
 

Üleriigiline prantsuse keele olümpiaad 

7.- 9. klassidele ja  

gümnaasiumile 

2022/23. õppeaastal 

 

Juhend 

 
Üldsätted 

 

Prantsuse keele olümpiaadi korraldab Tallinna Ülikool koostöös Eesti Prantsuse Keele 

Õpetajate Ühinguga ja Haapsalu Frankofiilide Ühinguga. Olümpiaadi eesmärk on prantsuse 

keele populariseerimine, prantsuse keelt kõnelevate maade kultuuri temaatika teadvustamine 

ning keeleliselt silmapaistvate ja andekate õpilaste väljaselgitamine. Olümpiaadi töökeel on 

prantsuse keel.  

Prantsuse keele olümpiaad toimub kahes voorus (piirkondlik ja vabariiklik lõppvoor) ning on 

suunatud põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. 

Tähelepanu! Uuendusena toimub olümpiaad mõlemas kooliastmes kolmes kategoorias: 

 

 Põhikool > 7-9-klass 

 A-keel; lisaks need õpilased, kes on elanud/õppinud frankofoonses keskkonnas 

või olnud vahetusõpilaseks frankofoonses riigis 

 B-keel 

 C-keel 

 Gümnaasium  

 A-keel; lisaks need õpilased, kes on elanud/õppinud frankofoonses keskkonnas 

või olnud vahetusõpilaseks frankofoonses riigis 

 B-keel 

 C-keel 

 

Piirkonnavooru toimumise kord 

 

Olümpiaadi piirkonnavoor toimub 23. jaanuaril 2023 kell 10.00–11.00 Moodle’i 

keskkonnas (registreerumise kohta saadetakse täpne juhend) ja koosneb kahest osast: 

 Kultuuritemaatiline osa, teemaks Valloonia (Belgia) 

 Keeleline osa 

 Kestab 45-60 minutit.  

 Kooli poolt on vajalik tagada osalejatele arvuti ja interneti kasutamise võimalus. 

 

Küsimused avanevad Moodle’i keskkonnas kell 10.00 ja sulguvad kell 11.00. Kõikidele 

osalejatele toimub piirkonnavoor üheaegselt. 



Piirkonnavoorus ei ole lubatud õpilaste omavaheline suhtlemine ega abimaterjalide 

kasutamine (ei paberkandjal ega interneti-põhiselt).  

Piirkonnavooru läbiviimiseks palume koolis moodustada kooližürii, kelle ülesandeks on 

tagada olümpiaadi korrektne läbiviimine (et osalejad ei kasutaks abimaterjale ega 

konsulteeriks omavahel vastuste osas).  

 

Iga kool otsustab ise, kuidas õpilased piirkondlikku vooru valitakse. Lisaks keelelisele 

võimekusele soovitame arvestada õpilaste teadmistega Valloonia kohta. Piirkondlikku 

vooru võib iga kool saata: 

 

 kuni 10 õpilast põhikooli arvestuses kõigis kategooriates (10 õpilast A-keel + 

10 õpilast B-keel + 10 õpilast C-keel) 

 kuni 10 õpilast gümnaasiumi arvestuses kõigis kategooriates (10 õpilast A-

keel + 10 õpilast B-keel + 10 õpilast C-keel) 

 

NB!  Õpilaste piirkondlikku vooru registreerimise tähtaeg on 19. jaanuar 2023. 

Osavõtjate andmed, st õpilase nimed, kool ja juhendava(-te) õpetaja(-te) nimed registreerida:  

 https://forms.gle/QxQRtb3CJLcs5sPG8 

 

Piirkonnavooru ülesehitus 

 

● Kultuuritemaatiline osa: Valloonia 

 

 Valikvastustega küsimused: 

 Ajaloost/arhitektuurist 

 Geograafiast, loodusest 

 Dialektidest 

 Kultuurist/kuulsustest 

 Kohalikust toidukultuurist 

 Põhikoolile ja gümnaasiumile on erineva raskusastmega valikvastused. 

 

Piirkonnavooru küsimused on ette valmistatud olümpiaadi korraldajate poolt ja põhinevad 

internetis leiduvatel vastavateemalistel prantsuskeelsetel artiklitel, millega õpilastel tuleb 

olümpiaadiks valmistumisel tutvuda.  

