Előadó neve:

Az előadás címe:

Orlai Balázs tárgytervező, formatervező

Mire jó a jó design?
Mit jelent pontosan a design fogalma? Mi a jó design, hogyan segíti vagy akadályozza az életünket a design, mire jó a design thinking és a dobozon kívüli gondolkodás? Erre próbál
válaszolni az előadás, amely szórakoztató formában mutatja meg a kreatív ipar működését, bemutatja a design területeit és azt, hogy mindenki lehet dizájnér.

Soós-Petrovai Bora, 11.C

Játszunk demokráciát! - Egy interaktiv előadás, melyben a közönség kipróbálhatja egy állam irányítását, és annak problémáinak megoldását. Demokrácia van, ìgy
szavazni és felszólalni is lehet, de a problémamegoldó képességeknek nem szabunk határt. Az előadás során a hallgató betekintést nyerhet az államok demokratikus, vagy éppen
diktatórikus (talán sokszor áldemokratikus?) működésébe
A hazugság pszichológiája - Ki hazudik többet? Nők vagy férfiak? Miért hazudunk? Milyen technikákat használnak a hazudozók és hogy ismerhetjük fel őket?

Hartmann Gábor koreográfus, nívódíjas
táncpedagógus, Európa-bajnok táncos,
Black Time Hip-Hop Dance School

Bevezetés a Hip-Hop világába
Ingyen táncóra a 2012-es Csillag Születik legjobb tánccsapatának (Quantum XXL) koreográfusának vezetésével. Alap lépések, mozdulatok megtanulása mai modern, illetve hip-hop
stílusú zenékre.

Gonda Zsuzsa tanárnő

Digitális szövegrengeteg, olvasói ösvények Az előadás a digitális szövegek olvasásának jellemzőit mutatja be egy szemmozgásvizsgáló géppel (eye-tracking) végzett kutatás alapján. A résztvevők maguk is kipróbálhatják, hogy
hogyan gondolkodnak miközben internetes szövegeket olvasnak. Az előadás az olvasói ösvények mellett az olvasási mintázatokról is szól (pl.: szerelem első látásra vagy zigzag
alakzat). Gyere el, és kiderül, hogy hatékonyan használod-e az internetet.

Imre Flóra tanárnő - Bacsó Péter tanár úr

Nagyapám, Vas István
Vas Istvánnal kapcsolatos személyes emlékeiről mesél Imre Flóra tanárnő.
Vas István költészetéről és a Cambridge-i elégia című versről beszélget egymással és a jelenlévőkkel Imre Flóra tanárnő és Bacsó Péter tanár úr
(Különösen ajánlott 12. F alap magyar csoportnak!)

Bényei Tibor jazz zenész, zenetanár

JAZZ - Improvizáció - A hangszerek géniuszai
A jazz zenészek kreatív, tökélyre fejlesztett tudása hangszeres játékukban. Zongora, trombita, klarinét, gitár, hegedű, harsona, banjo és tuba.

Bencsik Eszter, Simon Kristóf (11.F)

dr. Erdélyi Katalin (volt E5vös-diák)
Király Attila - Nagy Ervin színészek
E5vös-diákok
Droppa Béla, Rovatvezető, Androbit
technológiai magazin

A jogász, a fehérgallérosok és a hekkerek egy asztalnál
Az a csodálatos fizika - érdekes fizikai kísérletek bemutatása és értelmezése E5vös-diákok által + verseny
Hogyan változtatja meg a dolgok internete az életünket?
Az elmúlt pár évben robbanásszerűen megnövekedett az internetre kapcsolt eszközök száma, és ami még fontosabb: elkezdtek egymással kommunikálni. Előadásomban arra próbálok
meg rávilágítani, hogy a dolgok internete (Internet of Things) hogyan befolyásolja már napjainkban is az életünket, továbbá mire lesz képes a jövőben.

Dénes Tamás sportújságíró, futballtörténész Milyen egy híres sportoló közelről? Futball-világbajnokságokon, olimpián szerzett tapasztalatok
Te mire gondolsz, amikor ...? Érzékeny vagy olyan társadalmi problémákra, amik mindenkit és mindennap érintenek itt Magyarországon?
Busai Anna (ELTE) - Kovács Gergely (KGRE)
Játszanál velünk ilyen témákban?
- Tóth Ágnes (PPKE) tanárjelöltek
Főleg az alacsonyabb évfolyamoknak (7-8.)!
Földesi Csenge Júlia (16. B)

Idiotizmustól a kiemelt figyelemig. A gyógypedagógia fogalomhasználatának változása, fogyatékos személyek a társadalomban, integráció és szegregáció.

