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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
7 klipas: „Kokių yra mokesčių?“ 
Klipo aprašymas 

 

 

Pavyzdinis 
paveikslėlis 

 
 

Pavadinimas Kokių yra mokesčių? 

Trumpas 
aprašymas 

Šia veikla siekiama padėti mokiniams suprasti pagrindines Europos Sąjungoje 
galiojančių mokesčių rūšis. 

Detalės Tikslas 

Mokiniai turėtų suprasti pagrindines Europos Sąjungoje galiojančių mokesčių rūšis. 

Uždaviniai 

Nustatyti ir suprasti pagrindines valstybėse narėse galiojančių mokesčių rūšis. 

Suprasti skirtumus tarp tiesioginių ir netiesioginių mokesčių. 

Paaiškinti, kodėl reikia apmokestinti asmenų ir bendrovių veiklą. 

Nustatyti, kuriai kategorijai geriausiai tinka pateikti pavyzdžiai. 

 

Medžiaga 

Mikroklipas „Kokių yra mokesčių?“ 

Interaktyvioji lenta (ar tiesiog šviesos diodų projektorius) 
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Žodynas 

Mokesčiai, tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai, įmonių mokesčiai, akcizas, PVM 

Kaip naudotis 
šia pamoka 

Veiklos žingsniai 

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

Paleiskite pirmąją dalį, kurioje pateikiamos tiesioginių ir netiesioginių mokesčių 
sąvokos. Paaiškinkite, kodėl dalis individualių mėnesinių pajamų atitenka 
mokesčiams ir kaip tai susiję su gaunama nauda. Paaiškinkite, kodėl netiesioginiai 
mokesčiai skiriasi nuo tiesioginių mokesčių. 

Paleiskite kitas dalis, kuriose ekonomikos profesorė Gabrielė pavyzdžiais iliustruoja 
tiek tiesioginius, tiek netiesioginius mokesčius. Aptarkite su mokiniais visas sąvokas, 
pateiktas pavyzdžiuose. 

Paleiskite dalį, kurioje profesorė apibendrina pateiktus pavyzdžius, išdėstydama 
pagrindinius abiejų mokesčių kategorijų aspektus. Paleiskite paskutinę dalį ir 
aptarkite muitus bei jų svarbą ekonomikai. 

 

Apibendrinimas 

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

Paprašykite mokinių sudaryti savo šeimos sumokėtų tiesioginių ir netiesioginių 
mokesčių sąrašą. 

Su klase pažaiskite žaidimą, kuriame yra vienas muitinės pareigūnas, o kiti mokiniai 
turi pasiimti siuntą ir, jei reikia, susimokėti muitus pagal siuntos vertę. 

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

Kategorija Mikromokymasis 

Tikslas Vaikai 

Pagrindinė 
tikslinė grupė 

9–12 metų 

Susiję 
mokomieji 
dalykai 

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