 

Soovituslikke materjale: 

 

Culture et patrimoine | Connaître la Wallonie - ajalugu, kultuur, geograafia, kultuuripärand, 

gastronoomia 

Terroir & ressourcement | Wallonie Belgique Tourisme - “Menu guide des villes”, 

muuseumid, sport, loodus, gastronoomia 

Parcs Naturels de Wallonie | Agir | La biodiversité en Wallonie - looduspargid 

Le wallon : tout ce que vous ignorez sur cette langue d'oïl (tradutec-belgium.com) - keel, 

dialektid 

 

https://forms.gle/QxQRtb3CJLcs5sPG8
http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/culture-et-patrimoine#.YweDJHFBziA
https://walloniebelgiquetourisme.fr/fr/content/terroir-ressourcement
http://biodiversite.wallonie.be/fr/parcs-naturels-de-wallonie.html?IDC=3553
https://www.tradutec-belgium.com/blog/le-wallon-le-top-6-des-choses-que-vous-ignorez/


●  Keeleline osa 

 

Keeleteadmisi oodatakse vastavalt tasemetele: 

 Gümnaasium (A-keel – B2/C1 tasemel, B-keel - A2/B1 tasemel, C-keel 

– A1/A2)  

 Põhikool (A-keel – A2/B1 tasemel, B-keel A1.2/A2.1 tasemel, C-keel – 

A1.1/A1.2) 

 

Võimalikke ülesannete tüüpe: 

 Allajoonitud väljendite/sõnade asendamine sünonüümse väljendiga 

 Lausete ümbersõnastamine/parafraseerimine 

 Lünktekst 

 A-/B-keel: Olevikus oleva lühijutu minevikku ümberpanek 

 A-keel: Lühiteksti keeleregistri muutmine (formaalne/mitteformaalne)  

 

Vabariikliku vooru toimumise kord 

 

Olümpiaadi vabariiklik voor toimub 6. märtsil 2023 Tallinna Ülikoolis või   

Zoomi keskkonnas (täpsustub veebruari jooksul). Vabariiklikku vooru kutsutakse 

piirkonnavoorude parimad proportsionaalse osaluse põhimõttel – piirkonnast, kus on rohkem 

osalejaid, pääseb ka lõppvooru rohkem õpilasi, kui piirkonnast, kus on vähem osalejaid – 

paindlikkus õpilase kasuks. 

 

Vabariikliku vooru ülesehitus 

 

Põhikooli A-, B- ja C-keel ning gümnaasiumi B- ja C-keel:  

 Loosiga tõmmatav alateemal Valloonia ja selle kohta individuaalse esitluse 

(exposé) tegemine: „Info touristique“ 2-liikmelise žürii ees. Kasutada võib 

PowerPoint vm esitlustarkvara, millega peab kaasnema suuline esitus. 

 Ettevalmistusaega on 90 min kohapeal, vajalik arvuti olemasolu, wifi-võrk 

ülikoolis olemas (tehnilised vahendid peavad olema osalejal endal kaasas) või 

Zoomi keskkonna puhul vastavalt veebruaris täpsustatud infole. 

 Esitluse aeg žürii ees: 3-5 min. Žürii esitab 1-2 küsimust. 

Gümnaasiumi A-keel (UUS FORMAAT al 2022. a.): 

 Paaris-rollimäng 

 Osalejad tõmbavad loosi teel alateemal Valloonia ja neil on ettevalmistuseks aega 

60 minutit.  

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

loosi tahtel sama alateema. Paaritu osalejate arvu puhul osaleb rollimängus 3 

õpilast. 

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

temaatiline reis Vallooniasse (näiteks „Loodusparkide külastamine Valloonias“ või 

„Rattaspordi harrastamine Valloonias“). 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 žürii ees kuni 15 minutit. 

 

Hindamiskriteeriumid arvestavad osalejate keelelist taset (argumenteerimisoskust sobivate 

väljendite abil, kasutatavate väljendite mitmekülgsust), kultuurialast silmaringi ning esitluse 

originaalsust/omapära. Auhinnatakse iga kategooria esimest kolme kohta. Lisaks: 

● Gümnaasiumi A-keele 5 parimat osalevad Baltimaade olümpiaadil, mis toimub 2023 

Tallinnas. Detailne info edastatakse esiviisikule pärast vabariikliku vooru tulemuste 

selgumist. 

● Gümnaasiumitasemel tagab 11. või 12. klassi õpilastele vabariiklikus voorus esimese 

10 hulka tulemine konkursivälise sissesaamise Tallinna Ülikooli erialadele, kus ei ole 

erialakatset. 

● Eritingimustel võetakse Tartu Ülikooli vastu 11. või 12. klassi õpilased, kes on tulnud 

Eestis üleriigilisel aineolümpiaadil lõppvoorus 11. või 12. klassi arvestuses 5 parima 

hulka ning kelle koht üldpingereas on esikümnes.  

Info: https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/eritingimus 

 

Täiendavad küsimused olümpiaadi kohta palume saata 

merilyn.meristo@tlu.ee, Tallinna Ülikool 

triinarjus@gmail.com, Prantsuse Keele Õpetajate Ühing 

 

 

 

https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/eritingimus
mailto:merilyn.meristo@tlu.ee
mailto:triinarjus@gmail.com

