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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Pamokos paaugliams 
T04: „Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai“ 
Pamokos aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
Pavadinimas Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai 

Trumpas 
aprašymas 

Pamoka yra savarankiško mokymosi medžiaga internete. Ji suskirstyta į 2 
pagrindines dalis:  

• 1 dalis. Mokesčiai verslininkams 
• 2 dalis. Galimas pavyzdys – mokesčių konsultantas 

 

Detalės Tikslas 

Mokiniai įsitrauks į įdomią diskusiją apie tai, kaip jie gali pradėti ir išlaikyti nuosavą 
verslą, tvarkyti pajamų mokestį ir atleidimą nuo mokesčių. 



2 

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: 

• Kokius mokesčius moka verslininkai?  
• Koks galimas atleidimas nuo mokesčių? 
• Kaip apskaičiuoti mokesčius? 
• Kiek galima užsidirbti būnant paaugliu mokesčių konsultantu? 

 

Medžiaga 
Kursas „Tikrieji žaidėjai yra mokesčių mokėtojai“ 
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 
 
Žodynas 

Verslininkai, mokesčiai, apmokestinimas, mokesčių konsultantas, 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 paaugliams, kaip apskaičiuoti, kiek mokesčių jie turi mokėti.  
• Įvardykite samdomų ir savarankiškai dirbančių paauglių prievolių 

skirtumus.  
• Nurodykite buvimo verslininku pranašumus ir trūkumus.  
• Pamokykite paauglius apskaičiuoti apmokestinamąsias pajamas.  
• Papasakokite paaugliams, ką daro mokesčių konsultantas, kad 

paskatintumėte juos pagalvoti apie šį vaidmenį.  

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, 
matematika 
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