Dr. Kiss-Csapó Gergő, geográfus, kutató,
tanár (volt E5vös-diák)

Modernizáció és hagyomány - társadalmi változások Ladakhban
Ladakh és Zanszkár - idehaza nem kifejezetten ismert távoli vidékei a Himalájának. Az utóbbi néhány évtizedben olyan változások zajlottak le errefelé, mint nálunk az ipari forradalom
óta.
Hogyan sikerülhet a ladakhi közösségnek megőriznie saját kulturális identitását a globalizáció folyamatában?

Deák Anna tanárnő

UWC ösztöndíjak - két év tanulás nemzetközi környezetben
A United World Colleges nemzetközi érettségit (IB) adó iskoláiban 80-100 nemzet diákjai élnek és tanulnak együtt a kultúrák találkozása jegyében. Amit nyújt: életre szóló élmények,
rengeteg tapasztalat, nagyon magas szintű angoltudás, és nemzetközileg elismert érettségi vizsga. Bővebben: uwc.hu
10. és 11. évfolyamosok figyelmébe.

Hajnal Dániel vezető (Freeman
Entertainment Kft., volt E5vös-diák)

Tamás Lilla humánerőforrás-tanácsadó,
szupervizor, coach (Metavízió)

dr. Csöndes Tibor mérnök, osztályvezető
(Ericsson Magyarország Kft.), címzetes
egyetemi docens (BMGE Villamosmérnöki
és Informatikai Kar, volt E5vös-diák)

Domján Ferenc építőmérnök (okleveles
laughter leader teacher, volt Eötvös-diák)

Az ötlettől a mozivászonig
Mozifilm-forgalmazás Magyarországon.
Az első lépések a munka világában, amire már a középiskolásoknak is érdemes odafigyelni
Fő témák:
-hogyan kell elkezdeni a felkészülést a munkakeresésre
-milyen elvárások vannak a pályakezdőkkel szemben
-hogyan kell önéletrajzot írni
-az önismeret szerepe a pályaválasztásban
Nagyvállalatok működése menedzsment szempontból
Mitől működik jól egy nagyvállalat? Mi jelent versenyelőnyt egy mai, modern vállalat számára? Előadásomban ezekre a kérdésekre keresem a választ és bemutatom a modern
nagyvállalatok működését és struktúráját. Kitérek az innováció és az alkalmazottak motiválásának fontosságára, valamint a különböző munkavállalói generációk (X, Y, Z) által támasztott
igényekre a vállalat és vezetése iránt. Mondandómat példákkal támasztom alá az informatika és a távközlés területéről, mint például az agilis módszerek robbanásszerű elterjedésének
az oka az elmúlt 3-5 évben.
HAHOTAJÓGA WORKSHOP (Ismertetés és mindjárt kacagókari kóruspróba is, a hallgatólagosan önkéntes hallgatóság bevonásával.)
Hosszan lehet sorolni az önfeledt nevetés sokféle és közismert, csupa pozitív testi-lelki hatását. (Efelől felesleges is lenne megkérdezni kezelőorvost, vagy gyógyszerészt.)
Mi fán terem a HAHOTAJÓGA? Tréfán kívül, viccek nélkül nevetünk együtt - de nem egymáson - ezeken a foglalkozásokon. Közösen teremtünk alkalmat a feltétel nélküli, felszabadult,
éltető nevetés gyakorlására, a nyomasztó hahotaadósság eltüntetésére.

Dr. Demeter Ádám kutató vegyészmérnök A gyógyszer útja: a molekulától a patikáig - Molekuláris ki-kicsoda - Kutatónak lenni
Dr. Szántay Csaba vegyész kutatóprofesszor
A három interaktív előadásban betekintést adunk a gyógyszerkutatásba, a kutató életformába, beszélünk a gyógyszerről és ami mögötte van.
(mindketten: Richter Gedeon Nyrt.)
Wittmann Nóra (11. C) - Pap Kristóf (11. C)

