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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
2 klipas: „Kaip atsirado mokesčiai?“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
 

Pavadinimas Kaip atsirado mokesčiai? 

Trumpas 
aprašymas 

Šia veikla siekiama padėti mokiniams nustatyti mokesčių mokėjimo naudą, 
pristatyti ankstyvųjų ir juokingų mokesčių pavyzdžius Europos istorijoje. 

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti mokesčių mokėjimo naudą. Jie turėtų sužinoti ankstyvųjų 
mokesčių pavyzdžius Europos istorijoje.  

Uždaviniai 

Nustatyti ankstyvuosius mokesčių pavyzdžius Europos istorijoje ir juokingus 
mokesčius laikui bėgant. 

Paaiškinti, kas atsakingas už visus iš mokesčių surinktus pinigus. 

Nustatyti, kas ir kokiu būdu turi naudos iš mokesčių mokėjimo.  

Medžiaga 
Mikroklipas „Ar turiu naudos iš mokesčių? Kaip?“ 
Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 

  

Žodynas 

Mokesčiai, išmokos, viešosios paslaugos, nacionalinės paslaugos 
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Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

Paleiskite įžanginę klipo dalį. Sustabdykite klipą ir įsitikinkite, kad mokiniai suprato 
siužetą. 

Paleiskite „Ankstyvieji mokesčių pavyzdžiai Europos istorijoje ir jų raida“ dalį. 
Sustabdykite klipą ir pasikalbėkite, ar mokiniai yra girdėję apie kuriuos nors 
juokingus ar ankstyvuosius mokesčius Europos istorijoje. Aptarkite būtinybę 
mokėti tuos mokesčius anuo metu. 

Paleiskite „Kas atsakingas už visus iš mokesčių surinktus pinigus?“ dalį. 
Sustabdykite klipą ir atkreipkite dėmesį į „atsakingų institucijų“ sąvoką. 
Apibendrinkite, kas atsakingas už mokesčių pinigų valdymą tiek vietiniu, tiek 
nacionaliniu lygmeniu. 

Paleiskite „Visi moka, visi turi naudos“ ir „Nustatykite naudą“ dalis. Paprašykite 
mokinių iš pristatytųjų sudaryti sąrašą naudingų dalykų, kuriuos jie ir jų šeima 
gauna. 

Apibendrinimas 

Remdamiesi mikroklipe pateiktomis sąvokomis galite surengti klasės diskusiją. 
Galimos tokios aptariamos temos: 

Ar galite įvardyti du ankstyvuosius mokesčius Europos istorijoje? Kuris jums 
pasirodė įdomiausias? 

Ar galite nurodyti, kas yra atsakingas už sąžiningą mokesčių lėšų panaudojimą 
valstybiniu lygmeniu?  

Ar visi, kurie naudojasi tam tikromis paslaugomis, turėtų mokėti mokesčius? Kodėl 
turėtų? Kodėl neturėtų? 

Šioje dalyje pateiktą mokomąjį žaidimą taip pat galite naudoti kaip namų darbus 
pamokoje pateiktoms sąvokoms įtvirtinti. 

 

Kategorija Mikromokymasis 

Pagrindinė 
tikslinė grupė 

9–12 metų 

Susiję 
mokomieji 
dalykai 

Ekonomika, etika, Europos valandos, anglų kalba kaip antroji kalba, humanitariniai 
mokslai, istorija 
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