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FÓKUSZBAN
AZ INNOVÁCIÓ
A történelem során az újítókat nem mindig fogadta osztatlan
elismerés. Sőt, visszatekintve jól látható, hogy míg a statikus
rendszerek főszereplői nem díjazzák igazán az innovációt,
addig a mai, dinamikusan változó környezetünkben ez lett
az egyetlen megfelelő válaszreakció. A harmadik
TEDxBudapestMetropolitanEgyetem során ezeket
a válaszokat vizsgáljuk együtt.
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A helyszín: Uránia Nemzeti Filmszínház
A XIX. század második felében világszerte tért hódított a felnőttek művelődését célzó szabad tanítás gondolata és mozgalma. 1897-ben a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére megalakult az Uránia Tudományos
Társaság, mely a tudomány népszerűsítését tűzte zászlajára, és rendszeresen
tartott előadásokat, felolvasásokat a budapesti polgárok épülésére.
Az új intézményt 1899-ben felszerelték álló és később mozgóképek bemutatására alkalmas vetítőberendezésekkel – így indult útjára az immár több mint
száz éves Uránia filmszínház. Az Európa-szerte páratlan szépségű, 110 éves,
ugyanakkor a legmodernebb digitális vetítés- és hangtechnikával felszerelt belvárosi műemlék épület a film- és moziszerető közönség kedvelt helyszíne.

Előadóink az Uránia színpadán
mondják el gondolatébresztő
történeteiket, Téged pedig
rendhagyó módon, online
várunk az eseményre délelőtt
10:15-től.
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Csatlakozz
a TEDxBudapestMetropolitanEgyetem
2020 eseményünkhöz!
Hogyan csatlakozhatsz az online TEDxMETU 2020 eseményhez?

Mire lesz szükséged a részvételhez?

Látogass el a https://tedxlive.metropolitan.hu oldalra, ahol minden programot
megtalálsz egy helyen.

A legfontosabb a megfelelő internetkapcsolat. Az előadások megtekintéséhez
nincs szükség külön programra, viszont a kísérőprogramokhoz való csatlakozáshoz szükséged lesz a Zoom telepítésére.

Az oldalon szereplő tartalmak megtekintése regisztrációhoz kötött, a belépéshez szükséges egyedi jelszavadat, a jegyvásárlás során megadott e-mail
címedre küldtük el.
Milyen programokkal várunk?
Az oldalon megtalálod a LIVE műsor videóját, illetve a szünetben elérhető, válaszható programokhoz tartozó linkeket. Az eseményt élőben közvetítjük, amely
folyamatosan látható lesz a videóablakban. Ha közben dolgod akad semmi
gond, bármikor újra csatlakozhatsz.
A kísérőprogramok beszélgetésvezetői és résztvevői Zoom szobákban várnak,
ahol lehetőséged lesz bekapcsolódni az élő beszélgetésbe.
Mindkét szünetben 3 program közül választhatsz. A résztvevők száma limitált,
ezért kérjük, hogy mielőbb jelentkezz be, mert ahhoz, hogy valóban interaktív
beszélgetések lehessenek, az első 25 jelentkezőt tudjuk fogadni. Köszönjük
megértésed. Egy szünetben csak egy beszélgetésen vehetsz részt.
Gyere és beszélgess művészeti projektjeink alkotóival és a Kompánia csapat
beszélgetésvezetőivel!

Mint a legtöbb felsőoktatási intézmény, a pandémia miatt a METU is átállt az
online oktatásra. Az új rendszerben nagy segítségünkre volt a ZOOM program,
melyen keresztül szinte minden előadás megtartása lehetségessé vált. Nagy
előnye, hogy a beszélgetésekbe a résztvevők is bekapcsolódhatnak, erre pedig
Téged is bíztatunk!
Részletes leírást a program használatáról itt találsz.
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KÖSZÖNTÜNK
Sok minden másképp van idén körülöttünk, teljesen máshogy, mint eddig bármikor.
A pandémia miatt Te, kedves nézőnk, online vehetsz csak részt az eseményen.
Előadóinknak az Uránia csodálatos színpadán a Te támogató figyelmed nélkül
kell elmondaniuk, előadniuk gondolataikat.
Mi mégis megszerveztük, mert azt gondoljuk, hogy létre kell jönnie ennek
a programnak. Talán még inkább, mint eddig. Ebben a helyzetben mi is lehetne
találóbb téma, mint az innováció? Komolyra fordítva: azt gondoljuk, hogy jelenleg annak bemutatása, hogy ki hogyan kerekedik felül (sikeresen!) az állandó
bizonytalanságon, mindannyiunk figyelmére érdemes.
Egy gondolatébresztő, érzelmeiteket megérintő, szórakoztató, inspiráló napot
kívánok Neked - előadóinknak pedig azt, hogy legjobb formájukban tudják elmondani mindazt, amire már oly rég készülnek.
Végvári Imre, kurátor