A sztepp alapjai - amerikai szteppoktatás kezdőknek

Erotika a Kádár-korban
A közelmúltat feltáró sorozatunkban idén a hajdani erkölcsökről beszélgetünk.
Varga Sándor és Forgács Róbert tanár urak Hogyan fért meg egymás mellett a szexualitás és a diktatúra?
(egykori E5vös-diákok)
Mi volt a Szex KRESZ?
Hogyan veszítetted el? - rovat az újságban.
Könnyebb vagy nehezebb volt akkoriban?
Csepreghy Márton (12. C)

Mixelési technikák a kezdetektől napjainkig
Mit csinál egy DJ? Hogyan mixelj a számítógépeden? Ebben az előadásban választ kapsz ezekre a kérdésekre, és még sok mindent megtudhatsz az elektronikus zenéről és a keverési
technikákról - a kezdetektől egészen a legmodernebb irányzatokig.

Ács Dániel, újságíró, a "444" szerkesztője,
riportere; néhai Eötvös-diák

444.hu, az újságírás halála

dr. Szvetelszky Zsuzsa szociálpszichológus
(Darwins Marketing Evolution, volt E5vösPletyka indul - a hálózatok eredete és jövője - Generációs kapcsolatok az interneten, a hálózatok működése és veszélyei
diák)
Becker Péter (BMGE Villamosmérnöki és
Informatikai Kar, Villamos Energetika
Tanszék)

A zöld energia - tényleg zöld?
Az energiarendszereink működéséről reálisan, illúziók nélkül

Tisza László tanár úr

Dél-India 2014 nyarán

Vértes János Benjamin (Kolor Bár
ügyvezető) és Fegyverneky Sándor (DJ,
fotós, videós)

Szórakoztató karrier
Kommunikáció és közösségépítés.

Dr. Kéry György egykori ankarai nagykövet,
A diplomácia. A feladatai, a struktúrája és a működése. A diplomaták világa
líbiai diplomata (volt E5vös-diák)
Dr. Kis Ádám ügyvezető igazgató (SZAK
Kiadó), címzetes docens (ELTE BTK), (volt
E5vös-diák)

Két morális dilemma: a szerzői jog és a hacktivizmus, avagy szabad-e, lehet-e tartalmat lopni
Az előadás egy híres hekker (Aaron Schwartz), egy híres antihekker (Park Russinovich) és egy híres hekkercsoport (Anonymous-csoport)
tevékenységét mutatja be, ezen keresztül érinti az internetes hadviselés, az illegális könyvletöltés és a jószándékú hekkertevékenység kérdését.

Kapitány Iván rendező, operatőr, producer,
forgatókönyvíró (volt E5vös-diák)

Fogd a pénzt és fuss! Tévhitek, féligazságok, városi legendák és néhány konkrétum a producerségről, rendezésről, filmkészítésről, tévéműsorokról.

"Donauschwaben werden wir genannt..." - de kik is azok a dunai svábok?
Hommer Anna egyetemi hallgató (KRE BTK,
Hogyan készül a nustangedli? Kik hordták a Brustkranzot? Népművészet, gasztronómia, hagyományok. Minden, ami a magyarországi németek sajátos, egyedi kultúráját jellemzi,
16. C)
megfűszerezve egy kis népviselet bemutatóval!
Dr. Dulganov, Pjotr orvos (Biomed Centrum) Gondolatok orvoslásról... hagyományos, alternatív és kompléméntár medicina. Mit és mikor válasszunk?
Herczeg Attila (Droid Group, volt E5vösdiák)

A közösségi média és Te
Gyakorlati útmutató a közösségi médiumok használatáról, hasznosságáról, és veszélyeiről - mindarról, amiről tudnod kell, ha már használod

Weidinger György (14. E) Semmelweis
Egyetem Biofizikai és Sugárbiolóiai Intézet

A molekuláktól az egysejtűekig
Rövid összefoglalás a fehérjék molekuladinamikájáról, azok kutatásáról, illetve egy szórakoztató vizsgálat Tetrahymena állatokkal

Kuszkó Judit

A Greenpeace régen és most

Ágoston Csilla Phd-hallgató (ELTE PPK)

Kreativity – a kreativitás természete, mérési és fejlesztési lehetőségei
Az utóbbi időben rengeteg helyen találkozhatunk a kreativitás fontosságának hangsúlyozásával. De mi is pontosan a kreativitás, és honnan tudhatjuk, hogy valaki mennyire kreatív? Az
előadásra látogatóknak lehetőségük lesz a kreativitás természetének megismerésére, különféle kreativitás-tesztek kitöltésére és értékelésére, és egy kicsit a kreativitás-fejlesztésbe is
belekóstolunk a De Bono által kifejlesztett gyakorlatokkal.

