
 

TED 
a legtöbb érdeklődőt vonzó 

konferenciasorozat  



Ideas worth spreading, vagyis Gondolatok, 

amelyeket érdemes terjeszteni.  

Ez a TED mottója. 



MI A TED? 

 

• A világon a legtöbb érdeklődőt vonzó konferenciasorozat.  

• A mozaikszó a technology, entertainment és design 

kezdőbetűiből áll össze  

• 1984-ben volt az első TED konferencia  

• 1990 óta pedig minden évben megrendezik az eseményt az 

Egyesült Államokban sőt ma már világszerte tartanak 

előadásokat.  

 

  



• 2006-ban  kerültek fel az első előadások az internetre, ekkor 

váltak széles körben elérhetővé. 

 

• Mára a ted.com az egyik legjelentősebb tudásmegosztó 

portállá vált, saját Youtube csatornával és Facebook oldallal.  

  

 (2020 decemberében már több mint 3500 TED előadás volt 

 elérhető, a megtekintések száma meghaladta az egymilliárdot!) 
 

https://www.ted.com/


TED események: 

 

• TED Talks  

• A konferenciákon elhangzó 18 perces előadások. 

• TED Interview 

• 45-60 perces beszélgetések a TED Talks előadóival 

• TEDx 

• 2009-től rendeznek helyi témákat középpontba állító, licenc 

által védett TEDx és TEDxYouth eseményeket világszerte. 
 



• TEDEd 

• Rövid, animációs oktatóvideók gyűjteménye (2,2 milliárdos 

nézettség) 

• TEDYouth 

• Előadások középiskolában és felsőoktatásban tanulóknak, 

fiatal újítóknak. 

• TEDMED 

• Évente megrendezésre kerül orvosi konferencia 
 

https://ed.ted.com/


MIRŐL SZÓLNAK AZ ELŐADÁSOK? 

 

„A TED megmutatta azt, hogy gyakorlatilag bármilyen témáról 

lehet beszélni szórakoztatóan, érthetően, úgy, hogy felkeltse az 

emberek figyelmét, akár az űrkutatásról, akár 

menedzsmenttudományokról, akár pszichológiáról vagy 

valamelyik művészeti ágról legyen szó. Mindenki magával tud 

vinni egy-egy tényleg inspiráló gondolatot, mert az előadók olyan 

ismereteket, gyakorlati tapasztalatokat, történeteket osztanak 

meg, amelyeket mindenki fel tud használni a saját területén” − 

mondja Szörnyi Krisztina 
 

https://konferencia.hvg.hu/index.php?route=product/category&path=84_92
https://konferencia.hvg.hu/index.php?route=product/category&path=84_92
https://konferencia.hvg.hu/index.php?route=product/category&path=84_92


MIÉRT SIKERES? 

 

• Közérdekű témák, saját stílusú, felkészült előadók jellemzik.  
 

• Az előadás ideje legfeljebb 18 perc, de nem ritkák az ennél 

jóval rövidebb, 7-8 perces előadások sem. 
 

  „Ez a 18 perc pont arra elég, hogy az előadók egy gondolatot átadjanak és 

 felkeltsék az emberek kíváncsiságát …  nem kell befizetni sok száz vagy 

 akár sok ezer eurót konferenciákra, hanem hozzá lehet jutni a tudáshoz 

 ingyen, a világ bármely pontjáról” Szörnyi Krisztina 

 
 

https://konferencia.hvg.hu/index.php?route=product/category&path=84_92


KIK AZ ELŐADÓK? 
 

• A színpadon olyan kutatók, gondolkodók, művészek állnak, akik 

sokszor új gondolatokat osztanak meg. 

• Neves előadók: 

• Őszentsége Ferenc pápa, James D. Watson  (orvosi Nobel-díj, 

1962), Bill Gates (Microsoft -alapító), Jane Goodall (etológus), 

Stephen Hawking (elméleti fizikus).  Jamie Oliver 

(sztárszakács), Polgár Judit (sakk nagymester), Adam Driver  

(színész), Barabási Albert László (hálózatkutató), Ken 

Robinson (oktatáskutató) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KHuwaKrHuR0
https://www.youtube.com/watch?v=2HgL5OFip-0
https://www.youtube.com/watch?v=2HgL5OFip-0
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.youtube.com/watch?v=6Af6b_wyiwI
https://www.youtube.com/watch?v=xjBIsp8mS-c
https://www.youtube.com/watch?v=xjBIsp8mS-c
https://www.youtube.com/watch?v=go_QOzc79Uc&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=go_QOzc79Uc&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=go_QOzc79Uc&t=68s
https://www.youtube.com/watch?v=stqYkgE6q2w&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=nCwwVjPNloY
https://www.youtube.com/watch?v=ysblroPCgCw
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY&t=41s


MILYEN NYELVEN HANGZANAK EL AZ ELŐADÁSOK? 

 

A TED YouTube-csatornáját ma már több mint 19 millióan 

követik, de talán még többen nézik meg az előadásokat a TED 

saját oldalán, ahol a videókat több mint negyven nyelven, köztük 

magyarul is feliratozzák, így nyelvi problémával az sem 

szembesül, aki nem beszél idegen nyelveken. 
 



AZ ELŐADÁSOK FELHASZNÁLHATÓAK? 

 

Az előadások ingyenesen elérhetők az interneten a Creative 

Commons licenc alatt.  

A TED mára a „formális”, iskolai-egyetemi oktatásba is 

beszivárgott. Az előadásokról készített videókat világszerte egyre 

több pedagógus használja, sőt ma már bárki csatlakozhat a TED 

oktatási kezdeményezéséhez, a TED-Ed-hez is, amelynek az 

oldalán rengeteg oktatási célú animációt lehet találni.  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons


KÖNYVEK 
 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 

Felhasznált irodalom: 

 

Szabó Fruzsina: 18 perc a világ.  A TED  hódító 

útja 

 

ted.com 

 

Wikipedia: TED 

 

https://eduline.hu/palyakezdes/20181219_a_TED_titka
https://eduline.hu/palyakezdes/20181219_a_TED_titka
https://www.ted.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/TED_(conference)
https://en.wikipedia.org/wiki/TED_(conference)

