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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
2. klip: „Honnan erednek az adók?” 
A klip leírása 

 

 

Bemutatókép 

 
 

Cím Honnan erednek az adók? 

Rövid leírás Ennek a tevékenységnek a célja, hogy a segítségével a diákok fel tudják ismerni az 
adók befizetésének az előnyeit, miközben korai és vicces példákat ismernek meg 
az adózás európai történetéből. 

Részletes 
jellemzés 

Cél: 

A diákok értsék meg az adófizetés előnyeit. Ismerkedjenek meg az adózás korai 
európai történetéből származó példákkal.  

A cél elérési módja: 

Példák bemutatása az adózás korai európai történetéből, és az idők során 
bevezetett mókás adókról. 

Annak elmagyarázása, hogy ki kezeli az adókon keresztül begyűjtött sok pénzt. 

Annak megvilágítása, hogy ki és hogyan részesül a befizetett adókból.  

Szükséges anyagok: 
„A javamra válnak az adók? Hogyan?” mikrokip 
Interaktív fehértábla (vagy egyszerűen csak egy LCD-kivetítő) 

  

Szókészlet: 

adók, előnyök, közszolgáltatások, nemzeti szolgáltatások 
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A lecke 
használata 

A tevékenységhez tartozó lépések: 

Játssza le a klip bemutató részét. Állítsa le a klipet, és győződjön meg róla, hogy a 
diákok megértették a történetet. 

Játssza le a „Korai példák az adózás európai történetéből, és fejlődésük 
napjainkig” című részt. Állítsa meg a klip lejátszását, és beszélje meg a diákokkal, 
hogy hallottak-e ők is bármilyen mókás vagy korai adóról Európa történelmében. 
Beszéljék meg, hogy szükség volt-e ezeknek az adóknak a megfizetésére a 
történelem azon szakaszában. 

Játssza le a „Ki kezeli az adókon keresztül begyűjtött sok pénzt?” című részt. 
Állítsa le a klipet, és összpontosítsanak az „illetékes intézmények” fogalmára. 
Összegezze, hogy kik felelősek az adópénzek kezeléséért helyi és nemzeti szinten. 

Játssza le a „Mindenki befizeti, és mindenkinek az előnyére válik”, valamint a 
„Vedd észre az előnyöket” című részeket. Kérje meg a diákokat, hogy sorolják fel 
azokat a dolgokat, amiket ők és a családjuk is kap a bemutatottak közül. 

Összegzés: 

Szervezhet egy beszélgetést az osztályban a mikroklipben bemutatott fogalmak 
mentén. A tárgyalt témakörök lehetnek például a következők: 

Meg tudnátok nevezni két korai adót Európa történelmében? Melyiket tartjátok a 
legérdekesebbnek? 

Meg tudnátok mondani, hogy nemzeti szinten ki a felelős azért, hogy az 
adópénzeket méltányosan költsék el?  

Mindenkinek meg kell fizetnie az adóit, akinek valamelyik szolgáltatás az előnyére 
válik? Miért? Miért nem? 

Az ebben a részben megadott oktatójátékot házi feladatként is feladhatja, hogy a 
diákokban megszilárdulhassanak az órán bemutatott fogalmak. 

 

Kategória Mikrotanulás 

Fő célcsoport 9–12 év közöttiek 

Kapcsolódó 
iskolai 
témakörök 

Közgazdaságtan, etika, európai órák, angol nyelv, humán tudományok, 
történelem 
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