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Cúrsa: “Digital Tax Education and Tax Payments” (Oideachas Cánach Digiteach agus Íocaíochtaí 
Cánach) 

Ceachtanna do dhéagóirí 

T02: “Ná bí buartha! We all pay tax.”(Ná bí buartha! Íocann gach duine dínn cáin.) 

Cur síos ar an gceacht 

 

 

Pictiúr 
léiritheach 

 

Teideal Ná bí buartha! Íocann gach duine dínn cáin. 

Cur síos gearr Is ábhar foghlama féinriartha ar líne an ceacht. Ceithre phríomhchuid atá ann:  

Roinn 1 – Cathain a mbíonn ar dhéagóirí cáin a íoc? 

Roinn 2 – An chéad phost 

Roinn 3 – An tIoncam Iarchánach a Ríomh 

Roinn 4 – Díolúine chánach i gcomparáid le himghabháil cánach  

Sonraí Aidhm: 
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Beidh comhrá spéisiúil ag na daltaí faoina gcéad phost, freagrachtaí, imghabháil 
cánach agus cánachas a chabhróidh leo sult níos mó a bhaint as an airgead a 
thuilleann siad. 

 

Cuspóirí: 

Is acmhainn úsáideach an ceacht seo ar féidir le múinteoirí é a mholadh  mar 
ullmhúchán do rang ar Eitic. Is féidir liosta coincheap a thabhairt don 
fhoghlaimeoir, a bheidh le leanúint acu ó thús deireadh an cheachta, ar nós: 

 Cad is ioncam roimh cháin ann? 

 Cad is ioncam iarchánach ann?  

 Cathain is féidir déagóir a fhostú? 

 An mbíonn freagrachtaí fioscacha ar dhéagóirí? 

 Cén fáth a gcaitheann cáiníocóirí dearbhú bliantúil fioscach a 
líonadh isteach? 

 Cad is díolúine chánach ann? 

 

Ábhair: 
Cúrsa “Relax! We all pay tax.”(Ná bí buartha! Íocann gach duine dínn cáin.) 
Clár bán idirghníomhach (nó díreach teilgeoir LCD) 
 
Foclóir: 

cánacha, cánachas, freagrachtaí fioscacha, dearbhú fioscach, díolúine chánach 

Conas an 
ceacht seo a 
úsáid 

Céimeanna na gníomhaíochta: 

Is féidir an ceacht a úsáid mar ghníomhaíocht chomhdhlúthaithe, mar obair 
bhaile a thugtar tar éis cánacha a mhúineadh sa rang. Is féidir iarraidh ar na daltaí 
na quizeanna a dhéanamh agus a dtuairim a thabhairt ar chuid de na cásanna a 
chuirtear i láthair sa cheacht, a ghabhann leis na pléite agus leis na coincheapa a 
múineadh sa rang. Seo tascanna a d'fhéadfaí a thabhairt: 

 Soiléirigh na cásanna inar féidir le déagóirí post a fháil agus cad iad na 
poist sin.  

 Mínigh do na déagóirí go mbeidh freagrachtaí fioscacha orthu má 
fhostaítear iad.  

 Soiléirigh an uair a ghearrfar cáin ioncaim ar dhéagóirí fostaithe.  

 Ullmhaigh na déagóirí maidir leis an méid is féidir leo a bheith ag súil leis 
ina gcéad phost.  

 Taispeáin do na déagóirí conas ioncam iarchánach a ríomh. 

 Mínigh do na déagóirí an difríocht idir dhíolúine chánach agus imghabháil 
cánach, agus spreag iad chun an bóthar ceart a roghnú.  
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Clabhsúr: 

Is féidir le múinteoir an ceacht iomlán a mhúineadh, nó ranna de a roghnú, mar a 
oireann. Tríocha nóiméad a thógfaidh an ceacht, ar an meán. 

Catagóir Ceacht ríomhfhoghlama do dhéagóirí 

An príomh-
spriocghrúpa 

13 - 17 mbliana d'aois 

Topaicí 
gaolmhara 
scoile 

Eacnamaíocht, Eitic, Béarla mar an Dara Teanga, Eolaíochtaí an Duine 

 


