασμοί στην κοινωνία σήμερα. 

Αναφέρετε πώς επιβάλλονται δασμοί στην ΕΕ. 

Υλικά: 
Βίντεο «Τι είναι οι δασμοί;» 
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Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

  

Λεξιλόγιο: 

Δασμοί, αδασμολόγητος, τελωνειακή ένωση 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Παίξτε την πρώτη ενότητα του βίντεο, που παρουσιάζει την ιστορία των 
δασμών από την αρχαία και τη μεσαιωνική Ευρώπη έως τις μέρες μας.  

Παίξτε την επόμενη ενότητα και σταματήστε το βίντεο για να εξηγήσετε τους 
λόγους που παρουσιάστηκαν για την ωφέλεια των δασμών στις χώρες και στα 
άτομα. Αφού παίξετε το βίντεο, συζητήστε με τους σπουδαστές τους λόγους 
για τους οποίους χρησιμοποιούμε δασμούς ακόμη και σήμερα.  

Συζητήστε τι επιπτώσεις θα υπήρχαν αν δεν πληρώναμε δασμούς. 

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 ερευνήσουν και να παρουσιάσουν άλλους 
δασμούς στην ιστορία της Ευρώπης πέρα από όσους παρουσιάστηκαν. 

Ζητήστε από τους σπουδαστές να απαριθμήσουν 10 διαφορετικά δέματα 
διαφορετικής αξίας που έρχονται από άλλες χώρες και να υπολογίσουν το 
ποσό του δασμού που πρέπει να πληρωθεί για καθένα τους. Συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα και υπολογίστε μαζί τα σωστά ποσά. 

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 

Κυρίως 
στοχευόμενο 
κοινό 

Άτομα ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών 

Σχετικά σχολικά 
θέματα 

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