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A jó gyakorlat elnevezése: Tanulás és tudományos ismeretterjesztés. TED X
Magyarországon
Az esetet lejegyezte: Berényi Zsófia
A TED (technológia, szórakoztatás, dizájn) konferenciák globális sorozata, amit egy nonprofit alapítvány rendez. A konferenciák témája, a TED jeligéjére épül „ideas worth
spreading” vagyis olyan gondolatok, amelyeket érdemes terjeszteni. Jelenleg 4
magyarországi, független szervezésű, a TED elveit és szellemiségét követő eseményt
rendeznek. Ezek a konferenciák a TEDx előtaggal rendelkeznek.

Szempontjai
Kulturális területen
A téma és az előadások sokszínűsége többféle kulturális területről érkezők számára ad teret
a saját területének bemutatására pl. színészek, zenészek, gondolkodók, tudósok, tanárok stb..
Emellett más országokból is érkeznek vendégelőadók (pl. Zimbardo).
Felnőttkori tanulás területén
Megjelenik benne az egymástól való tanulás, tudásátadás. Ezen túl jelen van egy közösségi
alapú, együttműködésen alapuló társadalmi újítás, társadalmi innováció, legtöbbször
aktuális problémák feldolgozása és megoldása különböző szemszögekből az előadók által
megvilágítva.
Szervezetek, személyek, akikhez köthető a gyakorlat
Mányai Roland, Papp Péter, Malahovszky László, Waller György, Végvári Imre, Répássy
Zsuzsa, Bonnár-Csonka Zsuzsanna, Bajnógel Péter, Honti Pál, Kovács Gergely, Szarka
Zsuzsanna, Spitzhütel Gábor, Mányai Csaba, Válint Zita, és területenként egy képviselő.
A jó gyakorlat érdekeltjei
Azok az emberek, akiket a saját tudományterületük érdekel, vagy valamelyik előadó témája
miatt jönnek el, vagy maga az előadó vonzza őket. Olyan vállalkozók, vagy üzletemberek,
akik eljönnek azért, hogy fejlesszék az előadástechnikájukat, kapcsolatot építsenek.
Különböző motivációs trénerek, vagy rendezvény szervezők, akik az előadókat ezekről az
előadásokról tovább hívják a saját rendezvényükre előadást tartani.
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A jó gyakorlat célja, tevékenységei
A TED célja, hogy minél több emberhez eljusson a rendezvénysorozat, amelyek modernkori
problémákat dolgoznak fel, olyan előadók által, akikre az emberek felnéznek, és átlagon
felüli előadóképességgel rendelkeznek. Emellett a TEDx előadásokon túl, bevezetésre került
a TEDxYOUTH, ami pedig a fiataloknak ad lehetőséget kibontakozni, és korban közelebbi
vagy azonos fiataloktól tanulhatnak informálisan.
A jó gyakorlat által érintett területek
Formális terepe ugyan nincs, de a nem formális színterei a különböző jellegű felnőttkori
tanulás színterei, valamint kulturális tanulás és közösségi tanulás.
A jó gyakorlat területi hatóköre


TEDxDanubia: az első előadását 2010. január 27-én Budapesten rendezték. Az
előadások online folyamatosan frissülnek.



TEDxBalaton: időrendileg a második megrendezett hazai TEDx-konferencia. Első
előadását 2010. június 4-én Siófokon tartották.



TEDxYouth@Budapest: rendezvényei már zajlanak.



TEDxPannonia: rendezvényei már zajlanak.



TEDxDebrecen (TEDxNagyerdő): az első TEDxNagyerdő 2012.10.18-án került
megrendezésre Debrecenben. Az eseményre azóta is minden év októberében sor
kerül, ezzel a debreceni a legnagyobb múltra visszatekintő vidéki TEDx-rendezvény
Magyarországon. 2016-ban a TED engedélyezte, hogy a rendezvény felvegye a város
nevét, így azóta TEDxDebrecen néven fut az esemény.



TEDxSomlóiStWomen: 2022. december 2-án rendezik meg Budapesten. Ez lesz az
első TEDxWomen-licenc alapján szervezett, kifejezetten nőknek szóló, a nőket
ünneplő TEDx konferencia Magyarországon.

A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (technikai, humán, pénzügyi)


Profi hangtechnikával rendelkező előadóterem, minimum 150 ember befogadására
képes



Minden évben új előadók, új témával



Hátterében álló non-profit szervezet mint finanszírozó
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A rendezvényre a belépés jegyhez kötött

A jó gyakorlat eredményei, rövid-közép-hosszú távú hatása
Minden évben a résztvevők száma növekszik, és egyre több fiatalhoz jut el a TED filozófiája.
Egyes közoktatási intézményekben is megjelennek témához kapcsolódó előadások.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
Az előadók színvonalának tartása, a kellő marketing ráfordítás, és a témákban való aktualitás
megőrzése a kulcs ahhoz, hogy az érdeklődés fenntartható legyen, és az emberek jegyet
váltsanak az előadásokra.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Átvehető,

hiszen maga a rendezvénysorozat

licenchez

kötött.

Szerintem

más

egyetemvárosokban is igazán hasznos lehetne, irányt mutatna a mai fiataloknak. Az előadók
pedig az ország bármely pontjáról hívhatók.
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