
See on veebiviktoriin, kus on 12 valikvastustega küsimust. Seda saab mängida ühe klassiga või ka kogu 
kooliga. Osalejate arv ei ole piiratud. Viktoriin on tehtud veebitööriistaga Kahoot.

METOODIKA KESTUS VAHENDID
Veebiviktoriin 15 minutit - veebiviktoriin

- internetti ühendatud arvuti/sülearvuti ja projektor 

- kõik õpilased või õpilaste rühmad vajavad internetti ühendatud seadet 
(nutitelefon, tahvelarvuti või arvuti)

EESMÄRGID JA OSKUSED
HOIAKUD
- Õpilastes äratatakse huvi Euroopa vastu. Nad tahavad rohkem teada Euroopa Liidu kohta. 

- Õpilased on teadlikud ELi tähtsusest oma (igapäeva)elus. 

TEADMISED
 - Õpilased saavad teada mõned põhilised faktid Euroopa Liidu kohta. 

SAMM-SAMMULT
ETTEVALMISTUS
Õpilased võivad osaleda individuaalselt või rühmadena. See võib toimuda klassis, aga ka mänguväljakul 
paljude õpilaste osalusel. Veebiviktoriinis osalejate arv ei ole piiratud. 

Õpetaja kontrollib keskpaneeli küsimustega. Kõigil õpilastel palutakse kasutada viktoriinis osalemiseks 
nutitelefoni, tahvelarvutit või arvutit. Kõigepealt peavad nad sisestama viktoriini PIN-koodi ja seejärel 
oma kasutajanime. Kui see on õigesti tehtud, ilmub nende nimi ekraanile. 

ÕPETAJA JUHEND  
MOODUL 1 - VIKTORIIN 
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https://play.kahoot.it/#/k/d8d33833-2cae-4624-86a1-eaee4230bd8d


Märkus: Võite valida, kas õpilased osalevad individuaalselt või 
rühmadena. Valige juhtpaneelil „Classic“ või „Team mode“. Võite 
valida „Team mode“, kui kõigil õpilastel ei ole nutiseadet. 

MÄNGU KÄIK
Õpetaja ootab, kuni kõigi õpilaste nimed ilmuvad ekraanile. Seejärel alustab õpetaja viktoriini. 
Küsimused kuvatakse ekraanil ja õpilased kasutavad vastamiseks oma nutiseadet. Õpilased saavad 
punkte vastavalt oma vastuse täpsusele ja kiirusele. Pärast iga küsimust kuvatakse õige vastus ja 
näidatakse, kuidas õpilased vastasid (anonüümne statistika). Sel viisil saab õpetaja ülevaate õpilaste 
teadmistest. 

MÕNED NÕUANDED
-  Kui Te ei ole Kahooti varem kasutanud, on soovitav viktoriini eelnevalt proovida. See on väga 

kasutajasõbralik vahend. Kui olete seda proovinud, saate aru, kuidas see toimib. 

-  Kui Te ei saa seda viktoriini logistilistel põhjustel internetis kasutada, võite korraldada viktoriini 
allpool esitatud küsimuste abil „vanamoeliselt“. 

SISU
Viktoriin koosneb 12 küsimusest. Iga küsimus puudutab ülejäänud „Europe@school“ programmi sisu. 
Küsimused puudutavad lihtsaid fakte, päevakajalisi teemasid ja Euroopa väärtusi.

  = õige vastus

KÜSIMUS  1. VASTUS 2. VASTUS 3. VASTUS 4. VASTUS
1. Millal ühendasid esimesed riigid 

jõud Euroopa koostööks, mida nüüd 
tuntakse ELi nime all?

1930ndatel 1950ndatel 1970ndatel 1990ndatel

2. Milline nimetatud riik EI OLE Euroopa 
Liidu liikmesriik?

Bulgaaria Küpros Luksemburg Island

3. Kui palju kodanikke elab Euroopa 
Liidus? (ligikaudu)

200 miljonit 350 miljonit 445 miljonit 680 miljonit

4. Milline neist EI OLE Euroopa Liidu 
liikmesriigiks saamise tingimus?

Olla kristlik riik
Olla Euroopa 

riik
Austada 

inimõigusi
Olla stabiilne 
demokraatia

5. Millist Euroopa Liidu institutsiooni me 
otse valime? Euroopa 

Parlament
Euroopa 
Komisjon

Euroopa 
Liidu 

Nõukogu

Euroopa 
Liidu Kohus

6. Millal toimuvad järgmised Euroopa 
Parlamendi valimised? 2024 2025 2026 2027

7. Kas Euroopa Liidul on armee? Jah Ei

8. Mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis on 
surmanuhtlus endiselt lubatud.

Õige Vale

2  /  MOODUL 1  EUROPE@SCHOOL



9. Milline järgmistest faktidest EI OLE 
Euroopa Liidu õigusaktide tulemus?

ELis puudu-
vad rändlus-

tasud

ELis tohib 
müüa ainult 
väikese ener-

giakuluga 
lambipirne

2017. aastal 
sündis ELis 5,1 

miljonit last

ELis on siga-
retipakkidel 
tervisehoia-

tused

10. Schengeni leping tähendab, et ... kõigil ELi 
kodanikel on 
juurdepääs 

oma 
andmetele 
internetis

inimesed 
saavad 

Schengeni 
alal vabalt 

reisida (ilma 
piirikontrollita)

kogu toit ELis 
peaks olema 

ohutu

11. ELi kodanikud saavad töötada igas liik-
mesriigis samadel tingimustel kui selle 
riigi kodanikud

Õige Vale

12. Kui suur osa kõigist maailma pagulas-
test on põgenenud Euroopasse (2019, 
UNHCR)?

14% 27% 43% 67%
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