
Γιατι µας αρέσουν οι  
οµιλίες του TED; 



Είναι αυθόρµητες! 



Είναι προσωπικές! 



Εχουν περίφηµες ιδέες! 



Οι οµιλητές µιλάνε απο ψυχής! 





Οι βασικές οδηγίες για µια συναρπαστική οµιλία TEDX: 
 

 Προετοιµάσου � κάνε αρκετές πρόβες 
 

 Το PowerPoint δεν είναι εχθρός, αρκεί να αγαπάς  
 τις εικόνες και την απλότητα 

 
 Να περιλάβεις ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν 

 
 Να κλιµακώσεις τα νοήµατά σου προς ένα δυνατό 
 τέλος που αγγίζει συναισθήµατα 

 
 Να είσαι απλά, αυθόρµητα,  ο εαυτός σου 



ΑΣ TA ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ! 
µε µια ιστορία... 



Richard Turere 
Βοσκός, Μασάι, 13 ετών, στην Κένυα 



Σσχεδίασε µια έξυπνη λύση για τις 
επιθέσεις των λιονταριών στο κοπάδι του 



Χάρη στο ενδιαφέρον ενός τουρίστα 
βρέθηκε να παρουσιάζει την ιδέα του 

στο TED µπροστά σε 1400 άτοµα! 



Δεν χρειάζεται να είσαι σπουδαίος,   
επικοινωνιακός, ή βαρυσήµαντος! 
 
Αρκεί να αγαπάς και να πιστεύεις στο µήνυµά σου  
και τα υπόλοιπα είναι θέµα προετοιµασίας και 
πίστης στον εαυτό σου! 
 



Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ 
 
 

  Εστίασε σε µια ιδέα, που θα είναι 
  η καρδιά της οµιλίας σου, και θα µείνει 
  στους ακροατές σου 



Γιατί έχει σηµασία να ακουστεί 
αυτό που έχεις να πεις; 



Αν ηταν να θυµάται ένα µόνο 
πράγµα απο την οµιλία σου κάποιος, 
ποιό θα ήταν αυτό; 



ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 
Σχεδίασε την οµιλία σου  

σαν ένα ταξίδι 
µε αρχή, µέση και τέλος, 
και µε προορισµό το να  
εντυπωθεί συγκινητικά η  
Κεντρική ιδέα σου! 



ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΛΈΠΤΑ 
 Ξεκίνα δυνατά µε κάτι απροσδόκητο 
  Μια πληροφορία 
  Μια εικόνα 
  Ενα αντικείµενο 
  Mια ιστορία 



ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ 
ΛΈΠΤΑ 
 
Μπορείς να ανοίξεις µε µια 
ερώτηση προς το 
aκροατήριο, όπως ο Darren 
LaCroix: 
 
«Μπορείς να θυµηθείς µια στιγµή που 
είχες στο µυαλό σου µια εξαιρετική 
ιδέα;» 



ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΩΤΑ ΛΈΠΤΑ 
 Η Jill Bolte Taylor ξεκίνησε παρουσιάζοντας 
 έναν εγκέφαλο, σε µια απο τις πιο  
 δηµοφιλείς οµιλίες! 



ΕΣΤΙΑΣΕ ΣΕ ΔΥΟ, ΤΡΙΑ  
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ...  
O Steve Jobs στην οµιλία του στο Stanford 
τo 2005 ανέπτυξε µόλις τρια σηµεία, µε 
µια προσωπική του ιστορία για το καθένα 



Αφου βρεις τα KYΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ σου, 
πρέπει να τα «καρφώσεις» στη µνήµη  
των ακροατών σου 
 
 
 

Οι ιστορίες και οι µεταφορές βοηθούν καλύτερα 
να εντυπώνονται τα νοήµατα! 



    ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΟΥ 
 

 Συνόψισε τα κύρια σηµεία 
 Βγάλε ένα δυνατό συµπέρασµα, 
 να νιώσουν οι ακροατές πώς αγγίζει 
 τη ζωή τους το θέµα σου 



ΠΩΣ ΘΑ ΣΤΑΘΩ ΕΚΕΙ ΠΆΝΩ; 



Για έναν πραγµατικά καλό οµιλητή δεν είναι εύκολο: 
 

 Προετοιµάσου � κάνε αρκετές πρόβες 
     

 Κάνε δική σου τη σκηνή 
 

 Κάνε επαφή µε τα µάτια, µε τον κόσµο 
 

 Να κινείσαι...αλλά όχι υπερβολικά 
  
 Βάλε έκφραση στο πρόσωπο και τη φωνή σου 

 
 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ  
«ΑΠΟ ΜΕΣΑ» ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΥ 
 
Χάνεις τη σύνδεσή σου µε το κοινό σου 
Γίνεσαι βαρετός 
 
Μάθε τα πάντα απ’ έξω 



KΑΙ ΤΑ SLIDES ΜΟΥ; 



Simplicity is the ultimate sophistication. 
- Leonardo da Vinci 



Αν χρησιµοποιήσεις slides, 
να είναι λιτά σε λόγια 
αλλά µε οπτική δύναµη 



Το πιο µαγνητικό πράγµα σε µια οµιλία TED 

είσαι εσύ ο ίδιος... 
 
Πόσο παθιάζεσαι κι αγαπάς το θέµα σου... 
 
Πόσο ανοιχτός και αυθεντικός είσαι, καθώς 
το υποστηρίζεις! 



Ελάτε σε επαφή µαζί µας για 
δευκρινίσεις, πληροφορίες, υποστήριξη: 
info@tedxacademy.com 