Műsorvezető: Szűcs Gergely
Az önkifejezés megszállottjaként imádja a kommunikációs kihívásokat.
Idei rendezvényünkön ő hozza helyzetbe az online térben előadóinkat, és vezeti
fel a programokat.

FÓKUSZBAN
AZ INNOVÁCIÓ

10:30 – 12:10
Első felvonás: Innováció az oktatásban

Kovács István Vilmos

Pálinkás Krisztián

Dr. Vass Vilmos

A felsőoktatás
innovációjának lehetősége(i)

Oktatás kontra innováció?

Ki hogyan kreatív?

További infó

További infó

Sarkadi Ferenc

Tóth Mónika

Sziládi Hedvig

Eljött az én időm!

Szociális cirkusz

Gyerek coaching

További infó

További infó

További infó

További infó
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12:10-12:20
Szünet, felkészülés a következő,
választható programokra
A felvonások közötti szünetekben
innovatív, kísérleti projekteken keresztül olyan fontos társadalmi
témákat járunk körül, mint a fenntarthatóság és az újrahasznosítás,
az innovatív textilek. Megismerjük,
hogy a színház és opera világában
hogyan mozdulunk el a fizikai díszletből a mozgó- és álló digitális hátterek felé, egy interaktív dzsungelinstalláció, vagy egy audiovizuális
médiainstalláció hogyan forradalmasíthatja a rendezvényipart.
Kapcsolódj be személyesen, és
mondd el gondolataidat!
Ismerd meg az alkotókat: a METU
Művészeti és Kreatívipari Kar oktatói, diploma előtt álló és végzett
média designerek, textilművészek,
designerek, építészek.
Interaktív formában van lehetőséged projekjeiken keresztül megismerni őket. Kérdezd bátran az alkotókat!

A beszélgetések vezetői:

Sághy Krisztina

Haász Gábor

Sebők András

Conversionalist, networking artist,
a TEDxConversation program vezetője, a Kompánia - Conversations
& Speaker agency és az Art2B ügynökség ügyvezetője. Eredetileg matek tanár, a mélyszegényekkel foglalkoző TAMI egyesület önkéntese,
10 éve fanatikus közösség- és klubépítő, az értelmes beszélgetések
szerelmese.

Lányos apuka, stratégiai tanácsadó, cégvezető, startupper, egyetemi mesteroktató - ebben a fontossági sorrendben. 2000 óta az üzleti
élet többféle területén dolgozott különféle iparágakban és vezetői szinteken. A multinacionális és magyar
cégekben végzett munkákból 2016ban hátrébb lépett, hogy több időt
tudjon tölteni jótékonysággal és
a családjával. A MikulásGyár kuratóriumi tagja, TEDx Conversation
nagykövet, Kompánia conversionalist és lelkes improvizációs színház
rajongó.

IT területen dolgozik felsővezetőként, emellett lelkes TED rajongó. Évekig vezetett beszélgetéseket a TEDxConversations
program keretében, jelenleg Conversationalist-ként is tevékenykedik
a Kompánia Klubban. Inspirálónak
találja, ahogy a beszélgetések során új gondolatok, érzések, ötletek
és kapcsolatok születnek. A coaching alapú vezetői stílusban hisz,
amellyel 20 éves szakmai pályafutása során több csapatot támogatott változásokon át a siker felé.
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12:20-13:20
Kisfilm, majd beszélgetés a zoomon

13:20-13:30
Szünet
Érkezés a második
felvonásra

a projektgazdákkal és beszélgetésvezetőkkel,
melyekre az első 25 bejelentkezőt tudjuk fogadni

1. Újrahasznosítás
másképp
– alternatív textilek

2. Fenntarthatóság
a közösségeinkben

3. Hekkeld meg
az evolúciót!

(Compocity, Treebrush)

Alkoss saját élőlényt! (Memetric)

(Repoli, a fólia új élete, Textil labor
– Craft és tudomány).

