
11.25 Digigirls: tüdrukud ja IT – imeasi või tegelikkus?

11:40 Õpilasfirma JÄTSU räägib jäätise tegemise tehnoloogiast

11:50 Genosity aitab sul enda kohta tõe välja selgitada. 
Tee kiire geenitest!

12:00 Šikk õpilasfirma räägib oma loo: kuidas Wootie lipsud 
gentlemenide kaela jõuavad 

12:10 3D Hullud prindivad välja ka kõige kreisimad ideed

12:30 Eesti oma mängutootja Rikai Games näitab, et ka 
digimängud teritavad mõistust  

12:40 „Tuuni mu juustukomplekti!“ Õpilasfirma Cheeset aitab!

12:50 ITL tutvustab tulevikuerialasid.
Neile peaks juba praegu mõtlema hakkama!  

13:10 Eesti 2.0 inspireerib sind valima tehnoloogiapõhjalist 
tulevikku

13:20 Õpilasfirma Spoony tutvustab oma elegantseid 
pulgašokolaade. Maitsta saab ka!

13:30 Tee kiire geenitest Genosity abil

13:45-14:00 Täna räägime droonidest – droon.ee!
Siin laval on nüüd paus, sest Pealaval esineb Taukar 

14:40 IT Kolledž ja Küberpähkel – mitte ainult patsiga poistele

14:50 Meremuusem näitab, kuidas robot teeb allveearheoloogiat 

15:00 Garage48 Health Tech tiim: ThinkForce demob 
 ajuskännerit ja juhib asju mõtte jõul

15:15 Kui head on sinu teadmised internetiturvalisusest?
Osale Küberpähkli mängus

15:30 Infoturve: kas sa tead palju sinust tegelikult räägitakse?

15:45 Vahelaval on esinemised lõppenud! 

10:30 Uksed avatud
11:00 Avame päeva! Laval DanceAct HIPHOP esindus „SUB 9“. 

Ohjad haarab Jüri Muttika
11:20 Garage48 Health Tech tiim: ThinkForce demob

ajuskännerit ja juhib asju mõtte jõul
11:23 Stardib Rakett 69 oma võistlustega – 

tule vaata või võistle ise
11:45 Satelliiti oled kunagi näinud? Tule vaata! – 

ESTCube seletab lahti kosmoseriik Eesti loo 
12:00 Kuumim hitt StartUp maastikul Testlio jagab nippe 

tulevastele maailmavallutajatele
12:20 SMIT ja infoturbe trikid
12:30 Konkursi „Maailmariik Eesti“ animatsiooni ja 

3D kategooriate võitjate autasustamine
13:00 Teadusteater – ja sädemeid hakkab lendama
13:15 EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengid aitavad 

sul oma pilvelõhkuja Vabaduse Väljakule tõsta
13:30 Konkursi „Maailmariik Eesti“ arvutimängu ja 

õppematerjali kategooriate võitjate autasustamine
14:00 Kontserdi annavad Taukar ja Kammiste! 

 Pärast esinemist autogrammid!
14:45 Õpilastööde konkursil kõige aktiivsemalt osalenud kooli 

väljakuulutamine
15:00 Hologramm ei ole ulme! 

Nukufilmi Lastestuudio loob selle sinu silme all 
15:15 DJ FRNK ja DJ Füll HD
15:30 Rakett 69 lendab jälle. Veel ajude ragistamist! 
15:50 DJ-d näitavad, kuidas arvutis muusikat luuakse. 

Astu pulti ja proovi kätt!
16:00 Konkursi „Maailmariik Eesti“ videofilmi, mobiiliäpi, tikkimis-

töö ja heliloomingu kategooriate võitjate autasustamine
16:45 Küberpähkli võistluse autasustamine
17:00 HITSA tehnoloogiapäeva lõpp 

Päeva jooksul viiakse läbi 
lastejooga, digikehalise ja 
legorobootika tunnid. Droon.ee 
lennutab droone ja Rekato 
pakub päris pisikestele 
mänguala kell 11-16. Avatud ka 
robotite mänguala väikestele: 
BeeBotid, Ozobotid ja Edisonid.
11:30-11:45 Lastejooga
11:45-12:45 Legorobootika    

       töötuba
12:45-13:00 Digikehaline
13:00-13:15 Lastejooga
13:30-13:45 Digikehaline
14:00-14:15 Lastejooga
15:00-15:15 Digikehaline
15:30-16.30 Legorobootika
16:30 Black box lõpetab! 

HITSA tehnoloogiapäev
23. aprillil Kultuurikatlas kell 10.30-17.00

Black box

Vahetänava lavaPealava katelde saalis

Euroopa Sotsiaalfond
Euroopa Liit Eesti

tuleviku heaks


