
Το κουίζ είναι ένα διαδικτυακό τεστ με 12 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Παίζεται στην τάξη ή και με 
τη συμμετοχή ολόκληρου του σχολείου. Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
Έχει δημιουργηθεί στην πλατφόρμα Kahoot. 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΕΞΟΠΛΊΣΜΟΣ
Διαδικτυακό κουίζ 15 λεπτά - Το διαδικτυακό κουίζ

- Ένας κεντρικός επιτραπέζιος/φορητός υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο 
και ένας δείκτης παρουσίασης 

- Όλοι οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών χρειάζονται μια συσκευή (smartphone, 
ηλεκτρονική ταμπλέτα, υπολογιστή) με σύνδεση στο Διαδίκτυο

ΣΤΌΧΌΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΌΤΗΤΕΣ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
-  Κινείται το ενδιαφέρον των μαθητών για την Ευρώπη. Θέλουν να μάθουν περισσότερα για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

-  Οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σημασία της ΕΕ στην (καθημερινή) ζωή τους.  

ΓΝΩΣΤΙΚΌ ΥΠΌΒΑΘΡΌ
 - Οι μαθητές αποκτούν βασικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΒΗΜΑ ΠΡΌΣ ΒΗΜΑ
ΌΡΓΑΝΩΣΗ
Οι μαθητές μπορούν να παίξουν μόνοι τους ή σε ομάδες. Το παιχνίδι μπορεί να διεξαχθεί στην αίθουσα 
διδασκαλίας, αλλά και σε υπαίθριο χώρο με πολλούς μαθητές μαζί. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των 
συμμετεχόντων του διαδικτυακού κουίζ. 
Ο εκπαιδευτικός ελέγχει την κεντρική οθόνη με τις ερωτήσεις. Οι μαθητές χρησιμοποιούν το smartphone, 
την  ηλεκτρονική ταμπλέτα ή τον υπολογιστή τους, για να συμμετάσχουν στο κουίζ. Αρχικά, πρέπει να 
καταχωρίσουν το PIN του παιχνιδιού και, στη συνέχεια, το όνομα χρήστη. Εάν ολοκληρώσουν σωστά τη 
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https://play.kahoot.it/#/k/51466094-81ee-40b0-925b-5706f7f4252f


διαδικασία, τα ονόματά τους θα εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη. 

Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε αν οι μαθητές θα παίξουν μόνοι 
τους ή σε ομάδες. Στην οθόνη ελέγχου επιλέξτε «Classic» (Κλασική 
λειτουργία) ή «Team mode» (Ομαδική λειτουργία). Εάν δεν διαθέτουν 
συσκευή όλοι οι μαθητές, μπορείτε να επιλέξετε την ομαδική 
λειτουργία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο εκπαιδευτικός περιμένει μέχρι να εμφανιστούν τα ονόματα όλων των μαθητών στην οθόνη. 
Ακολούθως, ο εκπαιδευτικός εκκινεί το κουίζ. Οι ερωτήσεις εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη και οι 
μαθητές χρησιμοποιούν τις συσκευές τους για να απαντήσουν. Οι μαθητές κερδίζουν πόντους ανάλογα 
με την ακρίβεια και την ταχύτητα των απαντήσεών τους. Έπειτα από κάθε ερώτηση παρουσιάζεται 
αμέσως η σωστή απάντηση και οι απαντήσεις των μαθητών (ως ανώνυμα στατιστικά στοιχεία). Με τον 
τρόπο αυτό, ο εκπαιδευτικός σχηματίζει μια εικόνα των βασικών γνώσεων που έχουν οι μαθητές.  

ΌΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΌΥΛΕΣ
-  Εάν δεν έχετε χρησιμοποιήσει ξανά το Kahoot, συνιστάται να κάνετε μια εκ των προτέρων δοκιμή του 

κουίζ. Πρόκειται για ένα πολύ εύχρηστο εργαλείο. Μόλις το δοκιμάσετε, θα κατανοήσετε πλήρως τον 
τρόπο λειτουργίας του.  