Dr. Rácz Tamás táj- és kertépítész mérnök
(Ökoplan Kft.)

A nagymarosi vízlépcsőtől az Ős Dunáig - vagy fordítva?
A Hágai Nemzetközi Bíroság vízlépcső ítélete nyomán született szakmai javaslatok kidolgozásától a Duna hazai mellékág rendszereinek rehabilitációjáért végzett munkák,
kezdeményezések bemutatása, egészen a Duna Településszövetség jelenlegi Ős Duna programjáig. De lehet, hogy Paks 2 miatt megint vízlépcső lesz mindezek helyett.

Dobák András klinikai szakpszichológus,
pszichoteraputa, pszichoanalitikus (Ménesi
Pszichoterápiás Rendelő, volt E5vös-diák)

Amit tudni akarsz a pszichológiáról, de nem merted megkérdezni
Kötetlen beszélgetés a diákokat érdeklő kérdésekről, az alábbi kérdéskörökből: mi kell ahhoz, hogy pszichológus legyek? mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között? mit
jelent az, hogy pszichoterapeuta? mit csinál egy pszichológus? csak elmebetegek mennek pszichológushoz? tényleg fekszenek a páciensek a pszichológusnál? mi történik a
pszichodráma csoportban? És bármi, ami a beszélgetés során felmerül.

Jánk Nóra - Szabó Dániel (mindketten: 14. B)
- Sulyok-Eiler Máté (13. C, mindhárman:
Látványos kémiai kísérletek, amik ugyan nem feltétlen részei a tananyagnak, de a látványuktól tátva marad a szátok
ELTE TTK egyetemi hallgatók) - Szabó Kata
(11. D)
J. R. R. Tolkien: "A Gyűrűk Ura" és egyéb művei
Dudás Kristóf (10. C) - Ujvári Márton (10. D) Bemutatnánk Tolkien életét és a műveit, részletesebben a "A Gyűrűk Ura" című művét, ismertetnénk a valós és a kitalált világ közti kapcsolatokat, a könyv és az abból készült film
közötti párhuzamot
A sportoló és a hirtelen szívhalál :
Dr. Kiss Orsolya kardiológus szakorvos
avagy: Veszélyes sportolni?
(Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Hogyan hat a fizikai terhelés az egészséges szívre? Milyen tünetek utalhatnak a hirtelen halál veszélyére? Hogyan előzhetjük meg együtt?
Érgyógyászati Klinika)
Az előadás megtörtént esetek bemutatásán keresztül keresi a választ a fenti kérdésekre.
Bágyi Ádám (17. E) - (Külgazdasági és
Külügyminisztérium, Martonyi János korábbi Egy 23 éves diplomata - ki korán kel aranyat lel, avagy 'egy BIMUN-os' útja a nemzetközi kapcsolatok sűrűjébe
külügyminiszter kabinetfőnöke)
Dr. Nagy Erika és Dr. Nagy Gábor
geográfusok (MTA KRTKK Regionális
"Magyarország alulnézetből - Leszakadás és függőség a vidéki végeken"
Kutatások Intézete)
Huszár Tamás tangóoktató és Huszárné dr.
Czap Sarolta jogász

Argentin tangó
Argentin tangó-kultúra és táncoktatás

Boda Kálmán, K&H Bank, Digitális
Csatornák vezetője

Az Alma mellékhatása, avagy milyen hatással van az internet napjaink cégeire?
-Magyarország a világ digitális térképén? Elől vagyunk? Lemaradtunk?
-Milyen hatással van az internet ránk, mint a cégek ügyfeleire? Mi mit várunk el a szolgáltatóktól valójában? Tudjuk egyáltalán?
-Milyen hatással van a digitális forradalom a cégek dolgozóira? Velük ki törődik? És veletek ki fog?

Treszkai Alíz menedzsment csoport
vezetője, Zsigmond Ádám csapatvezető
(BMGE Gépész Szakkolégium Shark Team)

GSZK Shark Team-ről, avagy, hogyan képes egy autó megtenni 1 liter üzemanyaggal több ezer km-t?
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész Szakkollégiumának köszönhetően 2014 februárjában létrejött a GSZK Shark Team. A Jármű Csoport kiemelt projektjeként
csapatunk szeretne részt venni saját építésű energiatakarékos autójával a 2015-ös Shell Eco-marathon versenyen. Az előadás bemutatja, a csapat felépítését. az autó építésének
folyamatait.

