Keby mi niekto pred príchodom na letný program Yale Young Global Scholars povedal, že mi dva
týždne na Americkej univerzite zmenia pohľad na život, asi by som mu tak celkom neveril.
Môj prvý dojem bol viac než úžasný. Krásna architektúra, študentská atmosféra a čaro malého
študenstkého mestečka nechýbalo. Už od od samotného príchodu na campus som mal úžasný pocit a nevedel
som sa dočkať programu a rozmanitých ľudí, ktorých stretnem.
Campus bol jednoducho prekrásny. I keď sme mali obmedzený prístup do niektorých oblastí, mohli
sme sa svojvoľne prechádzať po kampuse a obdivovať krásnu architektúru. Moja obľúbená bola Yale-ská
knižnica. V prvý deň sme sa pomaly začali všetci navzájom zoznamovať. Hneď prvý deň som si našiel desiatku
kamarátov z celého sveta a začal spoznávať rôzne kultúry a zvyky. Po orientácií nás ubytovali do jednej zo
štrnástich obytných škôl s názvom Davenport college. Izby sme si mohli vybrať. Ja som si vybral izbu so
spolubývajúcim a svoje rozhodnutie neľutujem. Spoznal som super chalana z Ameriky, ktorý má rodinu
v armáde a každý rok cestuje do Nemecka. Kúpeľne sme mali spoločné s našim poschodím (asi 8 izieb) na
chodbe. Celkovo, ubytovanie bolo veľmi kvalitné.
Od nasledujúceho dňa nám začínal program. Náš typický deň pozostával zo seminárov, prednášok,
family-time-u a Capstone projektu. Okrem toho som sme mali vynikajúce stravovanie trikrát denne
v Davenport-skej jedálni na ktoré som sa vždy veľmi tešil. Raňajky končili 8:45 ráno a oficiálny program končil
o 21:00 večer, takže čas na nudu určite nebol. Hneď po raňajkách sme mali hlavnú prednášku o technologických
a vedeckých frontoch. Či už liečenie rakoviny pomocou telomérov, pomoc autistickým deťom pomocou
kolaboratívnych robotov alebo vyhľadávanie nových galaxí najnovšími a najvyspelšími teleskopmi. Naši
prednášajúci boli odborníci v daných oblastiach a tak nám vedeli odpovedať na všetky zvedavé otázky. Po
prednáške nasledovala Breakout Session, kde sme si sadli do kruhu s vysokoškolským študentom
a predebatovávali prednášku ktorú sme si práve vypočuli. Toto bolo práve kľúčové pre pochopenie a tento typ
výučby som si rýchlo obľúbil. Po obede nám začali semináre, ktoré sme si vybrali pred začiatkom programu.
Každý jeden seminár bol vynikajúci a zajímavý a veľmi zlepšil moje komunikačné schopnosti a kritické myslenie.
Krátka ukážka zo seminárov: “Science and God: Friends, Foes, or Neither?“; “Battery Improvement on the
Nanoscale“ alebo “Transhumanism: Making your body as "hi-tech" as your phone“. Po seminároch nasledoval
čas na psychický odpočinok. Začal sa Family-time. Na začiatku nás rozdelili do skupín po približne 15 ľudí
s ktorými sme sa stretávali každý deň po seminároch. Tu som si našiel veľa kamarátov a zažil kopu srandy pri
hraní mafie alebo volejbalu. Po večeri nám začala moja najoblúbenejšia aktivita: Capstone Project.
Hlavnou úlohou Capstone Projectu bolo robiť rešerš na nejakú tému, ktorú nám priradili. Našou bola
Sustainability & Infrastructure. Po rozdelení do tímov po päť ľudí sme mali približne 10 dní na spravenie
rešeršu, pochopenie problematiky a vypracovanie vedeckej práce. Naša skupina spracovávala magnetické
levitačné vlaky, supravodiče, vylepšenia magnetov na mikro škále a ako celkovo spraviť tento typ prepravy
cenovo dostupnejší pre obyvateľov Ameriky (doteraz je tento typ vlakov len v Japonsku a Nemecku). Počas
celého projektu sme mali k dispozícií dvoch bývalých vysokoškolských študentov, ktorý nám boli viac ako
kamaráti než mentori alebo poradcovia pri projekte. Na záver letného programu sme mali krátku 15 minútovú
prezentáciu o našich dosiahnutých cieľoch a poviem vám, že to bol silný zážitok stáť pred kopou zvedavých
anglicky hovoriacich ľudí.
Niekedy počas typického dňa bola tzv. diera, ktorú sme mohli využiť na prehliadku campusu alebo
prehliadku múzeí. Navyše sme mali aj Admisson Talks, kde nám členovia príjmacej kancelárie (Admission office)
vysvetlili čo je Yale za školu, tipy a triky na prihlášky a kopec iných cených informácií. Ja som sa napríklad taktiež
stihol popri programe zúčastniť na dvoch robotických štúdiach pri ktorých som aj pekne zarobil. Neskôr som
takisto absolvoval príjamcí pohovor na campuse, ktorý bude dôležitý pre prichádzajúcu prihlášku.
I keď sa to mnohým môže zdať ako náročné dva týždňe, z programu som si odniesol kopec dôležitých
životných skúseností, poznatkov a informácií, ale čo je pre mňa najvzácnejšie, je že som spoznal ľudí z každého
kúta na svete. Po dvoch týždňoch plných akademických zážitkov, skvelých ľudí a celkového zážitku poprednej
univerzity v zahraničí a života na nej som zistil, že Yale bude moja prvá a hlavná voľba vysokej školy.
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