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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
3 klipas: „Kas šiais laikais moka mokesčius?“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
 

Pavadinimas Kas šiais laikais moka mokesčius? 

Trumpas 
aprašymas 

Šia veikla siekiama padėti mokiniams suprasti, kas šiais laikais atsakingas už 
mokesčių mokėjimą ir kokios yra pagrindinės mokesčių mokėtojų kategorijos. 

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti, kas šiais laikais atsakingas už mokesčių mokėjimą ir kokios 
yra pagrindinės mokesčių mokėtojų kategorijos. 

Uždaviniai 

Nustatyti būtinybę mokėti mokesčius ir jų poveikį bendruomenės gerovei.  

Nustatyti 2 pagrindines mokesčių mokėtojų kategorijas. 

Kalbant apie mokesčius paaiškinti naudą ir atsakomybę, kurią asmuo turi nuo 
vaikystės iki brandos. 

Aptarti, kokios rūšies mokesčius kiekvienos kategorijos atstovai turėtų mokėti už 
savo veiklą.  

Medžiaga 

Mikroklipas „Kas šiais laikais moka mokesčius?“ 

Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 

Žodynas 
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Mokesčiai, mokesčių mokėtojai, bendruomenė, pajamos, socialinės įmokos 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

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

Paleiskite „Mokesčių mokėtojų kategorijos“ dalį. Sustabdykite klipą ir pasikalbėkite, 
ar mokiniai žino, kas yra „valstybės iždas“, ir ar jie suprato, kodėl Geriausio 
Mokesčių Mokėtojo įmoka buvo naudinga bendruomenei. Apžvelkite pagrindines 
mokesčių mokėtojų kategorijas – pavienius asmenis ir bendroves. 

Nustatykite klipe pristatytą naudą ir paklauskite vaikų, kuriuo gyvenimo momentu, 
jų manymu, kažkas turėtų mokėti mokesčius. 

Paleiskite „Tinkamas mokesčių paskirstymas“ dalį. Sustabdykite klipą ir iš pateiktų 
pavyzdžių atkreipkite dėmesį į ryšį tarp asmenų mokamų mokesčių ir bendrovių 
mokamų mokesčių ir kaip jie vienas kitą veikia. 

Paleiskite „Kaip vaikai prisideda prie mokesčių?“ dalį ir pabrėžkite, kad net, jei jie 
dar nemoka mokesčių, dalis jų smulkmenoms išleistų pinigų atitenka mokesčiams. 

Apibendrinimas 

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

Nustatykite kelis asmenis ir kelias bendroves iš savo bendruomenės, kurie moka 
mokesčius. 

Sudarykite sąrašą visų dalykų, kuriuos jūsų šeima jums nupirko per praėjusią 
savaitę. Ar manote, kad kaip nors prisidėjote prie valstybės biudžeto? 

Pasikalbėkite su savo šeimos nariais ir paklauskite jų, kaip jie prisideda prie 
bendruomenės gerovės. 

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 
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