
Šis užsiėmimas yra internetinė 12-os klausimų, turinčių keletą atsakymų variantų, viktorina. Viktorina gali 
būti rengiama klasei arba visai mokyklai. Dalyvių skaičius neribojamas. Viktorina parengta naudojantis 
internetine priemone „Kahoot“.

METODIKA TRUKMÉ PRIEMONĖS
Internetinė viktorina 15 min. - Internetinė viktorina

- Pagrindinis ir (arba) nešiojamasis kompiuteris su interneto ryšiu ir vaizdo 
projektorius 

- Visi mokiniai arba mokinių grupės turi turėti įrenginį (išmanųjį telefoną, 
planšetinį kompiuterį, kompiuterį), kuris būtų prijungtas prie interneto

TIKSLAI IR GEBĖJIMAI
POŽIŪRIS
- Atsirado mokinių susidomėjimas Europa. Jie nori daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą. 

- Mokiniai suvokia ES reikšmę savo (kasdieniame) gyvenime. 

ŽINIOS
 - Jos metu moksleiviai supažindinami su pagrindiniais faktais apie Europos Sąjungą. 

ETAPAI
PASIRENGIMAS
Šioje viktorinoje mokiniai gali dalyvauti po vieną arba komandomis. Viktorina gali vykti ne tik klasėje, bet 
ir žaidimų aikštelėje, kurioje vienu metu yra daug mokinių. Šios internetinės viktorinos dalyvių skaičius 
neribojamas. 

Mokytojas valdo pagrindinį skydelį su klausimais. Kad galėtų dalyvauti viktorinoje, visi mokiniai turi 
naudotis savo išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu arba kompiuteriu. Iš pradžių mokinys turi 
įvesti viktorinos žaidimo kodą, o tada savo naudotojo vardą. Viską atlikus teisingai, priešais esančiame 

GAIRĖS MOKYTOJAMS  
1 MODULIS - VIKTORINA 
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=6a183f00-ae4e-4ad5-ac59-305b0b52564a


ekrane rodomas mokinio vardas. 

Pastaba. Galite pasirinkti, ar mokiniai žais atskirai ar komandomis. 
Valdymo skydelyje pasirinkite klasikinį (angl. „Classic“) arba 
komandinį (angl. „Team mode“) režimą. Jei ne visi mokiniai turi 
įrenginius, galite pasirinkti komandinį režimą.

EIGA
Mokytojas laukia, kol pagrindiniame ekrane atsiras visų mokinių vardai (komandų pavadinimai). 
Tada mokytojas pradeda viktoriną. Klausimai rodomi pagrindiniame ekrane, o mokiniai į juos atsako 
naudodamiesi savo įrenginiais. Mokiniams taškai skiriami už teisingus atsakymus ir atsakymų pateikimo 
greitį. Po kiekvieno klausimo iš karto pateikiamas teisingas atsakymas ir nurodoma, kaip mokiniai į 
šį klausimą atsakė (pateikiami anoniminiai statistiniai duomenys). Taip mokytojas sužino, kokios yra 
pagrindinės mokinių žinios. 

KELETAS PATARIMŲ
- Jei anksčiau niekada nesinaudojote platforma „Kahoot“, rekomenduojama iš anksto išbandyti, 

kaip veikia viktorina. Šia priemone labai patogu naudotis. Ją išbandę tikrai suprasite, kaip ji 
veikia. 

- Jeigu dėl logistinių priežasčių negalite viktorinos paleisti internetu, galite naudoti toliau 
pateiktus klausimus ir žaisti viktoriną be interneto. 

TURINYS
Viktoriną sudaro 12 klausimų. Šie klausimai susiję su pagrindiniais faktais, dabartinėmis problemomis ir 
Europos vertybėmis. 

  = Teisingas atsakymas pažymėtas žaliai

KLAUSIMAS  1 VARIANTAS 2  VARIANTAS 3 VARIANTAS 4 VARIANTAS
1. Kada pirmosios šalys susivienijo 

siekdamos bendradarbiauti Europoje ir 
įsteigti tai, ką vadiname ES?

XX a. 
ketvirtajame 

dešimtmetyje

XX a. 
šeštajame 

dešimtmetyje 

XX a. 
aštuntajame 

dešimtmetyje 

XX a. 
dešimtajame 
dešimtmetyje

2. Kuri iš toliau išvardytų šalių NĖRA ES 
valstybė narė?

Bulgarija Kipras
Liuksem-
burgas

Islandija

3. Kiek (apytikriai) piliečių gyvena Europos 
Sąjungoje?

200 mln. 350 mln. 445 mln. 680 mln.

4. Kuri sąlyga NĖRA sąlyga tapti ES 
valstybe nare?

Šalis turi būti 
krikščioniška 

valstybė.

Šalis turi būti 
Europos 
valstybė.

Šalis turi 
gerbti 

žmogaus 
teises.

Šalis turi 
būti tvirta 

demokratinė 
valstybė.

5. Kuri Europos Sąjungos institucija yra 
renkama tiesiogiai? Europos 

Parlamentas
Europos 
Komisija

Europos 
Sąjungos 

Taryba

Europos 
Sąjungos 

Teisingumo 
Teismas
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6. Kada vyks kiti Europos Parlamento 
rinkimai? 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m.

7. Ar ES turi kariuomenę? Taip Ne

8. Kai kuriose ES šalyse vis dar taikoma 
mirties bausmė.

Teisingai Neteisingai

9. Kuris iš šių faktų NĖRA ES teisės aktų 
taikymo rezultatas?

Europos 
Sąjungoje 
netaikomi 

tarptinklinio 
ryšio 

mokesčiai.

ES galima 
prekiauti 

tik energiją 
tausojančio-
mis elektros 
lemputėmis

2017 m. 
Europos 

Sąjungoje 
gimė 5,1 mln. 

vaikų.

Ant ES 
parduodamų 

cigarečių 
pakelių 

perspėjama 
apie pavojų 

sveikatai
10. Šengeno susitarimas reiškia, kad...

...visi ES 
piliečiai 

turi prieigą 
prie savo 
duomenų 
internete

...visi gali 
laisvai 

(netaikant 
sienų 

kontrolės) 
keliauti 

Šengeno 
erdvėje

...visi maisto 
produktai ES 
yra saugūs

11. ES piliečiai gali dirbti bet kurioje 
ES valstybėje narėje tokiomis pat 
sąlygomis kaip tos valstybės piliečiai

Teisingai Neteisingai

12. Kokia procentinė dalis visų pasaulio 
pabėgėlių pabėgo į Europą (2019 m. 
UNHCR biuro duomenimis)?

14 proc. 27 proc. 37 proc. 67 proc.

3  /  1  MODULIS  EUROPE@SCHOOL


