
Din l-attività hi kwiżż online bi 12-il mistoqsija b’għażla multipla. Tista’ tintlagħab fil-klassi jew fl-iskola 
kollha. M’hemm ebda limitu fuq in-numru ta’ parteċipanti. Saret bl-għodda online Kahoot.

METODOLOĠIJA DURATA MATERJALI
Kwiżż online 15 min - Il-kwiżż online

- Kompjuter/laptop ċentrali b’konnessjoni mal-Internet u bi projjettur 

- L-istudenti jew il-gruppi kollha ta’ studenti jeħtieġu apparat (smartphone, 
tablet, kompjuter) li jkun imqabbad mal-Internet

OBJETTIVI U KOMPETENZI
ATTITUDNI
- Jitqajjem l-interess fost l-istudenti dwar l-Ewropa. Iridu jsiru jafu aktar dwar l-Unjoni Ewropea. 

- L-istudenti jsiru jafu bl-importanza tal-UE fil-ħajjiet (ta’ kuljum) tagħhom.  

GĦARFIEN
 - L-istudenti jsiru jafu xi fatti bażiċi dwar l-Unjoni Ewropea.

PASS, PASS
ISSETTJAR
L-istudenti jistgħu jilagħbu individwalment jew f’timijiet. Dan jista’ jsir f ’kuntest ta’ klassi, iżda anki fil-
bitħa b’ħafna studenti f ’daqqa. M’hemm ebda limitu fuq in-numru ta’ parteċipanti f ’dan il-kwiżż online.  

Bħala għalliem(a), int tikkontrolla l-panil ċentrali bil-mistoqsijiet. L-istudenti kollha jintalbu jużaw 
l-ismartphone, it-tablet jew il-kompjuter tagħhom biex jilagħbu l-kwiżż. L-ewwel iridu jdaħħlu l-pin tal-
logħba tal-kwiżż, u mbagħad jużaw l-isem tal-utent tagħhom. Jekk jagħmlu dan kif suppost, isimhom 
jidher fuq l-iskrin fuq quddiem. 

LINJI GWIDA GĦALL-GĦALLIEMA  
MODULU 1 - KWIŻŻ 
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https://play.kahoot.it/#/k/02e6ee95-c950-42c6-877a-2d6d19a73dfa


Nota: Int tista’ tiddeċiedi li l-istudenti jilagħbu individwalment jew 
f’timijiet. Indika fuq il-panil ta’ kontroll “Klassika” jew “Modalità f’tim”. Int 
tista’ tagħżel il-”Modalità f’tim” jekk mhux l-istudenti kollha jkollhom 
apparat. 

PROĊESS
L-għalliem jistenna sakemm l-ismijiet tal-istudenti kollha jidhru fuq l-iskrin fuq quddiem. Imbagħad 
l-għalliem(a) jibda/tibda l-kwiżż. Il-mistoqsijiet jidhru fuq l-iskrin fuq quddiem u l-istudenti jużaw 
l-apparat tagħhom biex iwieġbu. L-istudenti jingħataw il-punti skont il-korrettezza u l-veloċità tat-
tweġiba tagħhom. Wara kull mistoqsija, jingħata feedback immedjat dwar it-tweġiba korretta u kif 
wieġbu l-istudenti (statistiki anonimi). B’dan il-mod, l-għalliem(a) jikseb/tikseb ħarsa ġenerali lejn 
l-għarfien bażiku tal-istudenti.

XI IDEAT
- Jekk qatt m’użajt Kahoot qabel, huwa rakkomandat li tittestja l-kwiżż minn qabel. Din hija 

għodda faċli ħafna għall-utent. Ladarba tittestjaha, se tifhem bis-sħiħ kif taħdem.  

- Jekk ma tistax tilgħab dan il-kwiżż online minħabba raġunijiet loġistiċi, tista’ tuża l-mistoqsijiet ta’ 
hawn taħt biex tagħmel il-kwiżż “’l antika”. 

KONTENUT
Hemm 12-il mistoqsija fil-kwiżż. Hemm mistoqsijiet dwar fatti bażiċi, kwistjonijiet attwali u l-valuri 
Ewropej.      

  = it-tweġiba korretta

MISTOQSIJA  GĦAŻLA 1 GĦAŻLA 2 GĦAŻLA 3 GĦAŻLA 4
1. L-ewwel pajjiżi meta ngħaqdu flimkien 

għal kooperazzjoni Ewropea, illum 
magħrufa bħala l-UE?

Fit-tletinijiet Fil-ħamsinijiet 
Fis-

sebgħinijiet 
Fid-

disgħinijiet

2. Liema mill-pajjiżi ta' hawn taħt 
MHUWIEX Stat Membru tal-UE?

Il-Bulgarija Ċipru
Il-

Lussemburgu
L-Iżlanda

3. Kemm-il ċittadin jgħix fl-UE? (Bejn 
wieħed u ieħor)

200 miljun 350 miljun 445 miljun 680 miljun

4. Liema kundizzjoni MHIX rekwiżit biex 
pajjiż isir Stat Membru tal-UE? Stat irid ikun 

nisrani
Pajjiż irid ikun 

Ewropew

Pajjiż irid 
jirrispetta 

d-drittijiet tal-
bniedem

Pajjiż irid 
ikollu 

demokrazija 
stabbli

5. Liema istituzzjoni Ewropea neleġġu 
b’mod dirett? Il-Parlament 

Ewropew
Il-Kummissjoni 

Ewropea

Il-Kunsill 
tal-Unjoni 
Ewropea

Il-Qorti 
tal-Ġustizzja 

tal-Unjoni 
Ewropea

6. Meta se jsiru l-elezzjonijiet Ewropej li 
jmiss? Fl-2024 Fl-2025 Fl-2026 Fl-2027

7. L-UE għandha armata? Iva Le
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8. Fl-UE, il-piena tal-mewt għadha 
permessa f'ċerti pajjiżi.

Veru Falz

9. Liema wieħed mill-fatti li ġejjin 
MHUWIEX riżultat tal-leġiżlazzjoni tal-
UE?

M'hemm 
ebda miżata 
tar-roaming 

fl-UE

Bozoz li jużaw 
ftit enerġija 
biss jistgħu 
jinbiegħu 

fl-UE

Fl-2017, fl-UE 
twieldu 5.1 
miljun tifel/

tifla

Pakketti tas-
sigaretti fl-UE 

b'avviżi ta' 
riskju għas-

saħħa

10. Il-Ftehim ta’ Schengen ifisser...
li ċ-ċittadini 
kollha tal-UE 

jkollhom 
aċċess għad-

data tagħhom 
online

li n-nies 
jivvjaġġaw 
mingħajr 
kontrolli 

fil-fruntieri 
fiż-żona 

Schengen

li l-ikel kollu 
fl-UE għandu 

jkun sikur

11. Iċ-ċittadini tal-UE jistgħu jaħdmu f'kull 
SM tal-UE b'mod ugwali bħaċ-ċittadini 
nazzjonali

Veru Falz

12. Il-perċentwal mir-rifuġjati kollha fid-
dinja li ħarbu lejn l-Ewropa (2019, data 
mill-UNHCR)?

14% 27% 43% 67%
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