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Curs: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Clip 12: „Ce este o taxă vamală? 
Descrierea clipului 

 

 

Imagine 
reprezentativă 

 
 

Titlu Ce este o taxă vamală? 

Scurtă 
descriere 

Activitatea urmărește să îi ajute pe elevi să cunoască istoria taxelor vamale și rolul 
lor în societatea de astăzi. 

Detalii Scop: 

Elevii află istoria taxelor vamale și rolul lor în societatea de astăzi.  

Obiective: 

Să aflăm originile taxelor vamale în istorie și de ce trebuiau acestea plătite.  

Să înțelegem rolul jucat de taxele vamale în societatea noastră de astăzi. 

Să identificăm cum sunt aplicate taxele vamale în UE. 

Materiale: 
Microclipul „Ce este o taxă vamală?” 
Tablă interactivă (sau doar proiector LCD) 
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Vocabular: 

taxe vamale, scutire de taxe vamale, uniune vamală 

Cum se 
utilizează 
această lecție 

Pașii activității: 

Redați prima secțiune a clipului, care ilustrează istoria taxelor vamale din Europa 
antică și medievală și până astăzi.  

Redați secțiunea următoare și opriți temporar clipul pentru a explica motivele 
ilustrate pentru care taxele vamale sunt benefice pentru țări și pentru persoanele 
fizice. După redarea animației, discutați cu elevii despre motivele pentru care încă 
utilizăm taxele vamale în prezent.  

Dezbateți despre repercusiunile pe care le-ar avea neplata taxelor vamale. 

Încheiere: 

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

Rugați-i pe elevi să cerceteze și să prezinte câteva alte taxe vamale din istoria 
europeană, în afară de exemplele ilustrate. 

Rugați-i pe elevi să facă o listă cu 10 colete diferite și cu valori diferite, provenite 
din alte țări, și spuneți-le să calculeze ce sumă ar trebui plătită ca taxe vamale 
pentru fiecare colet. Comparați rezultatele și calculați împreună sumele corecte. 

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 13 și 17 ani 

Subiecte 
școlare conexe 

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