
ProgeTiiger õpilaskonkurss  

„Tuleviku õpperuum 2050!“ 
 

Veebiseminar 16.09.2014  

 

 

Mari-Liis Peets 
HITSA programmijuht 

 
http://www.progetiiger.ee  
 

http://www.progetiiger.ee/


Konkurss toimub 15.09.2014 -24.01.2015 

ja koosneb kolmest põhietapist:  
 

Code Week 11.-17. oktoober 
 Toimub üle-euroopaline Code Week  (http://codeweek.eu), mille 
 raames korraldatakse konkursi maakondlikud eelvoorud üle Eesti. 
 Õppijad esitlevad oma konkursitöid ja saavad tagasisidet 
 konkursitöö täiustamiseks.  

Code Vision 10.-30. november 
 Konkursitööde avalik ja žürii hindamine, parimad pääsevad finaali.  

Code Finale 24. jaanuar 2015 
 Superfinaal Tallinna Lauluväljakul  

 
Konkursi olulisemad kuupäevad: http://bit.ly/1q3a4RX  

 

http://codeweek.eu/
http://bit.ly/1q3a4RX


A4 formaadis plakat: 
http://bit.ly/1uwNsjh  

http://bit.ly/1uwNsjh


Konkursi üldtingimused: 

 

 
 
 
 

Läbiv teema: „Tuleviku õpperuum 2050!“  
Vanusevahemik: 5-19 a. 
Meeskond: 2-5 liiget (+ juhendaja(d)) 

 
Konkursitöö loomisel tuleb arvestada autoriõigustega ja kasutatud 

materjalidele tuleb korrektselt viidata. 
Konkursitööd ei tohi olla varem esitatud ühelegi teisele konkursile. 
Konkursitöö autorid annavad konkursi korraldajale õiguse levitada 

konkursile esitatud töid.  
Esitatud konkursitöö peab olema kättesaadav 3 aasta jooksul.  

 
Konkursi tingimused: http://progetiiger.ee/konkurss  
 

http://progetiiger.ee/konkurss


Konkursitöö koosneb: loovtööst  ja 

digitaalsest arengumapist 

 
Loovtööd  on võimalik teha  lähtudes konkursi läbivast teemast 

viies kategoorias: 

 
-    arvutianimatsioon või -mäng; 
-    robotid ja tuleviku õpperuum; 
-    muusikapala "Koolikell"; 
-    3D graafika; 
-    mobiilne app. 

 

Konkursitööde kategooriate tingimused: http://bit.ly/1s1OepJ  

http://bit.ly/1s1OepJ


 

Digitaalne arengumapp kirjeldab loovtöö tegemise erinevaid etappe.   

 

Digitaalse arengumapi loomise vahendid: http://bit.ly/Zlbh1S  

Digitaalne arengumapp on abiks konkursi loovtöö hindamisel.  

11.09.2014 veebiseminari “Digitaalne arengumapp kui õppija arengut 
toetav töövahend” esitlus ja salvestus: 
http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/24-
veebiseminar-digitaalne-arengumapp-kui-oppija-arengut-toetav-
toovahend/ 
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Lapsevanema nõusolek! 

Konkursi 5-18 aastaste autorite digitaalsetes 
arengumappides, kus on kasutatud autori kohta pildi- 
ja/või videomaterjali, peab olema lapsevanema kirjalik 
nõusolek avaldada arengumapi link ProgeTiiger veebilehel, 
ProgeTiiger Facebooki lehel ning teistel HITSA 
veebilehtedel.  
 
Lapsevanema nõusoleku vorm: http://bit.ly/1m3rkM7  

Lapsevanema nõusolekud säilitatakse juhendajate käes ja 
neid ei pea edastama HITSA-le.  

http://bit.ly/1m3rkM7


Konkursitööde hindamine 

Konkursitöid hinnatakse kolmes erinevas vanuserühmas: 
 Alusharidus ja I kooliaste (5-9 a.) 
 II-III kooliaste (10-16 a.) 
 Gümnaasium (sh kutseharidus) (17-19 a.) 

Konkursitööde hindamise aluseks on HITSA õppijate konkursitööde 
hindamismudel: http://bit.ly/1m5CIqz  
 

Maakonlikes voorudes (Code Week) hindavad konkursitöid 
maakondlikud žüriid. 

