Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET
Charakteristika 26 ročného združenia
AMAVET je záujmové občianske združenie, ktoré funguje už 26 rokov na princípe neziskovej
organizácie. Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne
ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov,
ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja
mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. AMAVET zohráva
popri školách a školských zariadeniach dôležitú úlohu pri formovaní mladého človeka
prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ktoré sa stáva plnohodnotnou súčasťou celoživotného
vzdelávania.
Aktivity organizácie
Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych
iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky,
interaktívna konferencia Junior Internet, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory,
Zvedaví vedci, Anjeli deťom, seminár LaBáK.
AMAVET spolupracuje so slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, strednými a
základnými školami, Združením Slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V AMAVET-e pracuje množstvo dobrovoľníkov z radov vedcov,
vysokoškolských a stredoškolských učiteľov a študentov. AMAVET má široké spektrum
medzinárodnej spolupráce. Je členom mládežníckej organizácie MILSET (Mouvement International
pour le Loisir Scientifique Technique) so sídlom v Paríži. V rámci členstva rozvíja spoluprácu s
podobnými asociáciami v Nemecku, Belgicku, Španielsku, Maďarsku, Česku, Poľsku, vo Francúzsku a
aj v mimoeurópskych krajinách.
Popis hlavných aktivít
Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY NA
SLOVENSKU celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET
2016. Ide o celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a
stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.
Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov a vysokoškolských pedagógov.
Cieľom festivalu už 19 rokov je rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a
techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl,
orientovaného na potreby praxe. Každoročne vysiela AMAVET víťazov Festivalu vedy a techniky na
rôzne medzinárodné súťaže a prehliadky vedeckých projektov. Medzi najprestížnejšie medzinárodné
súťaže jednoznačne patria Intel ISEF a I-SWEEEP, organizované v Spojených štátoch amerických. Za
posledné roky naši účastníci, ktorí postúpili z Festivalu vedy a techniky AMAVET, získali na týchto
súťažiach viacero významných úspechov.
Junior Internet je súťažnou interaktívnou konferenciou, ktorá je určená žiakom základných a
stredných škôl na Slovensku, zaujímajúcich sa aktívne o tvorbu webových stránok, programovanie,
internetovú grafiku a dizajn, písanie textov, a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových
stránok so vzdelávacím obsahom.
Cesty za vedou - poznanie a osobná skúsenosť je nepochybne trvalou istotou rastu každého človeka.
Práve preto organizujeme poznávacie cesty za vedou a technikou do celej Európy. Projekt Cesty za
vedou, spojený s turistikou, má už 26 rokov. Je to dostatočne dlhé obdobie na vyprofilovanie

programov i cieľov. Výsledkom nášho snaženia je niekoľko tisícov spokojných študentov i pedagógov,
ktorí sa zúčastnili aktivít v rámci tohto programu. V projekte sme pre naše kluby a priaznivcov
pripravili už dobre známe poznávacie cesty, ale aj nové pobyty založené na recipročných výmenách. K
tradičným pobytom už roky patrí prekrásny a poučný víkend v Paríži či návšteva CERNu - jedného z
najznámejších vedeckých centier na svete.
Animačný program Zvedaví vedci hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom
zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov, ktorí pracujú s materiálmi bežne
dostupnými v domácnosti v laboratóriu pod holým nebom. Medzi veľmi atraktívne programy Zvedaví
vedci patria aj školy v prírode v Kempe Baško Polje, ktorý sa nachádza v jednom z najkrajších
destinácií Chorvátska – Makarskej riviéry. Naša asociácia poskytuje vlastné ubytovanie v moderných
mobilných domčekoch napojených na vodu, kanalizáciu a elektrickú energiu, vhodných pre max. 5
osôb, s obytnou plochou 24m2 a kompletne zariadených nábytkom...
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