
 

Prantsuse keele olümpiaadi 

vabariikliku vooru korraldus Zoomis 

07.03.2022 

 

7.märtsi hommikul 10.00 avaldatakse Teaduskooli lehel järgmine info: 

Põhikooli A ja B/C keel ja gümnaasiumi B/C keel:  

 Igale osalejale nimeliselt korraldajate poolt Korsika kohta loositud alateema ja esitluse 

kellaaeg.   

Gümnaasiumi A-keel (UUS FORMAAT!): 

 Paaris-rollimäng – paarid ja alateemad Korsika kohta paaridele loosivad korraldajad, 

samuti rollimängu kellaaja. 

Iga olümpiaadi vastava kategooria zoomi link.  

 Osaleja siseneb talle etteantud kellaajal zoomi keskkonda, kasutades tema 

olümpiaadi kategooria zoomi linki. 

 Sisenedes leiab osaleja end kõigepealt zoomi ooteruumist, kust ta kutsutakse 

esitlusele. 

 

NB! Kui osaleja ei ole varem zoomi keskkonda kasutanud, tuleb aadressil zoom.us 

registreerida end kasutajaks.  

 

Vabariikliku vooru toimumine zoomi keskkonnas : 

 

Põhikooli A ja B/C keel ja gümnaasiumi B/C keel:  

 10.00 leiab osaleja Teaduskooli lehelt talle loosiga määratud alateema Korsika kohta ja 

alustab selle kohta esitluse (exposé) tegemist: „Info touristique“. Kasutada võib Power-

Point vms esitlusformaati. Edasi järgneb suuline esitlus zoomi keskkonnas 

kaheliikmelise komisjoni ees.  

 Esitluste algus 12.00, kuid iga osaleja saab isikliku esitluse kellaaja. 

 Esitluse kestvus: 

 3-5 min põhikooli A- ja B/C-keel ja gümnaasiumi B/C keel  

 5-7 min gümnaasiumi A-keel. 
 Hindamiskriteeriumid arvestavad osalejate keelelist taset, kultuurialast silmaringi ning 

esitluse originaalsust/omapära. 



 Lisainfo vabariikliku vooru kohta on leitav Teaduskooli lehelt. 

Gümnaasiumi A-keel (UUS FORMAAT!): 

 Paaris-rollimäng, algus Zoomis kell 12, igal paaril on oma kellaaeg. 

 Ülesandeks on läbi teha rollimäng, kus Zoomis žürii ees on korraga kaks õpilast, kellel 

on loosi tahtel sama alateema.  

 Õpilaste rolliks on esindada oma reisifirmat ja müüa kliendile, kelleks on žürii, 

temaatiline reis Korsikale (näiteks „Loodusparkide külastamine Korsikal“ või „Veespordi 

harrastamine Korsikal“).  

 Osalejad teevad kõigepealt 3-minutilise lühitutvustuse (näiteks Powerpointi või Prezi 

abil) ja peavad tähelepanelikult kuulama paarilise esitlust. Esitlustele järgneb 

diskussioon, mille käigus mõlemad osalejad saavad enda reisi eeliseid rõhutada 

võrdluses paarilise esitlusega. Kriitikat paarilise esitluse ja esituse kohta teha ei tohi, 

kuid enda sihtkohta võib kiita ja esile tuua seda, mida paariline oma esitluses ei 

rääkinud (näiteks « Mon/ma collègue propose… tandis que notre agence offre… 

»).  Žüriiliikmed ehk „kliendid“ esitavad samuti küsimusi.  

 Paaris-rollimäng kestab Zoomis žürii ees kuni 15 minutit. 

 

 


