
Šī ir tiešsaistes viktorīna ar 12 jautājumiem un vairākiem atbilžu variantiem. To var spēlēt klasē vai visas 
skolas mērogā. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Viktorīna veidota, izmantojot tiešsaistes platformu 
“Kahoot”.

METODIKA ILGUMS MATERIĀLI
Tiešsaistes viktorīna 15 min - Tiešsaistes viktorīna

- Personālais dators/klēpjdators ar interneta savienojumu un projektors 

- Visiem skolēniem vai visām skolēnu grupām ir nepieciešama ierīce (viedtālrunis, 
planšetdators, personālais dators) ar interneta savienojumu

MĒRĶI UN KOMPETENCES
ATTIEKSME
- tiek rosināta skolēnu interese par Eiropas Savienību; 

- skolēni izprot ES nozīmi savā (ikdienas) dzīvē.

ZINĀŠANAS
 - Skolēni uzzinās dažus svarīgākos faktus par Eiropas Savienību. 

SOLI PA SOLIM
SAGATAVOŠANĀS
Skolēni var piedalīties viktorīnā pa vienam vai komandās. Viktorīnu var organizēt ne tikai klases telpā, bet 
arī atpūtai paredzētā telpā lielam skolēnu skaitam vienlaikus. Tiešsaistes viktorīnas dalībnieku skaits nav 
ierobežots. 

Skolotājs uzrauga galveno paneli ar jautājumiem. Lai piedalītos viktorīnā, visiem skolēniem ir jāizmanto 
viedtālruņi, planšetdatori vai personālie datori. Vispirms ir jāievada viktorīnas spēles kods un pēc tam — 
lietotājvārds. Ja viss ir izdarīts pareizi, dalībnieka vārds parādās ekrānā. 

METODISKIE NORĀDĪJUMI SKOLOTĀJIEM  
1. MODULIS - VIKTORĪNA 
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https://play.kahoot.it/#/?quizId=d25f83a8-1248-4723-ad28-93922a3d0e74


Piezīme: skolotājs var izlemt, vai skolēni viktorīnā piedalīsies pa 
vienam vai komandās. Kontrolpanelī jānorāda režīms “Classic” 
(“Klasiskais”) vai “Team mode” (“Komandu režīms”). Ja spēlē piedalās 
skolēni, kuriem nav ierīču, skolotājs var izvēlēties komandu režīmu.

SPĒLES NORISE
Skolotājs pagaida, kamēr ekrānā parādās visu skolēnu vārdi. Skolotājs sāk viktorīnu. Jautājumi ir redzami 
ekrānā, un skolēni izmanto savas ierīces, lai atbildētu uz tiem. Skolēniem piešķir punktus par atbilžu 
precizitāti un ātrumu. Pēc katra jautājuma tūlīt seko atbilde, vai dalībnieks atbildējis pareizi, un tiek 
rādīts, kā skolēni ir atbildējuši (anonīma statistika). Tādā veidā skolotājs gūst pārskatu par skolēnu 
pamatzināšanām. 

IETEIKUMI
- Ja iepriekš spēļu platforma “Kahoot” nav izmantota, iesakām viktorīnu vispirms izmēģināt. Spēļu 

platforma ir lietotājam draudzīgs rīks. 

- Ja materiāltehnisku iemeslu dēļ šo viktorīnas spēli nevarat spēlēt tiešsaistē, jūs varat izmantot 
zemāk redzamos jautājumus, lai vadītu viktorīnu tradicionālā veidā. 

SATURS
Ir 12 viktorīnas jautājumi. Katrs jautājums ir saistīts ar mācību līdzekļa “Europe@school” saturu. Jautājumi 
ir par pamatfaktiem, aktuāliem jautājumiem un Eiropas vērtībām. 

  = Ar zaļu krāsu ir iezīmētas pareizās atbildes.

JAUTĀJUMS 1. VARIANTS 2. VARIANTS 3. VARIANTS 4. VARIANTS
1. Kad pirmās valstis nolēma apvienot 

spēkus, lai izveidotu Eiropas sadarbību, 
kas tagad zināma kā Eiropas Savienība 
(ES)?

20. gs. 30. 
gados

20. gs. 50. 
gados 

20. gs. 70. 
gados 

20. gs. 90. 
gados

2. Kura no minētajām valstīm NAV Eiropas 
Savienības dalībvalsts?

Bulgārija Kipra Luksemburga Islande

3. Cik daudz (aptuveni) iedzīvotāju ir 
Eiropas Savienībā?

200 miljoni 350 miljoni 445 miljoni 680 miljoni

4. Kurš no nosacījumiem NAV nosacījums, 
lai kļūtu par ES dalībvalsti?

Valstij jābūt 
kristiešu valstij

Valstij 
jāatrodas 

Eiropā

Valstī jāievēro 
cilvēktiesības

Valstī ir jābūt 
stabilai 

demokrātijai
5. Kura Eiropas iestāde tiek ievēlēta 

tiešās vēlēšanās?
Eiropas 

Parlaments
Eiropas 

Komisija

Eiropas 
Savienības 
Padome

Eiropas 
Savienības 

Tiesa
6. Kad notiks nākamās Eiropas vēlēšanas?

2024 2025 2026 2027

7. Vai Eiropas Savienībai ir sava armija? Jā Nē

8. Dažās ES valstīs nāvessods joprojām ir 
atļauts.

Pareizi Nepareizi
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9. Kurš no minētajiem faktiem NAV 
Eiropas Savienības likumdošanas 
rezultāts?

Eiropas 
Savienībā nav 
viesabonēša-
nas maksas.

Eiropas 
Savienībā 
var tirgot 
tikai zema 
enerģijas 
patēriņa 
spuldzes.

2017. gadā 
Eiropas 

Savienībā 
piedzima 

5,1 miljons 
bērnu.

Eiropas 
Savienībā 

uz cigarešu 
iepakojuma 

ir brīdinājumi 
par kaitējumu 

veselībai.
10. Šengenas nolīgums paredz, ka...

visi ES pilsoņi 
var tiešsaistē 

piekļūt sa-
viem datiem

cilvēki var brīvi 
ceļot Šengenas 

zonā (nav 
robežkontroles)

visai pārtikai 
Eiropas 

Savienībā 
jābūt drošai

11. ES pilsoņi var strādāt jebkurā 
ES dalībvalstī ar tādiem pašiem 
nosacījumiem kā attiecīgo valstu 
pilsoņi.

Pareizi Nepareizi

12. Cik (%) no visiem pasaules bēgļiem 
ieradās Eiropā (UNHCR dati par 2019. 
gadu)?

14 % 27 % 37 % 67 %
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