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T äna selgusid üleeestilise ProgeT iigri tehnoloogiakonkursi
„T uleviku õpperuum 2050!“ finalistid, kelle hulgas on ka Lääne
Virumaa koole.
H ariduse Infot ehnoloogia S iht asut use korraldat ava ProgeTiigri
õpilaskonkursi finaali pääses 250 finalist i 90 t ööga. „Kõige t asavägisem oli
konkurss arvut ianimat siooni ja mängu kat egoorias, sest selle kat egooria
t eises vanuserühmas oli väga palju häid t öid, kuid ainult kümme sai
edasi,“ üt les ProgeTiigri programmijuht MariLiis Peet s. Finaali pääses t öid
kõikjalt Eest ist .
Finaalürit us t oimub 24. jaanuaril Tallinna Lauluväljakul, kus finalist id
esit levad oma konkursit öid ning välja kuulut at akse nii publiku lemmikud
kui ka konkursi võit jad.
Lisaks konkursit ööde esit lust ele on finaalürit usel võimalik osaleda
t ehnoloogia t ööt ubades, kus muuhulgas ehit at akse robot eid, luuakse
mobiilseid äppe, selgit at akse int ernet it urvalisuse t elgit aguseid ning
õpet at akse noort efirmat looma. Külalised saavad t ut vuda t ehnoloogia ja
hariduse uuemat e suundadega messil, mis koondab erinevaid IT ja
t ehnoloogia firmasid, haridusasut usi, kirjast usi jpt .

MA A KONNA S T PÄ Ä S ES ID EDA S I:
kategooria "Arvutianimatsioon või mäng"
H aljala Gümnaasium, „Päikesesüst eem“, aut orid Elis H iiemäe, Õnnela
Carolin Pankin
Rakke Gümnaasium, „V ärvide ja kujundit e mäng“, aut orid Krist jan
V ariksoo, A llar Küt t , Marek Kilm
kategooria "Robotid ja tuleviku õpperuum"
Rakvere Põhikool, „Klassis paberilehe jagaja“, aut orid A nt i S ult s, Krist el
S ööt
kategooria "Mobiilne app"
H aljala Gümnaasium, „Perioodilist e element ide app“, aut orid A lice Lindlo,
Raido Maasik
V äikeMaarja õppekeskus ja Gümnaasium, „Mobiilne t unniplaan“, aut orid
A rt i Z irk, Kaili Z irk
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