NGUYỄN THỊ MAI ĐAN – MONTANA – USA
NGUYỄN THỊ MAI ĐAN là sinh viên Công nghệ Sinh học tiên tiến k 34. Đan được nhận
học bổng đ Montana trong chương trình “Study of the United State Institute for Student
Leaders on Global Environmental Issues (SUSI)” vào mùa hè 2012. Dưới đây là bài viết
của Đan kể lại chuyến đi này.
Năm tuần tham gia chương trình Study of the United State Institute for Student Leaders
on Global Environmental Issues (SUSI) là khoảng thời gian ý nghĩa nhất đối với tôi. Đây
là chương trình nghiên cứu về Hoa Kỳ với chủ đề Môi trường toàn cầu dành cho sinh
viên năm 3 và 4 ở bậc Đại học do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tài trợ. Tham gia chương trình
này là 19 sinh viên đến từ 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia, trong đó
có 5 sinh viên đến từ Việt Nam.

Đoàn sinh viên Việt Nam tại The State Capitol, Montana
Tôi vẫn còn nhớ như in cảm giác ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau tại Native American
Center, University of Montana (UM). Mặc dù đến từ 4 nước khác nhau, nhưng chúng tôi
đã nhanh chóng tìm được tiếng nói chung sau khi giới thiệu về bản thân và tham gia trò
chơi nhỏ để tìm hiểu về nhau trong buổi gặp gỡ đầu tiên này. Những ngày tiếp theo trong
chương trình, chúng tôi phải theo sát thời khóa biểu rất khắt khe và dày đặc của khóa học.
Một ngày của tôi thường bắt đầu từ 8 giờ sáng với các buổi seminar, các hoạt động về kỹ
năng lãnh đạo, gặp gỡ với đại diện và lãnh đạo của chính quyền Hoa Kỳ và thường kéo
dài đến 5 giờ chiều, nhưng chỉ có 1 giờ đồng hồ để ăn trưa và nghỉ ngơi. Tuy thời khóa
biểu nghiêm ngặt là thế, nhưng tôi cảm thấy thật sự thú vị vì mình có cơ hội được tiếp
xúc với các đại diện chính quyền như Ngài Thị trưởng thành phố, Thống đốc các bang và
về các chính sách bảo vệ môi trường và tìm hiểu về tổ chức chính quyền Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, tôi còn được tham giá các hoạt động ngoại khóa như làm tình nguyện viên ở
Food Bank, PEAS Farm, giúp dọn dẹp rác thải ở Milltown Dam, tham gia các khóa huấn
luyện về vận động chiến dịch bảo vệ môi trường, tiếp xúc với các sinh viên chuyên ngành
môi trường tại UM. Ngoài những buổi học bổ ích như thế, tôi còn được tham gia vào rất
nhiều các hoạt động giải trí giúp nâng cao thể lực như rafting, hiking, rope courses and
climbing wall, cưỡi ngựa … Và tôi cũng có 1 chuyến đi thú vị trong vòng 4 ngày đến
Glacier National Park, một trong những công viên quốc gia nổi tiếng nhất ở Hoa Kỳ,
được biết đến với cái tên Crown of The Continent để tìm hiểu về hệ sinh thái và biến đổi
khí hậu, được đến thăm Tipi Village của người da đỏ để tìm hiểu về văn hóa của họ.

Sinh viên SUSI tại Nhà Trắng, Washington D.C
Khoảng thời gian mà tôi cảm thấy tuyệt vời nhất tại Montana có lẽ là 3 ngày được ở với
một gia đình người Mỹ, và đây là một phần được sắp xếp trong chương trình này. Trong
3 ngày ngắn ngủi này, tôi đã được tiếp xúc và học hỏi nhiều về văn hóa, ẩm thực, cách
sống và con người ở Montana nói tiêng cũng như đất nước Hoa Kỳ nói chung. Ngoài ra,
tôi còn tiếp thu được nhiều kiến thức về thiên nhiên, môi trường, hệ động thực vật ở
Montana cũng như ý thức về bảo vệ môi trường của người dân ở đây, được khám phá
nhiều khu sinh thái mà chương trình không thể đưa chúng tôi đến được.

Thu hoạch dâu tại PEAS Farm

Tổng kết chương trình tại Washington

Bốn tuần ở Montana trôi qua thật nhanh. Tuần cuối cùng trong chương trình, chúng tôi
được đến New Orleans, Louisiana và Washington D.C, Washington. Tại đây, tôi được
tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở New Orleans, cộng đồng Hồi Giáo ở Baton Rouge,
tham quan Capitol Building ở Washington D.C và bảo tàng Smithsonian. Ngoài ra tôi còn
được học hỏi rất nhiều điều từ các chuyên gia khoa học và môi trường, được tham quan
trụ sở WWF (World Wifelife Fund), USGS (The US Geology Study).

Khảo sát hệ sinh thái và đo tốc độ dòng chảy tại một con suối

Đoàn sinh viên Việt Nam tại Glacier National Park
Qua chương trình này, tôi đã học hỏi được rất nhiều kiến thức, làm quen với rất nhiều bạn
mới và học được nhiều kỹ năng sống. Đó là động lực giúp tôi cũng như các sinh viên
tham gia chương trình này cố gắng hoàn thiện dự án của mình để đóng góp một phần nho
nhỏ cho cộng đồng và quê hương mình.