-  Εάν δεν μπορείτε να κάνετε το κουίζ διαδικτυακά λόγω προβλημάτων εξοπλισμού, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις, για να συμπληρώσετε το κουίζ με τον παραδοσιακό τρόπο.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ
Το κουίζ έχει 12 ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με βασικές πληροφορίες, θέματα της 
επικαιρότητας και τις ευρωπαϊκές αξίες.   

  = σωστή απάντηση

ΕΡΏΤΗΣΗ   ΕΠΊΛΟΓΗ 1 ΕΠΊΛΟΓΗ 2 ΕΠΊΛΟΓΗ 3 ΕΠΊΛΟΓΗ 4
1. Πότε ξεκίνησαν οι πρώτες χώρες την 

ευρωπαϊκή συνεργασία που σήμερα 
ονομάζεται ΕΕ;

Στη δεκαετία 
του 1930

Στη δεκαετία 
του 1950 

Στη δεκαετία 
του 1970 

Στη δεκαετία 
του 1990

2. Ποια από τις χώρες που αναφέρονται 
ΔΕΝ είναι κράτος μέλος της ΕΕ;

Η Βουλγαρία Η Κροατία
Το 

Λουξεμβούργο
Η Ισλανδία

3. Πόσοι είναι οι πολίτες της ΕΕ; (κατά 
προσέγγιση)

200 
εκατομμύρια

350 
εκατομμύρια

445 
εκατομμύρια

680 
εκατομμύρια

4. Ποια από τις παρακάτω ΔΕΝ είναι 
προϋπόθεση ένταξης μιας χώρας στην 
ΕΕ;

Να είναι 
χριστιανική 

χώρα

Να είναι 
ευρωπαϊκή 

χώρα

Να σέβεται τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα

Να έχει 
σταθερό 

δημοκρατικό 
πολίτευμα

5. Ποιο θεσμικό όργανο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλέγουμε 
άμεσα;

Το 
Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο

Την 
Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

Το 
Συμβούλιο 

της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Το 
Δικαστήριο 

της 
Ευρωπαϊκής 

Ένωσης
6. Πότε θα διεξαχθούν οι επόμενες 

ευρωπαϊκές εκλογές; Το 2024 Το 2025 Το 2026 Το 2027
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7. Έχει δικό της στρατό η ΕΕ; Ναι Όχι

8. Η θανατική ποινή ισχύει ακόμα σε 
ορισμένες χώρες της ΕΕ.

Σωστό Λάθος

9. Ποιο από τα ακόλουθα ΔΕΝ οφείλεται 
στη νομοθεσία της ΕΕ; Στην ΕΕ δεν 

υπάρχουν 
χρεώσεις 

περιαγωγής

Στην ΕΕ 
υπάρχουν 

μόνο λάμπες 
χαμηλής 

ενέργειας στο 
εμπόριο

Το 2017 
γεννήθηκαν 

5,1 
εκατομμύρια 
παιδιά στην 

ΕΕ

Στα πακέτα 
τσιγάρων 
υπάρχουν 

προειδοποιή-
σεις για την 

υγεία

10. Η συμφωνία του Σένγκεν σημαίνει... ότι όλοι οι 
πολίτες της 

ΕΕ έχουν 
πρόσβαση 

στα 
δεδομένα 
τους μέσω 
διαδικτύου

ότι 
ταξιδεύουμε 

ελεύθερα 
στον χώρο 

Σένγκεν 
(χωρίς 

ελέγχους)

ότι όλα τα 
τρόφιμα 
στην ΕΕ 

πρέπει να 
είναι ασφαλή

11. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να 
εργαστούν σε κάθε κράτος της υπό 
τους τοπικούς όρους εργασίας

Σωστό Λάθος

12. Ποιο ποσοστό των προσφύγων 
παγκοσμίως έχει καταφύγει στην 
Ευρώπη (2019, στοιχεία της UNHCR);

Το 14% Το 27% Το 37% Το 67%
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