
Üleriigiline prantsuse keele olümpiaad 2015. aastal 

7.-9. klassidele

Juhend

Üldsätted

Prantsuse keele olümpiaadi korraldavad Tallinna Ülikool ja Prantsuse keele Õpetajate Ühing. 
Olümpiaadi eesmärgiks on prantsuse keele populariseerimine, prantsuse keelt kõnelevate 
maade kultuuri temaatika teadvustamine ning lisastimulatsiooni pakkumine õpilaste 
ainealase arengu toetamiseks.
Prantsuse keele olümpiaad toimub kahes voorus (koolisisene ja üleriigiline lõppvoor) ning on
suunatud põhikooli  õpilastele.  Olümpiaadi  töökeel  on prantsuse  keel,  osavõtjate   eeldatav
keeleoskuse  tase  on  A2/B1.  Olümpiaad  on  kultuuritemaatiline  ning  keskendub  ühele
prantsuskeelsele riigile  või ühele  Prantsusmaa piirkonnale.  2015 a.  olümpiaadil  on selleks
piirkonnaks Alsace-Lorraine ning keskendutakse järgmistele teemadele:

 piirkonna geograafia
 piirkonna ajalugu
 piirkonna köök
 piirkonna seotus Euroopa Liiduga

Koolivooru  küsimused  on  ette  valmistatud  olümpiaadi  korraldajate  poolt  ja  põhinevad
Wikipedia  vastavateemalistel  prantsusekeelsetel  artiklitel,  millega  õpilastel  tuleb
olümpiaadiks valmistumisel tutvuda. 

Koolivooru toimumise kord

Koolivoor  toimub  29.  jaanuaril  kell  10.00  –  11.00 ning  on  Interneti-põhine  (Moodle-
keskkonnas) ja selle läbiviimiseks on soovitav kasutada arvutiklassi. 

Koolivoorus ei ole lubatud kasutada abimaterjale  (ei paberkandjal ega Interneti-põhiseid).
Koolivooru küsimused avanevad kell 10 ja sulguvad kell 11. Kõikidele osalejatele toimub
koolivoor üheaegselt.
Olümpiaadi läbiviimiseks palume koolis moodustada kooližürii, kelle ülesandeks on tagada
olümpiaadi korrektne läbiviimine.

Koolivooru küsimuste sisu: 
 Alsace-Lorraine’i maakonna geograafia
 piirkonna ajaloo põhisündmused
 Euroopa Liidu temaatika
 köögikultuuri piirkondlikud eripärad

Osalejal tuleb täita ka väike taustaküsimustik selle kohta, mitu aastat ta on õppinud prantsuse
keelt ja mitu korda nädalas sel õppeaastal prantsuse keele tunnid toimuvad. 
Koolivoorus  osalejate  arv  ei  ole  piiratud.  Üldise  kultuurilise  kompetentsi  tõstmiseks
soovitame kõikidel õpilastel valmistuda koolivooruks ja koolipoolsete tehniliste võimaluste
olemasolul see ka läbi teha.  Peale koolivooru küsimustele vastamist saavad osalejad kohe
tagasisidet oma vastuste kohta ning olümpiaadi korraldajad näevad koolivoorude tulemusi.
Iga osaleja kool võib üleriigilisse lõppvooru esitada 2 õpilast.



Koolivoorus osalemiseks palume koolidel registreeruda 22. jaanuariks 2015, meiliaadressil:
merilyn.meristo@tlu.ee,  lisades  osalejate,  nende  õpetajate  ja  kooli  nime.  Registreerunud
saavad täpsemad juhised, kuidas luua konto Moodle’i keskkonnas (vajalik testi sooritamiseks)
ja olümpiaadilingi.

Üleriigiline voor

Lõppvoor toimub 16. veebruaril kell 10.00 Tallinna Ülikoolis.
Lõppvooru  peateema  on  analoogselt  koolivooruga  Alsace-Lorraine,  täpsem  alateema
loositakse kohapeal. 
Iga osaleja valmistab kohapeal ette esitluse – „Info touristique“ loosiga tõmmatud teemal.
Esitluse ettevalmistamiseks on aega 90 minutit, tegemist võib-olla plakati-, Power-Point vm
esitlusviisiga, millega peab kaasnema suuline esitus. Esitluse ettevalmistamisel võib kasutada
interneti materjale (tehnilised vahendid peavad olema osalejal endal kaasas). Esitluse kestus
žürii ees on 3-5 minutit.
Hindamiskriteeriumid arvestavad osalejate keeleoskustaset (A2/B1).
Täpsem teave edastatakse registreerunud osalejatele enne lõppvooru toimumist.

2015. a- 7.-9. klasside prantsuse keele olümpiaadi korraldajad:

Merilyn Meristo – Tallinna Ülikool – merilyn.meristo@tlu.ee 
Marc Hergle – Eesti Rahvusvaheline Kool
Piret Kanne – SA Innove
Katrin Meinart – Prantsuse keele Õpetajate Ühing
Kristiina Rebane – Tallinna Ülikool

Olümpiaadi  paremaid  premeeritakse  rahvusvahelise  frankofoonia  päeva  üleriigilise
tähistamise käigus  7. märtsil. 
Lõppvoorus  osalevatele  õpilastele  tagatakse  tasuta  toitlustamine.  Täiendavad  küsimused
olümpiaadi kohta palume suunata korraldava komisjoni esimehele (merilyn.meristo@tlu.ee )
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