Quiz: Schulden
Korte beschrijving werkvorm:
De werkvorm is gebaseerd op het spel ‘Ren je rot’. De leerlingen worden ingedeeld in teams.
Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen en blufvragen. Bij kennisvragen
kiest elk team voor een antwoord (A, B of C). De teams die bij het goede antwoord staan
krijgen een punt. Bij blufvragen bieden de teams tegen elkaar op wie de meeste goede
antwoorden denkt te hebben. De hoogste bieder probeert het. Lukt het, dan krijgen zij twee
punten, lukt het niet dan krijgen de andere teams ieder een punt.
Leerdoel:
Het doel van dit spel is dat leerlingen spelenderwijs met een aantal feiten aangaande de
Europese schuldencrisis in aanraking komen.
Duur
Ca. 20 minuten
Handleiding
Indeling leerlingen: De leerlingen worden ingedeeld in teams.
Opstelling lokaal: In het klaslokaal worden drie plekken gemarkeerd met de letters A, B en C.
De leerlingen staan per team in estafetterijtjes opgesteld tegenover de drie antwoordvakken.
Spelverloop:
1. U leest een vraag voor en geeft daarbij drie mogelijke antwoorden: A, B of C. Na het
voorlezen van de vraag en de antwoorden hebben de teams tien seconden de tijd om
te overleggen. Daarna moet van elk team de leerling die vooraan staat direct naar het
juiste antwoordvak lopen en daar gaan staan.
2. De teams van wie de leerling bij het juiste antwoord staat, hebben een punt verdiend.
De leerling die heeft gerend, sluit achteraan in het rijtje van zijn team en een nieuwe
leerling staat vooraan.
3. Let op: de blufvragen zijn speciale vragen. Deze opdracht leest u voor. Daarna krijgen
de teams tijd om te bedenken hoeveel goede antwoorden ze denken te kunnen geven,
of ze mogen gokken. Vervolgens noemt elk team hardop het aantal antwoorden dat ze
denken te weten. Het team met het hoogste getal mag het proberen. Lukt het ze om
binnen een minuut het juiste aantal antwoorden te geven, dan krijgen zij twee punten.
Lukt het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.
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Vragen en antwoorden
1. In dit land probeert premier Papademos grote bezuinigingen door te voeren, om te
zorgen dat het land een nieuwe lening van de EU krijgt. Als dit niet lukt is de kans groot
dat ze uit de Euro worden gegooid.
a. Italië
b. Griekenland
c. Spanje
2. In dit land is premier Berlusconi afgetreden. Zijn opvolger Mario Monti probeert de
noodzakelijke bezuinigingen door te voeren.
a. Italië
b. Duitsland
c. Spanje
3. Dit land is de sterkste economie van het Europese vasteland en het wordt beschouwd
als de motor van Europa. Ze hebben veel geld geleend aan verschillende Europese
landen en willen dat deze landen streng gaan bezuinigen.
a. Verenigd Koninkrijk
b. Frankrijk
c. Duitsland
4. Dit eiland heeft geen euro en wil niet dat de Europese Unie zich meer gaat bemoeien
met de economische crisis.
a. Verenigd Koninkrijk
b. Ierland
c. Cyprus
5. De president van dit land hoopt dit jaar herkozen te worden. Veel Europese landen
hebben moeite met zijn intensieve samenwerking met de Duitse bondskanselier
Merkel.
a. Verenigd Koninkrijk
b. Italië
c. Frankrijk
6. Dit land is een van de ‘founding fathers’ van de Europese Unie. Toch is in dit land ook
veel verzet tegen de hoge betalingen aan Griekenland. De partij die het kabinet
gedoogd is van mening dat Griekenland zo snel mogelijk uit de Euro gezet moet
worden.
a. België
b. Nederland
c. Duitsland
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7. Dit land is het kleinste land van de Europese Unie qua aantal inwoners.
a. Luxemburg
b. Cyprus
c. Malta
8. Blufvraag
Noem zoveel mogelijk Europese landen waar je met de euro kunt betalen.
Elk team mag 1 minuut brainstormen en dan vervolgens gokken hoeveel ze er op
kunnen noemen. Het team dat het grootste aantal noemt mag het proberen. Halen ze
het, dan krijgen ze een punt. Halen ze het niet, dan krijgen alle andere teams een punt.
Antwoord: België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Luxemburg, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Slovenië, Cyprus, Malta, Slowakije,
Estland
9. Blufvraag
Hoeveel betaalde Nederland in 2009 per inwoner aan de EU?
Elk team mag een bedrag gokken. Het team dat er het dichtst bij zit krijgt een punt.
Antwoord: 206 euro
Dit is het bedrag dat Nederland in 2009 betaalde. De woordvoerder van toenmalige
staatssecretaris Frans Timmermans gaf daarbij als uitleg: “Nederland profiteert ook
veel meer dan andere landen van de Europese interne markt door de grote
handelsvolumes en directe investeringen'' Bron: De Pers
10. Uitsmijter
Beeld je in dat je president van de Europese Unie (voorzitter van de Europese Raad)
bent en een toespraak moet houden over een nieuwe lening aan Griekenland in de
Europese Unie. Wie kan zichzelf het meest geloofwaardig als president van de
Europese Unie neerzetten? De inhoud van je verhaal is belangrijk, maar ook de
presentatie. Dus: hoe praat en gedraagt de president van de Europese Unie zich
volgens jou?
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