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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Βίντεο 3: «Ποιος πληρώνει φόρους σήμερα;» 
Περιγραφή βίντεο 

 

 

Αντιπροσωπευτικ
ή εικόνα 

 
 

Τίτλος Ποιος πληρώνει φόρους σήμερα; 

Σύντομη 
περιγραφή 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να 
κατανοήσουν ποιοι έχουν την ευθύνη να πληρώνουν φόρους σήμερα και ποιες 
είναι οι δύο κύριες κατηγορίες φορολογουμένων. 

Λεπτομέρειες Σκοπός: 

Οι σπουδαστές πρέπει να κατανοήσουν ποιοι έχουν την ευθύνη να πληρώνουν 
φόρους σήμερα και ποιες είναι οι δύο κύριες κατηγορίες φορολογουμένων. 

Στόχοι: 

Αναγνωρίστε ότι είναι απαραίτητο να πληρώνονται οι φόροι και ότι έχουν 
αντίκτυπο στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.  

Ονομάστε τις δύο κύριες κατηγορίες φορολογουμένων. 

Εξηγήστε τι φορολογικά οφέλη και ευθύνες έχει κάποιος από την παιδική 
ηλικία έως την ενηλικίωση. 

Συζητήστε τι είδους φόρους πρέπει να πληρώνει κάθε κατηγορία για τις 
δραστηριότητές της.  

Υλικά: 

Βίντεο «Ποιος πληρώνει φόρους σήμερα;» 
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Διαδραστικός πίνακας (ή ένας απλός προβολέας LCD) 

Λεξιλόγιο: 

φόροι, φορολογούμενοι, κοινωνικό σύνολο, εισόδημα, κοινωνικές εισφορές 

Τρόπος χρήσης 
μαθήματος 

Βήματα δραστηριότητας: 

Παίξτε το εισαγωγικό μέρος του βίντεο. Σταματήστε το βίντεο και βεβαιωθείτε 
ότι οι σπουδαστές έχουν κατανοήσει την πλοκή. 

Παίξτε την ενότητα «Κατηγορίες φορολογουμένων». Σταματήστε το βίντεο και 
ρωτήστε τους σπουδαστές αν γνωρίζουν τι είναι το «κρατικό 
θησαυροφυλάκιο» και αν κατάλαβαν γιατί η εισφορά του Σούπερ 
Φορολογουμένου ωφέλησε το κοινωνικό σύνολο. Επαναλάβετε τις κύριες 
κατηγορίες φορολογουμένων: ιδιώτες και εταιρείες. 

Εντοπίστε τα οφέλη στην παρουσιαζόμενη εξέλιξη και ρωτήστε τα παιδιά σε 
ποια στιγμή της ζωής πιστεύουν ότι πρέπει κάποιος να πληρώνει φόρους. 

Παίξτε την ενότητα «Επαρκής διανομή φόρων». Σταματήστε το βίντεο και 
περιγράψτε πώς συνδέονται οι φόροι τους οποίους πληρώνουν οι ιδιώτες με 
τους φόρους τους οποίους πληρώνουν οι εταιρείες –από τα παραδείγματα 
που παρουσιάζονται– και πώς επηρεάζουν οι μεν τους δε. 

Παίξτε την ενότητα «Πώς συνεισφέρουν τα παιδιά στους φόρους;» και τονίστε 
ότι, παρότι δεν πληρώνουν φόρους ακόμη, μέρος των χρημάτων που ξοδεύουν 
στα απλά πράγματα που επιθυμούν αντιστοιχούν σε φόρο. 

Κλείσιμο: 

Μπορείτε να διοργανώσετε μια συζήτηση στην τάξη η οποία θα βασίζεται στις 
ιδέες που παρουσιάζονται στο βίντεο. Τα θέματα συζήτησης μπορεί να 
περιλαμβάνουν: 

Ονομάστε άτομα και επιχειρήσεις από την τοπική κοινωνία σας που 
πληρώνουν φόρους. 

Απαριθμήστε όλα όσα αγόρασε η οικογένειά σας για εσάς. Γνωρίζετε ότι έχετε 
συνεισφέρει με κάποιον τρόπο στον κρατικό προϋπολογισμό; 

Μιλήστε με μέλη της οικογενείας σας και ρωτήστε τα πώς συμβάλλουν στην 
ωφέλεια της τοπικής κοινωνίας. 

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εκπαιδευτικό παιχνίδι που παρέχεται 
σε αυτήν την ενότητα ως εργασία για το σπίτι για να εμπεδωθούν οι έννοιες 
που παρουσιάζονται στο μάθημα. 

Κατηγορία Μικρομάθηση 

Κυρίως 
στοχευόμενο 
κοινό 

Άτομα ηλικίας μεταξύ 9 και 12 ετών 

Σχετικά σχολικά 
θέματα 

Οικονομική επιστήμη, ηθική δεοντολογία, ευρωπαϊκά θέματα, Αγγλικά ως ξένη 
γλώσσα, ανθρωπιστικές επιστήμες 
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