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Magyar Templeton Program
A tehetségek felfedezése
A különleges helyzetű, köztük a kiemelkedő és átütő tehetségek számára sok esetben nem elegendő vagy
nem megfelelő az iskolai keretben történő tehetséggondozás. Ezért a beválogatás során a programban
résztvevő szakemberek olyan módszereket használnak, amelyek alapvetően nem az iskolában megszerzett
ismereteket, hanem egy komplex képességrendszeren belül megjelenő, kiemelkedő teljesítményt keresnek.
Az előzetes interjúk alapján a legtöbb tehetséges fiatal a látókörét szélesítő tevékenységekre, fejlődésre
vágyik, amiben igen fontosnak tartják egy szakmai mentor iránymutatását. Ezeket a lehetőségeket biztosítja
számukra a program. A szakmai lehetőségek megvalósításának egy részét a Magyar Templeton Program
együttműködő partnerei teszik lehetővé.
A Magyar Junior Templeton Fellow-k
A Magyar Templeton Program kivételes és egyedülálló lehetőséget kínál a programba beválogatott 10-29
éves kivételes kognitív tehetségek számára, mert egy évig rugalmasan, az egyéni szükségleteikre szabott,
magas szintű szakmai, üzleti és személyes fejlesztő háttértámogatást nyújt számukra. A Magyar Junior
Templeton Fellow-k aktív részesei lesznek a tehetség- és mentorhálózat tagjaiból épülő kreatív értékteremtő
közösségnek, megtanulják, hogyan bontakoztathatják ki tehetségüket, hogyan érvényesülhetnek, és hogyan
járulhatnak hozzá az emberiség boldogulásához. Ezeken a tapasztalatokon keresztül örömteli élményekkel
gazdagodnak, szabad, új és kreatív jövőjük építését kezdhetik el. Tapasztalataikat, élményeiket a
nagyközönség megismerheti majd a program során. A Magyar Junior Templeton Fellow-k ünnepélyes
avatására 2016 márciusában a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében kerül sor.
A Templeton közösség - Junior Templeton Fellow Network
A Templeton közösség a háromszáz 10-29 éves tehetség újszerű támogatását célozza, és a
folyamatosságot jelenti, hiszen tagjai a ma kiválóságai: a Magyar Tudományos Akadémia képviselői,
tudósok, kutatók, egyetemi professzorok, vállalatvezetők és szakemberek, valamint a Magyar Junior
Templeton Fellow-k, a már alkotó huszonévesek és a jövő reménységét jelentő tizenévesek.
A Magyar Templeton Programban való részvétel minden szereplő számára kivételes lehetőség. A nyitott,
befogadó, állandóan növekvő közösség tagjai, mentorok, szakmai partnerek és támogatók szabadon,
önkéntes alapon szerveződnek a tehetségek köré és segítik őket. A támogató hálózat új, progresszív,
hosszú távon is fenntartható együttműködési forma, amely sokszínű lehetőségeivel járul hozzá a tehetségek
kibontakozásához egy felszabadult és kreatív környezetben.
A Magyar Templeton Program kitalálója és egyben kutatási vezetője Dr. Csermely Péter hálózatkutató, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a MATEHETSZ tiszteletbeli elnöke. Rajta kívül Bogányi
Gergely, Dr. Freund Tamás, György Alfréd atya, Dr. Lovász László, Dr. Mezey Barna, Polgár Judit, Dr.
Sólyom László, Dr. Szabó Gábor és Dr. Szél Ágoston állnak a program mellett. A program Nemzetközi
Tanácsadó Testületének tagjai Prof. Joan Freeman, Rena Subotnik és Jonathan Plucker. Szakmai
együttműködő partnerek az Ashoka Magyarország, a Biotalentum Gödöllő, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Demola, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a
Hősök tere, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Mensa HungarIQa, a Peopletest, a Semmelweis
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Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. Továbbá az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., a GE
Hungary, az IBM Innovation Center, a National Instruments, a Magyar Szolgáltatóipari és Outsourcing
Szövetség, a PREZI-House of Ideas és a United Way támogatóként segítenek a tehetségek
kibontakozásában.
A Magyar Templeton Program támogatói
Valamennyi tehetség kizárólag tehetségsegítő programok formájában kap támogatást. A több forrásból
érkező anyagi és természetbeni támogatás lehetővé teszi, hogy egy éven át háromszáz kivételes kognitív
tehetség és százötven hátrányos helyzetű tehetséges gyermek magas szakmai színvonalú egyéni segítését
biztosítsa. A Templeton World Charity Foundation-től a program teljes megvalósítására összesen 783 ezer
dollár támogatás érkezik a program két éve alatt, amely összeg más forrásokkal is kiegészül. A program
egyes elemeit további CSR partnerek szakmai és egyéb támogatása, felajánlásai teszik még teljesebbé, és
a programból kimaradó tehetségek számára szervezett tehetségsegítő kezdeményezések a European
Social Fund támogatásával valósulnak meg.
További információért látogasson el a www.templetonprogram.hu oldalra.

A MATEHETSZ-ről:
A MATEHETSZ civil egyesület, mely egyúttal a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács jogi képviseletét is ellátja.
Tevékenységét európai uniós forrásokból és magyar költségvetésben elkülönített Nemzeti Tehetség Alap
pályázati rendszerén keresztül finanszírozza. Állandó lehetőséget ad arra, hogy a magyarországi és határon
túli magyar tehetségsegítéssel foglalkozó szervezetek egyeztessék álláspontjukat. Különös hangsúllyal
támogatja, segíti a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik
elismerésének különböző formáit, az ezeket oktató programokat, valamint a tehetséges fiatalok
kapcsolatépítését, önszerveződését és társadalmi felelősségvállalását.
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