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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Videozapis 7: „Koje vrste poreza postoje?” 
Opis videozapisa 

 

 

Ilustrativna 
slika 

 
 

Naslov Koje vrste poreza postoje? 

Kratki opis Ovom se aktivnošću olakšava učenicima razumijevanje glavnih vrsta poreza koji se 
primjenjuju u Europskoj uniji. 

Pojedinosti Svrha: 

Učenici bi trebali razumjeti glavne vrste poreza koji se primjenjuju u Europskoj uniji. 

Ciljevi: 

Utvrditi i razumjeti glavne vrste poreza koji se primjenjuju u državama članicama. 

Razumjeti razlike između izravnih i neizravnih poreza. 

Objasniti potrebu oporezivanja aktivnosti koje obavljaju pojedinci i poduzeća. 

Utvrditi koja je najprikladnija kategorija za svaki od predstavljenih primjera. 

 

Materijali: 

Kratki videozapis „Koje vrste poreza postoje?” 

Interaktivna bijela ploča (ili samo projektor LCD) 
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Vokabular: 

porezi, izravni i neizravni porezi, porez na dobit, trošarina, PDV 

Kako 
upotrijebiti 
lekciju 

Koraci aktivnosti: 

Pokrenite uvodni dio videozapisa. Zaustavite videozapis i provjerite jesu li učenici 
razumjeli njegov dio. 

Pokrenite reprodukciju prvog dijela u kojem su predstavljeni pojmovi izravnog i 
neizravnog poreza. Objasnite zašto dio mjesečnog prihoda otpada na porez i koje 
koristi od toga ima osoba koja ostvaruje prihod. Objasnite u čemu se razlikuje 
neizravni porez od izravnog poreza.  

Pokrenite reprodukciju sljedećih dijelova u kojima Gabrielle, profesorica ekonomije, 
objašnjava primjere koji se odnose na izravne i neizravne poreze. Raspravite s 
učenicima o svim pojmovima koji su predstavljeni u primjerima. 

Pokrenite reprodukciju dijela u kojem profesorica donosi zaključak o predstavljenim 
primjerima te iznosi glavne aspekte obiju kategorija poreza. Pokrenite reprodukciju 
zadnjeg dijela i raspravite o carinskim pristojbama te njihovoj potrebi za 
gospodarstvo. 

 

Završetak: 

Možete organizirati raspravu u učionici koja se zasniva na pojmovima 
predstavljenima u kratkom videozapisu. Teme za obradu mogu uključivati: 

Zatražite od učenika sastavljanje popisa koji obuhvaća izravne i neizravne poreze 
koje je njihova obitelj platila tijekom vremena. 

Organizirajte igru u učionici u kojoj jedna osoba ima ulogu carinskoga službenika, a 
ostatak učenika mora preuzeti svoj paket i platiti pripadajuće pristojbe, ako je 
potrebno, sukladno vrijednosti paketa. 

Također možete upotrebljavati obrazovnu igru navedenu u ovom odjeljku kao 
domaći uradak za utvrđivanje gradiva i pojmova predstavljenih u lekciji. 

Kategorija Mikroučenje 

Ciljna skupina Djeca 

Glavna ciljna 
skupina 

9 do 12 godina 

Povezane 
školske teme 

gospodarstvo, moralnost, europski sati, engleski kao drugi jezik, humanističke 
znanosti 
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