
Acesta este un quiz online de 12 întrebări cu variante multiple de răspuns. Îl puteți face în clasă sau la 
nivelul școlii. Numărul de participanți nu este limitat. Instrumentul online utilizat este Kahoot. 

METODOLOGIE DURATĂ MATERIALE
Quiz online 15 min - Quiz-ul online

- Un computer/laptop central, cu conexiune la internet și proiector 

- Toți elevii sau grupurile de elevi au nevoie de un dispozitiv (telefon inteligent, 
tabletă, computer) conectat la internet

OBIECTIVE ȘI COMPETENȚE
ATITUDINI
- A fost stârnit interesul elevilor pentru Europa. Ei vor să știe mai multe despre Uniunea Europeană. 

- Elevii sunt conștienți de importanța Uniunii Europene în viața lor (de zi cu zi). 

CUNOȘTINȚE
 - Elevii vor învăța câteva lucruri de bază despre Uniunea Europeană. 

PAS CU PAS
ORGANIZARE
Elevii pot juca individual sau în echipe. Quiz-ul poate fi organizat în clasă, dar și în curtea școlii, cu mai 
mulți elevi în același timp. Nu există o limită în ceea ce privește numărul de participanți la acest quiz 
online. 

În calitate de profesor, controlați panoul central cu întrebări. Toți elevii trebuie să își folosească telefonul 
inteligent, tableta sau computerul pentru a participa la concurs. Mai întâi trebuie să introducă codul 
jocului, apoi numele lor de utilizator. Dacă acest pas este realizat corect, numele lor apare pe ecranul din 
față. 

ORIENTĂRI PENTRU PROFESORI  
MODULUL 1 - QUIZ 
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https://play.kahoot.it/#/k/a92dcf76-42ae-4fd1-8427-f894157a5e78


Notă: Puteți alege ca elevii să joace individual sau în echipe. Indicați 
pe panoul de control „Clasic” sau „În echipă”. Puteți alege „În echipă” 
dacă nu au toți elevii câte un dispozitiv. 

PROCESUL
Profesorul așteaptă până ce pe ecranul din față apar numele tuturor elevilor. Apoi profesorul începe 
quiz-ul. Întrebările apar pe ecranul din față, iar elevii își folosesc dispozitivul pentru a răspunde. Elevii 
primesc puncte în funcție de corectitudinea și de viteza răspunsurilor lor. După fiecare întrebare, 
se precizează imediat care este răspunsul corect și cum au răspuns elevii (statistici anonime). Astfel, 
profesorul își face o idee cu privire la cunoștințele de bază ale elevilor.  

RECOMANDĂRI
- Dacă nu ați mai folosit Kahoot, vă recomandăm să testați mai întâi quiz-ul. Instrumentul este 

foarte ușor de folosit. După ce l-ați testat, veți înțelege perfect cum funcționează. 

- Dacă nu puteți accesa quiz-ul din motive logistice, puteți folosi întrebările de mai jos pentru a 
parcurge quiz-ul în maniera „clasică”.

CONȚINUT
Quiz-ul conține 12 întrebări. Întrebările se referă la aspecte de bază, probleme de actualitate și valorile 
europene. 

  = răspunsul corect

ÎNTREBAREA  OPȚIUNEA 1 OPȚIUNEA 2 OPȚIUNEA 3 OPȚIUNEA 4
1. Când și-au unit primele țări forțele 

pentru o cooperare europeană, actuala 
UE?

În anii 1930 În anii 1950 În anii 1970 În anii 1990

2. Care dintre țările de mai jos NU este un 
stat membru al UE?

Bulgaria Cipru Luxemburg Islanda

3. Câți cetățeni locuiesc în UE? 
(aproximativ)

200 de 
milioane

350 de 
milioane

445 de 
milioane

680 de 
milioane

4. Care dintre condițiile de mai jos NU 
este o condiție pentru a deveni stat 
membru al UE?

A fi un stat 
creștin

A fi o țară 
europeană

A respecta 
drepturile 

omului

A fi o 
democrație 

stabilă
5. Ce instituție europeană este aleasă 

direct? Parlamentul 
European

Comisia 
Europeană

Consiliul 
Uniunii 

Europene

Curtea de 
Justiție a 
Uniunii 

Europene
6. Când vor avea loc următoarele alegeri 

europene? 2024 2025 2026 2027

7. UE are armată? Da Nu

8. Pedeapsa cu moartea este încă permisă 
în unele state membre ale UE.

Adevărat Fals

2  /  MODULUL 1  EUROPE@SCHOOL



9. Care dintre următoarele aspecte NU se 
datorează legislației UE?

În UE nu 
există taxe de 

roaming

În UE pot fi 
comercializate 

doar becuri 
economice

În 2017, în UE 
s-au născut 
5,1 milioane 

de copii

Pe pachetele 
de țigări 

din UE sunt 
prezentate 

avertismente 
privind 
riscurile 
pentru 

sănătate
10. Acordul Schengen prevede că...

toți cetățenii 
UE au acces 
la datele lor 

online

oamenii 
călătoresc 

liber în 
spațiul 

Schengen 
(fără 

controale la 
frontiere)

toate 
produsele 
alimentare 

din UE 
trebuie să fie 

sigure

11. Cetățenii UE pot lucra în orice stat 
membru al UE în aceleași condiții ca și 
cetățenii naționali

Adevărat Fals

12. Ce procent din totalul refugiaților din 
lume a sosit în Europa (2019, date de la 
UNHCR)?

14% 27% 37% 67%
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