Spr‡va z podujatia

N‡zov prij’mateľa dot‡cie: Asoci‡cia pre ml‡dež, vedu a techniku
N‡zov podujatia:

Festival vedy a techniky AMAVET

Z‡kladný kolekt’v:

Stredisko:

Miesto podujatia:

Centrum vedy, Bojnick‡ 3, 83104, Bratislava, Slovensko

D‡tum podujatia:

od 08/11/2015 14:00 do 11/11/2015 12:00

Počet œčastn’kov celkom: 248
0 - 14 rokov:

0

15 - 19 rokov: 0

Počet dn’:

AMAVET

4

Počet osobodn’:
20 - 25 rokov: 0

26 - 30 rokov: 0

992
31 a viac rokov: 0

Cieľ podujatia:
¥poskytnœť talentovaným mladým ľuďom možnosť prezentovať výsledky svojej výskumnej a b‡dateľskej činnosti
odbornej ale aj laickej verejnosti,
¥ponœknuť možnosť diskutovať s odborn’kmi z vedeckej oblasti a pr’padne vylepšiť svoj vedecko-výskumný projekt,
¥podporovať deti a ml‡dež vo vzťahu k vede a tvorivej mimoškolskej činnosti,
¥vytvoriť možnosť nadviazať novŽ kontakty so svojimi rovesn’kmi a pr’padne si vymeniť skœsenosti zo svojej pr‡ce,
¥poskytnœť šancu najlepš’m zabojovať o postup na svetovŽ sœťaže (Intel ISEF, I-SWEEEP, ESI, ESE),
¥poskytnœť šancu najlepš’m prezentovať svoj projekt na partnerských sœťažiach a prehliadkach
vedecko-výskumných projektov v Španielsku, Belgicku, Rusku,
¥nadviazať priateľskŽ kontakty so zahraničnými œčastn’kmi a deleg‡ciami.
Festival vedy a techniky v roku 2015 dopadol z pohľadu œčasti a kvality pr‡c opŠť vynikajœco! Svedč’ o tom veľký
počet prihl‡sených projektov 180 (r. 2014 Ð 179 projektov).
Takisto nar‡stol počet zœčastnených učiteľov a dobrovoľn’kov, pri ktorých n‡s teš’ ich z‡ujem, zœčastňovať sa na
projektoch AMAVETu a byť sœčasťou takŽho výnimočnŽho diania.
Sme veľmi radi, že okruh dobrovoľn’kov, partnerov, ktor’ poznajœ AMAVET sa rozš’ril, a všetci dok‡zali spojiť sily a už
v septembri usilovne pracovať na pr’prav‡ch tohto podujatia.
Všetky prihl‡senŽ projekty museli prech‡dzať 1. kolom hodnotenia, ktorŽ prebiehalo na z‡klade elektronickej
registr‡cie na str‡nkach sœťaže www.festivalvedy.sk. Postupujœce projekty z region‡lnych k™l sœťaže hodnoten’m
neprech‡dzali.
Festival je vyvrcholen’m pr‡ce, žiakov, učiteľov, organiz‡torov, ktor’ pracujœ na svojich projektoch dlhŽ mesiace a
obetujœ im aj svoje letnŽ pr‡zdniny, len preto aby sa venovali oblasti, ktor‡ ich bav’ a aby mohli prezentovať svoje
aktivity na n‡rodných medzin‡rodných sœťažiach.
Od pr’chodu œčastn’kov, cez registr‡ciu, otv‡rac’ ceremoni‡l, na ktorom sme priv’tali aj ministra školstva SR Juraja
Draxlera, predn‡šky až po samotnœ prezent‡ciu sœťažných projektov bolo na mieste, kde sa tieto mladŽ vedecko Ð
technickŽ talenty sœstredili, c’tiť obrovskŽ nadšenie, snahu a em—cie œčastn’kov ako aj radosť hodnotiteľov z toľkých
kvalitných pr‡c a projektov.

