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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Pamokos paaugliams 
T02: „Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.“ 
Pamokos aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
Pavadinimas Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius. 

Trumpas 
aprašymas 

Pamoka yra savarankiško mokymosi medžiaga internete. Ji suskirstyta į 4 
pagrindines dalis:  

1 dalis. Kada paaugliai turi mokėti mokesčius? 

2 dalis. Pirmasis darbas 

3 dalis. Pajamų, gaunamų atskaičius mokesčius, apskaičiavimas 

4 dalis. Atleidimas nuo mokesčių ir mokesčių slėpimas  

Detalės Tikslas 



2 

Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie pirmąjį darbą, atsakomybę, mokesčių 
slėpimą ir apmokestinimą, kuris gali padėti labiau džiaugtis uždarbiu. 

 

Uždaviniai 

Pamoka gali būti labai naudingas šaltinis, kurį mokytojai gali rekomenduoti 
rengiantis etikos pamokai. Mokiniams galima pateikti idėjų sąrašą, kuriuo jie 
turėtų vadovautis per pamoką, pavyzdžiui: 

• Kas yra pajamos, gaunamos iki atskaitant mokesčius? 

• Kas yra pajamos, gaunamos atskaičius mokesčius?  

• Kada gali būti samdomas paauglys? 

• Ar paaugliai turi fiskalinę atsakomybę? 

• Kodėl mokesčių mokėtojai turi pildyti metines fiskalines 
deklaracijas? 

• Kas yra atleidimas nuo mokesčių? 

 

Medžiaga 
Kursas „Atsipalaiduok! Mes visi mokame mokesčius.“ 
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 
 
Žodynas 

Mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių mokėtojai, fiskalinė atsakomybė, fiskalinė 
deklaracija, atleidimas nuo mokesčių 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

Pamoką taip pat galima naudoti žinioms įtvirtinti, kaip namų darbus, paskirtus po 
pamokos apie mokesčius. Mokinių galima paprašyti išspręsti testus ir 
pakomentuoti kai kuriuos pamokoje pateiktus scenarijus, kurie atitinka diskusijas 
ir pamokoje išdėstytas sąvokas. Pavyzdžiui, galimos tokios užduotys: 

• Paaiškinkite, kokiomis aplinkybėmis paaugliai gali gauti darbą ir koks 
darbas tai būtų.  

• Paaiškinkite paaugliams, kad samdomi jie įgyja fiskalinę atsakomybę.  

• Paaiškinkite, kada pajamų apmokestinimas gali būti taikomas 
darbuotojams paaugliams.  

• Paruoškite paauglius atsižvelgdami į jų pirmojo darbo lūkesčius.  

• Pamokykite paauglius apskaičiuoti pajamas, gaunamas atskaičius 
mokesčius. 

• Paaiškinkite paaugliams, kuo atleidimas nuo mokesčių skiriasi nuo 
mokesčių slėpimo, ir motyvuokite juos pasirinkti tinkamą kelią.  
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Apibendrinimas 

Galima naudoti visą pamoką arba mokytojai savo nuožiūra gali naudoti tam tikras 
pamokos dalis. Vidutinė visos pamokos trukmė yra 30 minučių. 

Kategorija Elektroninio mokymosi pamoka paaugliams 

Pagrindinė 
tikslinė grupė 

13–17 metų 

Susiję 
mokomieji 
dalykai 

Ekonomika, etika, anglų kalba kaip antroji kalba, humanitariniai mokslai 
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