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„BIOGÉN” TEHETSÉGGONDOZÓ 
TÁBOR

Egy ország számára a tehetséggondozás 
– mint közép- és hosszú távú stratégia – kiemel-
kedõ jelentõséggel bír, mivel csak tervezet ten 
és irányítottan biztosítható a tudás bõvített 
újratermelése. A kérdés az, hogy kik, mi-
lyen közösségek, társadalmi szervezetek 
vállalnak szerepet abban, hogy idõben 
felfe dezzék és felmutassák a különleges 
tehet ségeket, és hogyan, milyen keretek 
között tudják elõsegíteni, támogatni e te-
hetségek kibontakozását, kiteljesedését. „A 
pszicho lógusok és a pedagógusok jelentõs 
része ma már egyetért azzal, hogy a tehetség 
mint adottság szélesen manifesztálódik a 
gyer mek- és a serdülõkorban, majd lassan 
apad el, differenciálódik és individualizálódik 
az egyedfejlõdés során.” (Báthory Zoltán)

Törvényszerû-e, hogy a gyermek- és a 
serdülõkor bõven buzgó tehetségforrása a 
felnõtté válás során elapadjon? Mit tehetünk 
annak érdekében, hogy ne kallódjanak el 
tehetséges fiataljaink? A közoktatási intézmé-
nyek többnyire nem jól gazdálkodnak a 
tehetségekkel, hiába fogalmazódik meg évti-
zedek óta az igény ezzel kapcsolatban, a gya-
korlat mégis azt mutatja, hogy a tanítási órák 
döntõ többségében minden diák ugyanazt 
kapja, és ugyanazt csinálja. Ezért a színvona-
las, egy-egy tudományterületre koncentráló 
nyári táboroknak, kurzusoknak már most is 
nagy szerepük van, és még nagyobb szere-
pük lehet a tehetséggondozásban.

A Magyarországon mûködõ cégek kö-
zött ma még egyedülálló az a tehetséggon-
dozó BioGén tábor, amelyet 2003 nyarán 
indítottunk el. A Bio-Science Kft. a Sem mel-
weis Egyetemmel  (az egyetemen belül az 
I. sz. Belklinikával és az I. sz. Patológiai és 
Kísérleti Rákkutató Intézettel) karöltve már 

több mint száz tehetséges középiskolás 
szá mára tette lehetõvé, hogy alaposabban, 
elmélyültebben tanulmányozhassa a geneti-
ka titkait. A diákok az egyhetes kurzus kere-
tében bepillantást nyerhetnek a kutatók, a 
klinikák mindennapjaiba. Ezek a fiatalok (a 
középiskola második, harmadik és negyedik 
évfolyamaiból) az elméleti elõadások kereté-
ben és a gyakorlatok során megismerked-
hetnek a legmodernebb genetikai kísérleti 
módszerekkel. A tábor ideje alatt a résztve-
võk sejtekbõl izolálnak DNS-t, amelyet 
kí sérleteik során különbözõ genetikai mutá-
ciók vizsgálatára, kimutatására használnak. 
A program részét képezik: citogenetikai 
kro moszómarendellenesség-kimutatások, 
sejt halállal kapcsolatos kísérletek, valamint 
kü lönbözõ DNS-szekvencia vizsgálatok. 
A tábo rozók a laboratóriumi gyakorlatok 
során a legkorszerûbb technológiát használ-
ják. Az elõadásokat a Semmelweis Egyetem 
kiváló oktatói – többek között Csermely 
Péter, Falus András, Kopper László, Lakatos 
Péter professzorok és Kósa János, valamint 
a Bio-Science Kft. diplomás, hozzáértõ szak-
em berei tartják. 

Abban bízunk és reménykedünk, hogy 
– bábaként – elõsegíthetjük az új évezred 
nagy tudósainak megszületését. 

Tátrai Ágnes
A Bio-Science Kft. ügyvezetõ igazgatója

tatrai.agnesbio-science.hu

A résztvevõk egy csoportja

A jövõ tudósai