Program podujatia:
Nedeľa 8.11.2015
14:00 - 17:00 Centrum vedy (hala) Pr’chod œčastn’kov, registr‡cia, inštal‡cia posterov
17:00 Centrum vedy (hala) Studen‡ večera, odchod na hotel
Pondelok 9.11.2015
06:45 - 07:15 Hotel PRIM modr‡ skupina Ð raňajky, 07:45 odchod do Centra vedy
07:45 - 08:15 Hotel PRIM zelen‡ skupina Ð raňajky, 8:15 odchod do Centra vedy
07:00 - 07:45 Hotel REMY červen‡ skupina- raňajky, 8:00 odchod do Centra vedy
08:30 - 08:50 Centrum vedy (hala) Pokyny pre sœťažiacich
09:00 - 09:30 Centrum vedy (hala) Sl‡vnostnŽ otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku,
Festivalu vedy a techniky AMAVET a N‡rodnej konferencie SCIENTIX
09:30 - 13:00 Centrum vedy (hala) Prezent‡cia a hodnotenie projektov
10:00 - 16:30 Konferenčn‡ s‡la N‡rodn‡ konferencia SCIENTIX (pedag—govia)
13:00 - 13:20 Reštaur‡cia modr‡ skupina - obed
13:20 - 13:40 Reštaur‡cia zelen‡ skupina - obed
13:40 - 14:00 Reštaur‡cia červen‡ skupina - obed
14:00 - 17:00 Centrum vedy (hala) Prezent‡cia a hodnotenie projektov
17:00 - 17:20 Reštaur‡cia modr‡ skupina Ð večera, odchod na hotel
17:20 - 17:40 Reštaur‡cia zelen‡ skupina Ð večera, odchod na hotel

17:40 - 18:00 Reštaur‡cia červen‡ skupina Ð večera, odchod na hotel
Utorok 10.11.2015
06:45 - 07:15 Hotel PRIM modr‡ skupina Ð raňajky, 07:45 odchod do Centra vedy
07:45 - 08:15 Hotel PRIM zelen‡ skupina Ð raňajky, 8:15 odchod do Centra vedy
07:00 - 07:45 Hotel REMY červen‡ skupina- raňajky, 8:00 odchod do Centra vedy
08:30 - 13:00 Centrum vedy (hala) Prezent‡cia a hodnotenie projektov
09:00 - 13:00 Parkovisko pred halou Exkurzia - Centrum du‡lneho vzdel‡vania VW (pedag—govia, klubov’ vedœci,
doprovod)
13:00 - 13:20 Reštaur‡cia modr‡ skupina - obed
13:20 - 13:40 Reštaur‡cia zelen‡ skupina - obed
13:40 - 14:00 Reštaur‡cia červen‡ skupina - obed
14:00 - 15:00 Centrum vedy (hala) Prezent‡cia a hodnotenie projektov
15:00 - 17:00 Konferenčn‡ s‡la Konferencia SCIENCE TALK (œčastn’ci FVAT)
17:00 - 17:20 Centrum vedy (hala) Demont‡ž posterov
17:20 - 17:40 Reštaur‡cia modr‡ skupina Ð večera, odchod na hotel
17:40 - 18:00 Reštaur‡cia zelen‡ skupina Ð večera, odchod na hotel
18:00 - 18:20 Reštaur‡cia červen‡ skupina Ð večera, odchod na hotel
Streda 11.11.2015
07:00 - 07:45 Hotel PRIM modr‡ skupina Ð raňajky, 9:15 odchod do Centra vedy
08:15 - 09:00 Hotel PRIM zelen‡ skupina Ð raňajky, 9:15 odchod do Centra vedy
07:30 - 08:30 Hotel REMY Raňajky, 9:15 odchod do Centra vedy
09:30 - 11:30 Centrum vedy (hala) Sl‡vnostnŽ vyhodnotenie sœťaže
11:30 Centrum vedy (hala) Obedový bal’ček

Meno a priezvisko zodpovednŽho realiz‡tora: D‡vid Richter
Pln‡ adresa zodpovednŽho realiz‡tora: Andrusovova 1047/7, 85101 Bratislava

V .......................... dňa ..........................

..........................................................................
podpis zodpovednŽho realiz‡tora

