Projekt:
Inovativno poučevanje
za kontinuirano
učenje o evropski integraciji

OBLIKA IZVEDBE ŠOLSKE URE
1. UVODNA DIDAKTIČNA STOPNJA:
izvedba kviza z namenom ugotavljanja predznanja in motiviranja učencev. Postavite 5 vprašanj
tipa 'drži/ne drži'. Vsako vprašanje naj se nanaša na vsebinski sklop (CILJ), ki ga želimo učence
naučiti. Kviz izvedete ustno, lahko pisno ali elektronsko, glede na možnosti, individualno ali v
malih skupinah, da se učenci že pogovarjajo med seboj.
2. OSREDNJA DIDAKTIČNA STOPNJA:
cilj je usvajanje snovi. Podamo povratno informacijo (pravilen odgovor) o vsakem
posameznem vprašanju kviza. Pogovor o vsebini vprašanj in podajanje podrobnejših informacij
o cilju vsakega vprašanja naj poteka ločeno: 1. vprašanje-odgovor-več podatkov-razprava); 2.
vprašanje-odgovor-več podatkov-razprava itd. V okviru vsakega vprašanja je smiselno zajeti
dva, največ tri nove pojme.
3. SKLEPNA DIDAKTIČNA STOPNJA:
izvedba kviza z namenom utrjevanja usvojenega znanja. Postavite do 8 vprašanj tipa 'več izbir'
in tipa 'ugnezdenih odgovorov'. Vsako vprašanje naj na drugačen način kot vprašanje v
uvodnem kvizu sprašuje o isti vsebini. Vsebuje naj iste in tudi bolj podrobne informacije od
vprašanja v uvodnem kvizu – tiste informacije, o katerih smo poučevali v osrednjem delu
šolske ure. Vprašanja iz uvodnega kviza, ki so bolj zahtevna, v tem kvizu razdelimo na dve
vprašanji; zato je v tem delu več vprašanj.

PRIMER OBLIKOVANJA KVIZA (učitelji oblikujte svoje kvize, prilagojene
predmetu, temi in predznanju otrok)
Predmet: državljanska in domovinska vzgoja ter etika, III. triada
Tema: UVOD V EVROPSKO UNIJO
Vsebina: 5 sklopov (A, B, C, Č, D) v 1. kvizu in razširitev/poglobitev v 2. kvizu

1. UVODNI KVIZ, namenjen predstavitvi Evropske unije
A. Kaj je Evropska unija?
NAMEN: Spodnja trditev je namenjeno opredelitvi EU kot primera sodelovanja med državami v obliki
mednarodne organizacije. Pomembno je razlikovanje med državo in mednarodno organizacijo. EU je tudi zelo
posebna mednarodna organizacija. V drugih mednarodnih organizacijah države članice medvladno sodelujejo,
kar poteka kot usklajevanje politik držav na nekaterih področjih. V EU države članice to sodelovanje nadgrajujejo
v obliki vodenja skupnih politik, enakih za vse države članice, tudi prek od držav članic neodvisnih organov,
čemur pravimo supranacionalnost. medvladno sodelovanje = med vladami držav članic = usklajevanje
nacionalnih politik držav članic; supranacionalno sodelovanje = delovanje EU s skupnimi politikami – enako za
vse države članice.
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Primer trditve: »Evropska unija je velika država podobno kot Združene države Amerike.
Drži
Ne drži

B. Nastanek Evropske unije
NAMEN: Spodnja trditev je namenjena prepoznavanju zgodovinskega konteksta nastanka EU in pomena
sodelovanja držav v Evropi. Predmet obravnave te vsebine je lahko širitev EGS-6 na EU-27.

Primer trditve: Evropska unija je nastala po drugi svetovni vojni zaradi želje po zagotavljanju
miru, varnosti in sodelovanja na evropskem kontinentu.
Drži
Ne drži

C. Institucije Evropske unije
NAMEN: Spodnja trditev je namenjena predstavitvi temeljnih organov EU, prek katerih EU deluje; to so:
Evropski svet in Svet EU, ki predstavljata interese posameznih držav članic EU; Evropska komisija, ki predstavlja
interese EU kot celote (evropske družbe); Evropski parlament, ki predstavlja interese državljanov EU in Sodišče
EU, ki skrbi za spoštovanje sprejetih pravil. EU seveda ni kraljestvo in organa kralja nima, so pa kraljevine
nekatere države članice EU.