Petresevics Zoltán, Colas Hungária ZRt.,
műszaki igazgató

Megújuló energia a hétköznapokban
A megújuló energia értelmezése, felhasználásanak gyakorlati alkalmazásai, a hétköznapi megjelenési formái, praktikák, amelyek átalakítják gondolkodásunkat.

Oszlánszky Gábor fegyvergyűjtő - Szeiman
József tanár úr

Az ókori és a középkori nagy csaták fegyverei - fegyverbemutatóval

Dr. Dombi József matematikus, egyetemi
tanár (Szegedi Tudományegyetemen
Informatikai Tanszékcsoport)

Tudomány és elhelyezkedés,
avagy lehetőségek az orvosi és mérnöki pályákon túl
Mit is csinál egy matematikus, fizikus, biológus, kémikus? Hol tud elhelyezkedni? Milyen lehetőségek rejlenek a tudományban?

Koltai Lajos Kossuth-díjas rendező,
operatőr

A Sorstalanság c. film képi világa. Előfeltétele: meg kell előtte nézni a filmet!

Szabó Hédy vezérigazgató - Vértes János
igazgatótanács elnöke (Adverticum Zrt.)

Látszol a neten - Jó ez vagy rossz?
Előny ez vagy hátrány?
Válasz nem ilyen egyszerű....
(online marketing, online kereskedelem, vírusok és adathalászat)

Horváth Éva product specialist (Amadeus
Magyarország üzleti tanácsadó cég; volt
E5vös-diák)

Gyakorlati etikett - Gyakorlatiasan illemről, etikettről a mindennapokban, egy kis pszichológiával fűszerezve. (Öltözködés, mobiltelefon-etikett, body-language, alap udvariassági
szabályok, első benyomás)

Szabó Zsófia tanácsadó, coach, tréner
(Ascon Consulting Változásmenedzsment
Kft., volt E5vös-diák)

Tréning, coaching, szervezetfejlesztés
Közép- és nagyvállalatok vezetőinek és csoportjainak segítek abban, hogy jobban, hatékonyabban dolgozzanak úgy, hogy élvezik is mindennapjaikat. Jó műfaj, izgalmas és változatos
munkákkal.
Beszámoló a Top Dogs túloldaláról...

Antal Zsani főiskolai hallgató (BKF, 15. E)

Az internet nem felejt - A közösségi és keresőoldalak működése, interaktív módon előnyeik hátrányaik megvitatása.

Matsuzaki Diána, szerkesztő-műsorvezető,
HírTV (volt E5vös-diák)

Hír és háttér - külpolitikai hírek és magazinműsorok szerkesztése a magyar hírtelevízióban
Hogyan készülnek a hírek nap mint nap? Milyen szempontok alapján kerülnek képernyőre a nagyvilág történései? Miért kihívás minden nap a híradó háttércsapatában? 193 ország a
fejben, breaking news és a találékonyság... Külpolitikai szerkesztés a HírTV-ben.

Magyarország a NATO-ban, egy kicsit másképp.
Veres János, alezredes, Magyar Honvédség Hogy kerültünk ide, mit keresünk itt? Mit nyújt a NATO nekünk, és mit nyújtunk mi a NATO-nak?
Előadás a hadseregről, a NATO-ról, a NATO missziókról a mindennapok szemüvegén keresztül.
Nyitrai Katalin közgazdász,
marketingtanácsadó, volt E5vös-diák

Mi fán terem a marketing? avagy mit csinálnak a vállalati és az ügynökségi oldalon
Példákon keresztül körvonalazom a marketinges munka vélt és valós oldalait, hogy kiderüljenek a hozzá szükséges kompetenciák és a munka kapcsán érintett határterületek.
Egyszerűen és remélhetőleg érdekesen.

A szabadságharc pesti vértanúi 1849 októberében
Dr. Kedves Gyula történész-muzeológus, Az
Az aradi vértanúkat történeti emlékezetünk számon tartja, de az 1848/49-es szabadságharc többi mártírjáról ritkán esik szó. Az előadáson a történelem iránt érdeklődők Pest vértanúinak
Országgyűlés Hivatala
sorsát ismerhetik meg.

