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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Μαθήματα για εφήβους 
T02: «Ηρέμησε! Όλοι πληρώνουμε φόρο.» 
Περιγραφή μαθήματος 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
Τίτλος Ηρέμησε! Όλοι πληρώνουμε φόρο. 

Σύντομη 
περιγραφή 

Το μάθημα είναι υλικό για αυτόνομη διαδικτυακή μάθηση. Διαρθρώνεται σε 4 
μεγάλες ενότητες:  

Ενότητα 1 – Γιατί πρέπει να πληρώνουν φόρους οι έφηβοι; 

Ενότητα 2 – Η πρώτη δουλειά 

Ενότητα 3 –Υπολογισμός του εισοδήματος μετά φόρων 

Ενότητα 4 – Φορολογική απαλλαγή / φοροδιαφυγή  

Λεπτομέρειες Σκοπός: 
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Να κάνουν οι σπουδαστές μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πρώτη 
δουλειά, τις ευθύνες, τη φοροδιαφυγή και τη φορολόγηση που μπορεί να 
βοηθήσει να απολαμβάνεις το εισόδημά σου περισσότερο. 

 

Στόχοι: 

Το μάθημα μπορεί να αποδειχθεί πολύ χρήσιμο ως πόρος τον οποίο μπορούν 
να προτείνουν οι εκπαιδευτικοί ως προετοιμασία για ένα μάθημα με θέμα την 
ηθική δεοντολογία. Στους σπουδαστές μπορούν να δοθεί μια λίστα εννοιών τις 
οποίες πρέπει να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως: 

• Τι είναι το εισόδημα προ φόρων; 

• Τι είναι το εισόδημα μετά φόρων;  

• Πότε μπορεί να προσληφθεί ένας έφηβος; 

• Έχουν οικονομικές υποχρεώσεις οι έφηβοι; 

• Γιατί οι φορολογούμενοι πρέπει να συμπληρώνουν 
φορολογική δήλωση κάθε χρόνο; 

• Τι σημαίνει «φορολογική απαλλαγή»; 

 

Υλικά: 
Μάθημα «Ηρέμησε! Όλοι πληρώνουμε φόρο.» 
Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 
 
Λεξιλόγιο: 

φόροι, φορολογία, φορολογούμενοι, οικονομικές υποχρεώσεις, φορολογική 
δήλωση, φορολογική απαλλαγή 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Το μάθημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δραστηριότητα εμπέδωσης, 
ως εργασία για το σπίτι μετά την παράδοση ενός μαθήματος για τους φόρους. 
Από τους σπουδαστές μπορεί να ζητηθεί να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να 
σχολιάσουν ορισμένα από τα σενάρια που παρουσιάζονται στο μάθημα, τα 
οποία ταιριάζουν με τις συζητήσεις και τις έννοιες που διδάσκονται στο 
μάθημα. Παραδείγματα εργασιών είναι τα εξής: 

• Ξεκαθαρίστε τις συνθήκες υπό τις οποίες οι έφηβοι μπορούν να 
πιάσουν δουλειά και εξηγήστε για τι δουλειές πρόκειται.  

• Εξηγήστε στους εφήβους ότι έχουν οικονομικές υποχρεώσεις όταν 
προσλαμβάνονται.  

• Ξεκαθαρίστε πότε επιβάλλεται φορολογία εισοδήματος στους 
έφηβους εργαζομένους.  

• Προετοιμάστε τους εφήβους για το τι να περιμένουν από την πρώτη 
δουλειά τους.  
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• Δείξτε στους εφήβους πώς να υπολογίζουν το εισόδημα μετά φόρων. 

• Εξηγήστε στους εφήβους ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη 
φορολογική απαλλαγή και στη φοροδιαφυγή και παροτρύνετέ τους να 
κάνουν τη σωστή επιλογή.  

 

Κλείσιμο: 

Το μάθημα μπορεί είτε να χρησιμοποιηθεί ολόκληρο είτε να χρησιμοποιήσουν 
οι εκπαιδευτικοί ορισμένες ενότητες του μαθήματος, κατά την κρίση τους. Ο 
εκτιμώμενος μέσος χρόνος για την παρακολούθηση όλου του μαθήματος είναι 
30 λεπτά. 

Κατηγορία Μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για εφήβους 

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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