Primer trditve: Evropsko unijo sestavljajo Evropski svet in Svet Evropske unije, Evropska
komisija, Evropski parlament, Sodišče Evropske unije in kralj Evropske unije.
Drži
Ne drži
Č. Področja delovanja Evropske unije
Spodnja trditev je namenjena spoznavanju temeljnih področij, na katerih EU deluje: skupni trg – svoboda gibanja
blaga, storitev, ljudi in kapitala; enakomeren razvoj družbe (vseh prebivalcev) in regij, kmetijstvo in ribištvo itd.
EU ni obrambno zavezništvo in skupna obramba ni zagotovljena z vojaško silo EU, hkrati pa EU tudi nima
pristojnosti pri davčni politiki držav članic in nima neposrednih fiskalnih pristojnosti (oblikovanja proračuna
držav članic).

Primer trditve: Evropska unija skrbi za obrambo pred sovražniki s skupno vojsko.
Drži
Ne drži

D. Slovenija in Evropska unija
Spodnja trditev je namenjena spoznanju, da smo Slovenci enakopravni državljani EU in da je Republika Slovenija
enakopravna drugim članicam EU. Navedete lahko druge primere glede na predmet/starost učencev (enakost pri
zaposlovanju, študiranju, potovanju – v okviru schengenskega območja itd.).

Primer trditve: Republika Slovenija je v Evropsko unijo vstopila leta 2004 in od takrat naprej je
slovenski jezik eden od uradnih jezikov Evropske unije.
Drži
Ne drži

2. POGOVOR O VPRAŠANJIH.
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3. SKLEPNI KVIZ, namenjen utrjevanju osvojenega znanja
A. Kaj je Evropska unija?
1. Primer vprašanja (DOPOLNI):
Združene države Amerike so primer države, Evropska unija pa je drugačna, saj je ___________
__________ ____________. Evropska unija združuje več ___________ članic.
ALI
Koliko držav članic ima EU? ________ Naštej jih čim več. ___________________________
___________________________________________________________________________

B. Nastanek Evropske unije
2. Primer vprašanja (OBKROŽI PRAVILNE ODGOVORE):
a) Evropska unija je nastala po drugi svetovni vojni.
b) Evropska unija je nastala po prvi svetovni vojni.
c) Cilj Evropske unije je zagotavljati mir med državami članicami.
d) Evropska unija je nastala kot povezava med 6 državami, danes pa obsega sodelovanje
kar 27 držav članic.
e) Pojavu večanja članstva Evropske unije pravimo krčenje Evropske unije.

C. Institucije Evropske unije
3. Primer vprašanja (DOPOLNI):
Koliko je glavnih institucij Evropske unije? Naštej jih. ______________________________
___________________________________________________________________________
ALI
Primer vprašanja (POVEŽI SORODNE POJME):
Katera institucija predstavlja čigave interese?
Evropski svet
EU kot celota
Evropska komisija
državljani EU
Evropski parlament
države članice
Svet Evropske unije
EU kot celota
Sodišče Evropske unije
države članice EU
4. Primer vprašanja (OBKROŽI PRAVILNE ODGOVORE):
a) V Evropskem svetu so predsedniki parlamentarnih strank držav članic.
b) Člani Evropske komisije so predsednik Evropske komisije in evropski komisarji.
c) Člani Evropskega parlamenta so voljeni na neposrednih evrovolitvah.
d) Evropskih komisarjev je 15.
e) V Svetu Evropske unije vsak minister na posameznem področju predstavlja interese
svoje države članice Evropske unije.
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Č. Področja delovanja Evropske unije
5. Primer vprašanja (DOPOLNI):
Evropska unija deluje med drugim na področju podnebja in narave, __________________,
___________, __________________, ribištva in enakomernega razvoja regij.
ALI
Primer vprašanja (OBKROŽI PRAVILNE ODGOVORE):
Na delovanje katerih poklicev in statusov ljudi še posebno vplivajo pravila Evropske unije?
a) policist
č) okoljevarstvenik
f) učitelj
b) šolar
d) voznik avtobusa
g) prebivalec podeželja
c) kmet
e) mlada ženska iskalka
h) direktor izvoznega
zaposlitve
podjetja
6. Primer vprašanja (OBKROŽI PRAVILNE ODGOVORE):
Primeri področij, kjer obstaja vpliv Evropske unije:
a) sofinanciranje izgradnje šolske telovadnice v Rušah
b) skupna vojska Evropske unije
c) nakup avstrijskega mleka v celjskem Tušu
d) dvig denarja s svojega tekočega računa na Hrvaškem
e) slovaški pogodbeni delavec, ki v Savinjski dolini obira hmelj
f) plačilo davka ob nakupu i-poda

D. Slovenija in Evropska unija
7. Primer vprašanja (DOPOLNI):
Koliko si bil star, ko je Slovenija postala članica Evropske unije? ____________
8. Primer vprašanja (DOPOLNI):
V katere države članice Evropske unije lahko gredo Slovenci delat ali študirat? ___________
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