Beszélgetést vezeti:
Sebők András

Beszélgetést vezeti:
Haász Gábor

Beszélgetést vezeti:
Sághy Krisztina
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13:30 – 15:10
Második felvonás: Önmagunk innoválása

Győri-Nádai Réka és
Győri Zoltán Gábor

Fülöp Hajnalka

Dr. Temesvári Orsolya

Újjászületés a játékban

Meg tudjuk-e nevelni
az algoritmusokat?

További infó

További infó

Traumáról innovatívan:
miért és hogyan lett egy
balesetből és a felépülésből
innováció
További infó

Chris Jeongwoo Hyeon

Puskás Marcell

Az innovátor anatómiája

Mi jár a fejedben?

További infó

További infó

15:10-15:20
Szünet
Felkészülés
a következő
választható
programokra
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15:20-16.20
Kisfilm, majd beszélgetés a zoomon

16:20-16:25
Szünet
Érkezés a harmadik
felvonásra

a projektgazdákkal és beszélgetésvezetőkkel,
melyekre az első 25 bejelentkezőt tudjuk fogadni

4. Cyber theatre
– innovatív
látványtervezés
(Dead man walking)
Beszélgetést vezeti:
Sebők András

5. Élettereink
tervezése
a mesterséges
intelligencia és
vágyaink tükrében
Beszélgetést vezeti:
Haász Gábor

6. Játék
a fénnyel
interaktív dzsungel, audiovizuális
installáció (Post Nubes Lux,
Interaktív dzsungel)
Beszélgetést vezeti:
Sághy Kriszti
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16:30 – 18:25
Harmadik felvonás: A minket körülvevő
innováció

Mérő László

Sipos Katalin

Dr. Szabó Orsolya

Ágoston László

Vajon milyen egy nagyot
durranó innováció?

Hogyan éljük túl az 5. ipari
forradalmat?

Járt utat a járatlanért?

További infó

További infó

Hyperlancer, metalancer,
freelancer hub? Az innovatív
munkavégzés új formái

További infó

További infó

Bokor Gyöngyi és
Mihalkovics Edina
HISTHEORY társasjáték, ami
a történelmi eseményeket
modellezi
További infó

Csizmadia Norbert

Horváth Zsuzsanna

A térkép, amely
megváltoztatta a világot

Érzelmi éberség

További infó

További infó

18:30-19:30
Zárás

Befejező
beszélgetés
a TEDxMETU kurátorával és
a Kompánia csapat
beszélgetésvezetőivel
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Ismerd meg TE is a METU-t!

A TED kezdeményezésről

Az itthon egyedülálló portfólió alapú képzési módszerünkkel versenyelőnnyel
indulhatsz a munkaerőpiacon!

A TED 36 éve indult el Kaliforniában egy exkluzív és különleges konferenciaként, mára világszerte fogalommá vált. A TED célja, hogy a határokon minden
értelemben átívelően, az élet legkülönfélébb területeiről és a világ minden tájáról összegyűjtsön érdekes és inspiráló gondolkodókat és alkotókat. Ezen
az exkluzív fórumon a résztvevők egymást, a világot és önmagukat is jobban
megismerhetik.

Nézd meg a rólunk készült kisfilmeket! Katt ide!
A METU-ról
Harmadik alkalommal rendezzük meg a világszerte ismert TED-eseménysorozathoz kapcsolódó saját TEDx konferenciánkat.
A Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU) a tudásmegosztást társadalmi felelősségünknek érezzük, egyetemként pedig kötelességünknek tartjuk.
Szeretjük a TED szellemiségét, és hiszünk a történetek inspiráló, gondolatébresztő mivoltában. Ezért vettük a bátorságot, hogy színpadra gyűjtsünk megosztásra érdemes gondolatokat, és ehhez értékteremtő hallgatóinkat, oktatóinkat, barátokat és ismert embereket.

Köszönjük, hogy velünk tartottál
a TEDxMETU 2020-on.
Maradj velünk, és értesülj
következő eseményeinkről is!
Facebook
LinkedIn
Instagram
Hírlevél feliratkozás

