
 
	  
	  
       Αθήνα, 11 Δεκεµβρίου 2014 
 

Προς 

τις Σχολικές Μονάδες  

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
 
 
 
Αξιότιµες Κυρίες, / Αξιότιµοι Κύριοι, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να σας γνωστοποιήσουµε την 

πρωτοβουλία του  TEDxAcademy να διεξάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη 

διοργάνωση TEDxAcademyYouth που απευθύνεται σε νέους ηλικίας 16-19 ετών. 

Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης το TEDxAcademy συνεργάζεται µε το Ίδρυµα 

Λαµπράκη και τη δικτυακή πύλη www.e-paideia.org.  

 

Το TEDxAcademyYouth µε θέµα “Τόλµησε να ονειρευτείς” και εµπνευσµένους 

οµιλητές από την Ελλάδα και όλον τον κόσµο, έχει σκοπό να δηµιουργήσει µια 

πλατφόρµα διαλόγου µε τους νέους αυτής της ηλικίας.  

 

Στην εκδήλωση που θα γίνει στις 28 Απριλίου 2014 στο Κέντρο Πολιτισµού  

«Ελληνικός Κόσµος», θα συζητήσουµε για τις δυνατότητες που έχουν οι νέοι να 

ονειρευτούν και διαµορφώσουν ένα καλύτερο αύριο για αυτούς και τον κόσµο. 

 

Στους οµιλητές της διοργάνωσης TEDxAcademy θα περιλαµβάνονται νέα, αλλά 

και µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα, τα ονόµατα των οποίων θα ανακοινωθούν στις 

αρχές του επόµενου χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούµε όλους τους νέους 

από την Ελλάδα να συµµετάσχουν ενεργά σαν οµιλητές. 

 

 

 



 
 

 

 

Μπορούν να µας µιλήσουν για το τι τους εµπνέει στη ζωή, για το πιο τρελό τους 

όνειρο και πώς σκέφτονται να το πραγµατοποιήσουν, για ένα όνειρο που 

κατάφεραν να πραγµατοποιήσουν, για το πώς ονειρεύονται τον κόσµο και πώς 

θέλουν να συµβάλουν στο να τον κάνουν καλύτερο προάγοντας τη δηµοκρατία, 

τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση, την καινοτοµία, τη δηµιουργικότητα, την 

επιχειρηµατικότητα και την κοινωνική προσφορά. 

 

Για να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλουν ένα βίντεο 

διάρκειας έως 5 λεπτών και να µας αναπτύξουν το θέµα για το οποίο θέλουν να 

µιλήσουν στη διοργάνωση του TEDxAcademyYouth 2015. Η διαδικασία 
υποβολής των βίντεο θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει 
µέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.  
 

Οι οµιλίες θα αξιολογηθούν από την οµάδα του TEDxAcademy  µε κριτήρια: 

1. την ιδέα και τη σκέψη όσον αφορά στην πρωτοτυπία, αλλά και στην ουσία 

της 

2. την παρουσίαση του µηνύµατος στο βίντεο σαν οµιλία 

3. την τόλµη και έµπνευση που δηµιουργεί η οµιλία 

4. το τελικό ή δυνητικό αποτέλεσµα της ιδέας. 

 

Για την υποστήριξη των νέων στην προετοιµασία της οµιλίας τους, επισυνάπτεται 

αρχείο µε οδηγίες. 

 

Οι οµιλίες που θα προκριθούν θα ανακοινωθούν στο  ιστότοπό µας στο 

www.tedxacademy.com έως τις 15 Μαρτίου  2014. 

 

Στους νέους που θα προκριθούν προσφέρεται δωρεάν και προαιρετικά 

προετοιµασία για την οµιλία από εκπαιδευτή-ψυχολόγο ειδικό σε θέµατα  



 
 

 

παρουσίασης. Επίσης, καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης και διανυκτέρευσης 

στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην περίπτωση που ο νέος 

οµιλητής διαµένει εκτός Αθηνών. 

 

Εάν ο οµιλήτής είναι κάτω των 18 ετών, µόλις ενηµερωθεί για την επιλογή του, 

θα πρέπει να µας προσκοµίσει υπογεγραµµένη δήλωση συναίνεσης του γονέα 

για τη συµµετοχή του στην εκδήλωση. 

 

Η επιστολή αυτή αποτελεί µια πρώτη ενηµέρωση, καθώς  το σύνολο των 

πληροφοριών σχετικά µε την εκδήλωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του 

www.tedxacademy.com  στις   22 Δεκεµβρίου 2014.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

Κατερίνα Κυπριανού: 69.55.69.13.19,  katerina@tedxacademy.com  

 
 
Με εκτίµηση, 

 

Νίκη Συροπούλου 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

TEDxAcademy  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Λίγα λόγια για το TEDxAcademy: 
 

Το TedxAcademy είναι µη κερδοσκοπικός οργανισµός που λειτουργεί µε µια 

οµάδα εθελοντών υπό την άδεια του οργανισµού TED και µε όραµα τον 

επαναπροσδιορισµό της Ελλάδας. 

 

 

Μείνετε σε επαφή: 

Facebook: www.facebook.com/TEDxAcademy 

Blog: http://blog.tedxacademy.com 

twitter: http://www.twitter.com/tedxacademy 

flickr: http://www.flickr.com/photos/tedxacademy 

 

 Για ακόµα περισσότερα νέα επισκεφθείτε τη σελίδα του TEDxAcademy στο 

Facebook ή την επίσηµη ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.tedxacademy.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ TED 
 

Ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια σύνδεσμοι σε ομιλίες TED, οι 

περισσότερες από τις οποίες απεικονίζονται στη συνημμένη powerpoint 

παρουσίαση και μπορούν να αξιοποιηθούν ως παραδείγματα στο πλαίσιο 

της προετοιμασίας των ομιλιών των νέων:  

 

Aime Mullins slide 3 

http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_prosthetic_aesthetis 

 

Ken robinson slide 4 

http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity?language=e

n 

 

Brenne Brown slide 5 

http://www.ted.com/talks/brene_brown_on_vulnerability?language=en 

 

Richard Turere slide 9 

http://www.ted.com/talks/richard_turere_a_peace_treaty_with_the_lions 

 

Jill Bolte taylor slide 19 

http://www.ted.com/talks/jill_bolte_taylor_s_powerful_stroke_of_insight 

 

Steve Jobs at Stanford slide 20  

https://www.youtube.com/watch?v=UF8uR6Z6KLc 

 

Thomas Suarez (παιδί) 

https://www.youtube.com/watch?v=ehDAP1OQ9Zw 



 
 

 

 

Χρύσανθος Δελλαρόκας 

https://www.youtube.com/watch?v=ZWikNxscWc8 

 

Γιάννης Μπουτάρης 

https://www.youtube.com/watch?v=NlMFEUxjiYE 
 