HITSA-le esitatud konkursitöid (Code Vision) hindavad 
ekspertrühmad, kes annavad punkte/hinnanguid.  

Code Finalis hindavad konkursitöid uuesti ekspertrühmad. 
 
 

 
 

http://bit.ly/1m5CIqz


Registreerimine maakondlikusse vooru:  

15.-29.09.2014 

 Registreerimisvorm:http://bit.ly/1qqgHUy  
▶ Konkursitöö autori nimed; 
▶ Autorite e-postiaadressid; 
▶ Haridusasutus; 
▶ Juhendaja nimi ja kontakt; 
▶ Digitaalse arengumapi veebilink/asukoht*; 
▶ Millisesse kategooriasse konkursitöö esitatakse?; 
▶ Vanuserühm;  
▶ Millises maakondlikus voorus osaletakse? 

*Registreerimisel peab esitama digitaalse arengumapi veebilingi või asukoha, 
mis peab olema avalikult kättesaadav ja kus on võimaldatud 
kommenteerimise võimalus.  

Eelregistreerimisel ei pea olema  loovtöö ja digitaalne arengumapp lõplikult 
valmis!  

http://bit.ly/1qqgHUy
http://bit.ly/1qqgHUy


 
 
 
 

 

 Maakondlikud voorud üle Eesti: http://events.codeweek.eu/#!EE 
  
11. oktoober, Tartu Jaan Poska Gümnaasium (Vanemuise 35) 
11. oktoober, Pärnu Sütevaka Gümnaasium (Lõuna 20) 
14. oktoober, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium (Katse 2) 
15. oktoober, Tallinna Südalinna Kool (Liivalaia 23)  
15. oktoober, Sõmeru Avatud Noortekeskus (Tiigi 2)  
15. oktoober, Rapla Ühisgümnaasium (Keskkooli 2)  
15. oktoober, Väätsa Põhikool (Kooli 1)  
16. oktoober, TLÜ Haapsalu Kolledž (Lihula mnt 12)  
16. oktoober, Põlva Ühisgümnaasium (Kesk 25)  
16. oktoober, Tõrva Gümnaasium (Puiestee 1)  
16. oktoober, Kuressaare Gümnaasium (Nooruse 1) 
17. oktoober, Viljandi Jakobsoni Kool (Riia mnt 91)  
17. oktoober, Võru Kreutzwaldi Gümnaasium (Kooli 7)  
17. oktoober, Narva Kreenholmi Gümnaasium (Vassili Gerassimovi tn 2) 
 
Lisainfo:  http://bit.ly/1uwUcxy  

Code Week 11.-17. oktoober 

http://events.codeweek.eu/#!EE
http://bit.ly/1uwUcxy


Code Vision 10.-30. november 

Maakondlikest voorudest pääsevad kõik edasi, kes esitavad oma 
konkursitöö HITSA-le 18.-31. oktoober.  

Konkursitööd tuleb esitada HITSA konkursside veebileheküljel: 
https://www.e-ope.ee/konkurss 

10.-30. november toimub avalik ja ekspertrühma hindamine. 
15. detsember selguvad finaali pääsejad.  

 
 
 
 

Code Finale 24. jaanuar 2015 

Superfinaal toimub Tallinna Lauluväljakul, mille raames korraldatakse 
mess, finalistide tööde esitlused ja toimuvad erinevad etteasted laval.  

Kõik maakondlikes voorudes osalejad on oodatud lõpuüritusele.  
 
 

https://www.e-ope.ee/konkurss
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ProgeTiiger õpilaskonkursi tingimuste veebiseminari 
salvestus on hiljem järelvaadatav siit: 
http://www.haridustehnoloogid.ee/veebiseminarid/vee
biseminaride-arhiiv/  

 

Järgmine veebiseminar toimub 23. september! 
Seminaril tutvustatakse HITSA õppijate konkursitööde 
hindamismudelit.  
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AITÄH! 

 
 
HITSA kontakt ProgeTiiger konkursi korralduslikes 
küsimustes:  
 
Mari-Liis Peets 
e-mail: mari-liis.peets@hitsa.ee 
Tel: 6 285 891 
Mob: 53 031 350  
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