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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
6 klipas: „Kas atsitiks, jei nesumokėsite mokesčių“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
 

Pavadinimas Kas atsitiks, jei nesumokėsite mokesčių 

Trumpas 
aprašymas 

Šia veikla siekiama padėti mokiniams suprasti, kokie yra mokesčių nesumokėjimo 
trūkumai ir pasekmės. 

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti, kokie yra mokesčių nesumokėjimo trūkumai ir pasekmės. 

Uždaviniai 

Nustatyti ir suprasti „šešėlinės ekonomikos“ sąvoką. 

Paaiškinti, kas yra suklastotos prekės ir kodėl jos kenkia ekonomikai. 

Paaiškinti, kodėl mokesčių slėpimas gali sukelti nepageidaujamas pasekmes ne tik 
asmenims, kurie vengia mokesčių, bet ir asmenims, susijusiems su jų veikla.  

Aptarti, kaip žmonės gali padėti išvengti mokesčių slėpimo.  

Medžiaga 

Mikroklipas „Kas atsitiks, jei nesumokėsite mokesčių“ 

Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 
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Žodynas 

Mokesčiai, šešėlinė ekonomika, mokesčių slėpimas, pajamos 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

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

Paleiskite pirmąją dalį „Kaip žmonės bando slėpti mokesčius“, kurioje auditorius 
aiškina „šešėlinės ekonomikos“ sąvoką. Sustabdykite klipą ir su mokiniais aptarkite 
pateiktą pavyzdį. Aptarkite, kodėl vengimas mokėti mokesčius turi neigiamą 
poveikį ekonomikai ir kas gali atsitikti, jei kas nors vengia mokesčių. 

Paleiskite „Kitas būdas, kaip bendrovė slepia mokesčius“ dalį, kurioje pristatoma 
panašiomis aplinkybėmis veikianti bendrovė. Sustabdykite klipą ir atkreipkite 
dėmesį į tai, kodėl mokesčių slėpimas turi neigiamą poveikį pavieniams asmenims 
arba visai visuomenei. 

Paleiskite „Kaip piliečiai gali padėti išvengti mokesčių slėpimo“ dalį ir pabrėžkite, 
kodėl svarbu gauti kvitą už prekes ir paslaugas, už kurias mokame, ir kaip tai 
prisideda prie gerai veikiančios ekonomikos. 

Apibendrinimas 

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

Paprašykite mokinių užrašyti 3 dalykus, kurie gali atsitikti, jei nemokėsime 
mokesčių. Aptarkite klausimą klasėje. 

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 

 


	Course: “Digital Tax Education and Tax Payments”
	Microlearning Clips
	6 klipas: „Kas atsitiks, jei nesumokėsite mokesčių“
	Klipo aprašymas

