
Dobrý den,

Dopřejte svým dětem nejlepší týden jejich léta – pošlete je na Letní akademii Discover!

Letní akademie Discover je týdenní vzdělávací akce pořádaná pro aktivní středoškoláky a
středoškolačky (minimální věk je 15 let, letošní maturanti a maturantky jsou stále vítáni) z Čech,
Slovenska, i celého světa. Vaše dítě si na Discoveru může vyzkoušet studium různých
vysokoškolských oborů. Vést ho při tom budou zkušené lektorky a lektoři z předních domácích, ale i
zahraničních univerzit, jako je Oxford, Cambridge, Yale nebo Harvard. Kurzy jsou vedeny interaktivně
pomocí diskusí a experimentů. Jejich cílem je především rozvoj kritického myšlení a dovedností. Vaše
dítě dostane příležitost okusit svůj vybraný obor, i studium na své vysněné škole, nebo vůbec zjistit, co
chce dělat po střední škole. Kurzy skvěle seznámí s obory jak nováčky, tak pokročilé. Škála kurzů je
široká a sahá od trestního práva a medicíny přes výtvarnou tvorbu a kvantovou fyziku až po
experimentální ekonomii a tvorbu her. Kromě kurzů na Vaše děti čekají i workshopy orientované na
praktické dovednosti, jako je například meditace nebo workshop ekonomické gramotnosti a
hospodaření s penězi.

Discover není jen Letní Akademie, ale i komunita navzájem se inspirujících lidí. Studenti a studentky
se během roku mohou účastnit různých webinářů, Discover oddílů či mentoringu. Díky této skvělé
komunitě se mnozí středoškoláci na Discover rádi vrací, ať už jako studenti/ky, nebo později jako
organizátoři/ky a lektoři/ky.

Velice nám záleží na tom, aby se Discoveru mohl zúčastnit kdokoliv, kdo má chuť poznat něco nového,
bez ohledu na jejich finanční situaci. Letní akademie Discover je proto zcela neziskový projekt.
Všichni členové a členky lektorského i organizačního týmu jsou dobrovolníci. Díky tomu je Discover
cenově dostupný (poplatek 260€ pokrývá celý týdenní program včetně ubytování a stravy). Všem
studentům a studentkám také nabízíme stipendia. Více informací nejen o stipendiích najdete na
https://discover.sk/. O pandemických opatřeních Vás budeme informovat dle vývoje pandemie.

Naše turnusy se konají celý srpen v rekreačních střediscích právě v České republice i na Slovensku:

#A NESMĚŘ (CZ): 30. 7. –  6. 8. 2022

www.rekreacnistrediska.cz/strediska/nesmer

#B SV. JAN POD SKALOU (CZ) - TEMATICKÝ TURNUS: 31. 7. –  7. 8. 2022

www.svatojanskakolej.cz/prostory

#C PLANINKA (SK): 7. –  14. 8. 2022

www.planinka.sk/

#D SV. JAN POD SKALOU (CZ) - MEZINÁRODNÍ TURNUS (celý program včetně kurzů
probíhá v angličtině, za účasti mezinárodních studentů, studentek a organizačního týmu): 7. –  14. 8.
2022

www.svatojanskakolej.cz/prostory

#E KŘIŽANOV (CZ): 21. –  28. 8. 2022

www.rekreacnistrediska.cz/strediska/krizanov

Jestliže Vás Discover zaujal, zmiňte se o něm Vašemu dítěti a pošlete mu link na náš WEBINÁŘ, na
němž se bude moct setkat s účastníky a lektory předchozích Discoverů a zeptat se na to, co ho/ji
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zajímá. Tento webinář se bude konat  24.3 v 19.hod.
Link: https://www.facebook.com/events/1412653212502455?ref=newsfeed

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit. Mnohokrát Vám děkujeme a
přejeme pěkný zbytek dne. 

S pozdravem za Letní akademii Discover,  
Líza Mračková a outreach tým (outreach@discover.sk).
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