A Laborkaland program házirendje
2020-ban szeretnénk megújult tartalommal és formában újraindítani a Laborkaland elnevezésű
programunkat, amelynek konkrét kereteit és feltételeit ez a – mondhatjuk – Házirend rögzíti.
Az új típusú Laborkaland a korábbi években nagy érdeklődéssel kísért, több külsős és belsős
munkatárssal karöltve sikerrel megrendezett programsorozat rövidebb, tömörebb verziója,
amelynek célja a fentiektől függetlenül változatlan:
− átadni a Wessling Tudásközpont falain belül felhalmozott tudást az idelátogató iskolás
diákoknak
− megszerettetni a diákokkal a kémiát, valamint bemutatni, hogy milyen izgalmas
munkakörök és feladattípusok várnak azokra, akik ezt a szakirányt választják
− érzékenyíteni a diákokat az őket körülvevő élő környezet problémáira, tájékoztatást adni
számukra a környezetvédelem őket is érintő mindennapi kérdéseiben, formálni
véleményüket és nézeteiket az őket körülvevő természettel, környezettel kapcsolatban
− bevezetni őket egy nemzetközi szinten is elismert, független vizsgálólaboratórium belső
működésének kulisszatitkaiba
A program sikeressége érdekében az alábbi feltételeknek kell teljesülniük:
1. A Laborkaland elnevezésű programot szakközépiskolás, gimnazista és felsőoktatásban
tanuló diákoknak, hallgatóknak ajánljuk.
2. A WTK-ba látogató iskoláscsoportok maximális létszáma 10-12 fő diák, plusz 2-3 fő
kísérő felnőtt.
3. Egy féléven belül maximum 3 alkalommal tudjuk fogadni a különböző iskolák
érdeklődő diákjait.
4. A látogatások időpontját minden esetben minimum 1 hónappal korábban szükséges
megbeszélni és lefixálni az érdeklődő iskolákkal.
5. A látogatással kapcsolatban a mindenkor hatályos OTSZ és a WTK saját belső
Tűzvédelmi Szabályzatának minden pontja maradéktalanul betartandó és betartatandó!
A látogatás éppen ezért egy rövid tűzvédelmi oktatással kezdődik, amelyet a recepciós
kolléga tart.
6. A látogatások maximális időtartama 2 óra, tartalmuk egy PPT-s vetítéssel egybekötött
előadás a Hadviga Géza Konferenciateremben, valamint egy rövid, 30-40 perces

labortúra a választott területeken (Fémanalitika, Műszerszoba, Nonfood). A látogatási
útvonal a WTK mikrobiológiai laboratóriumait nem érinti.
7. Az előadás témája megbeszélés részét képezi a WTK-ba látogató iskola szervező tanárai
és a WTK munkatársai között, de minden esetben igazodik a Wessling Hungary Kft.
által képviselt 3 főbb területhez, amelyek a következők: élelmiszer-biztonság;
környezetvédelem; gyógyszervizsgálat.
8. Amennyiben a látogatásról fénykép- és/vagy videófelvétel készül, úgy a Wessling
Hungary Kft. jogásza által elkészített hozzájárulási nyilatkozatot a látogatás előtt
minimum 1 héttel szükséges e-mailben elküldeni a programot az iskola részéről
szervező tanárnak, aki kitöltve és aláírva visszaküldi azt a program Wesslinges
szervezőjének, vagy kinyomtatva elhozza magával a látogatás napján.
9. A labortúra során védőszemüveg és köpeny viselése minden esetben kötelező!
10. A látogatás végén a diákok és kísérő tanáraik Wesslinges ajándékcsomagot kapnak,
melynek tartalma: logós jegyzettömb, toll, stresszlabda, Wessling Tudásközpont A/4-es
tájékoztató kiadvány, valamint Laboratóriumból Tudásközpont c. kiadvány.

