
Това занимание представлява онлайн викторина с 12 въпроса с избор от няколко отговора. 
Можете да я използвате в класната стая или с цялото училище. Няма ограничение за броя 
участници. Създадена е с онлайн инструмента Kahoot. 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОДЪЛЖИ-
ТЕЛНОСТ

МАТЕРИАЛИ

Онлайн викторина 15 мин. - Онлайн викторина

- Компютър/лаптоп с интернет връзка и мултимедиен проектор 

- Всички ученици или групи трябва да имат устройство (смартфон, таблет, 
компютър), което е свързано с интернет

ЦЕЛИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ
НАГЛАСИ
- Интересът на учениците към Европа е предизвикан. Те искат да научат повече за Европейския съюз. 

- Учениците са запознати със значението на ЕС в техния живот/тяхното ежедневие.  

ЗНАНИЯ
 - Учениците научават някои основни факти за Европейския съюз. 

СТЪПКА ПО СТЪПКА
СРЕДА
Учениците могат да играят индивидуално или в отбори. Това може да стане в класната стая, но и 
на игрището, с много ученици едновременно. Няма ограничение за броя участници в тази онлайн 
викторина. 

Като учител Вие контролирате централния панел с въпроси. От всички ученици се изисква да 
използват своя смартфон, таблет или компютър, за да участват във викторината. Първо трябва 
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да въведат игрови ПИН код за викторината, а след това 
потребителското си име. При правилно въвеждане името им 
се появява на екрана отпред. 

Забележка: Можете да изберете дали учениците да играят 
индивидуално или в отбори. Посочете на контролния панел 
„Класически“ или „Режим отбор“. Можете да изберете „Режим 
отбор“, ако не всички ученици разполагат с устройство. 

ПРОЦЕС
Учителят изчаква, докато имената на всички ученици се появят на екрана отпред. След това 
учителят започва викторината. Въпросите се появяват на екрана отпред и учениците използват 
устройствата си, за да отговарят. Учениците получават точки в зависимост от точността и 
бързината на техните отговори. След всеки въпрос има незабавна обратна информация за верния 
отговор и за отговорите на учениците (анонимна статистика). По този начин учителят придобива 
представа за основните познания на учениците.  

ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
-  Ако никога досега не сте използвали Kahoot, Ви препоръчваме предварително да 

изпробвате викторината. Това е много лесен за ползване инструмент. След като го 
изпробвате, ще разберете напълно как действа.  

-  Ако не можете да участвате онлайн във викторината по логистични причини, може да 
използвате въпросите по-долу, за да направите викторината по „старомодния“ начин. 

СЪДЪРЖАНИЕ
Викторината съдържа 12 въпроса. Всеки въпрос е свързан със съдържанието на останалата част от 
„Europe@school“. Има въпроси за основните факти, актуалните въпроси и за европейските ценности.   

  = верен отговор

ВЪПРОС  ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 ВАРИАНТ 3 ВАРИАНТ 4
1. Кога първите държави са обединили 

усилията си за европейско 
сътрудничество, сега известно като 
ЕС?

30-те години 
на ХХ век

50-те години 
на ХХ век 

70-те години 
на ХХ век 

90-те години 
на ХХ век

2. Коя от държавите по-долу НЕ е 
държава - членка на ЕС?

Естония Кипър Люксембург Исландия

3. Колко граждани живеят в ЕС? 
(приблизително)

200 милиона 350 милиона 445 милиона 680 милиона

4. Кое от условията НЕ е условие една 
държава да бъде членка на ЕС?

Да бъде 
християнска 

държава

Да е 
европейска 

държава

Да зачита 
правата на 

човека

Да бъде 
стабилна 

демокрация
5. Коя европейска институция 

избираме пряко? Европейския 
парламент

Европейската 
комисия

Съвета на 
Европейския 

съюз

Съда на 
Европейския 

съюз
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6. Кога се провеждат следващите 
избори за Европейски парламент? 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г.

7. ЕС има ли армия? Да Не

8. В някои държави в ЕС смъртното 
наказание все още е разрешено.

Вярно Грешно

9. Кой от следните факти НЕ е резултат 
от законодателството на ЕС?

В ЕС няма 
такси за 
роуминг

В ЕС може да 
се продават 

само 
нискоене-

ргийни 
електри-

чески 
крушки

През 2017 
г. в ЕС са се 
родили 5,1 
млн. деца

Върху 
цигарените 
кутии в ЕС 

се поставят 
предупре-

ждения 
относно 

рисковете за 
здравето

10. Шенгенското споразумение 
означава…

че всички 
граждани 
на ЕС имат 

достъп 
до своите 

данни 
онлайн

че може да 
се пътува 

свободно в 
Шенгенската 

зона (без 
гранични 
проверки)

че всички 
храни в ЕС 

трябва да са 
безопасни

11. Гражданите на ЕС могат да работят 
във всяка държава - членка на ЕС, 
при същите условия на труд, както 
местните граждани

Вярно Грешно

12. Какъв процент от всички бежанци по 
света са избягали в Европа (2019 г., 
данни на ВКБООН)?

14% 27% 43% 67%
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