Võ Ngọc Thảo Nguyên - Indiana – USA
Võ Ngọc Thảo Nguyên, sinh viên Công nghệ Sinh học tiên tiến k34, là một trong 7 sinh
viên xuất sắc của Việt Nam được cấp học bổng “CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH
VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2011” do Phòng Văn hóa thông tin Đại sứ quán
Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM tổ chức.
Thảo Nguyên đang theo khóa học tại Indianapolis- Bang Indiana. Khi tham gia các hoạt
động Thảo nguyên đã học được rất nhiều kiến thức, kỹ năng và sinh hoạt rất vui vẽ.
Dưới đây là những hình chụp ở Thành phố Indianapolis thủ phủ tiểu bang Indiana:

Hình chụp với các bạn trong đoàn. (Thảo Nguyên đứng cạnh bên phải của bạn ngồi xe.)

Tham quan công đoàn nhà máy sản xuất thép ở Gary

Đi dạo ở Thành phố Indianapolis (Thảo Nguyên đứng giữa)

Đi dạo ở Thành phố Indianapolis (Thảo Nguyên ở bìa trái)
=============================================
“CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN HÈ 2011” là chương trình
tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng Anh ngữ, xây dựng kỹ năng lãnh đạo và tinh thần hoạt động vì cộng
đồng. Mặc dù trọng tâm của chương trình là bồi dưỡng tiếng Anh nhưng sinh viên tham gia chương trình
cũng sẽ được đào tạo để nâng cao kỹ năng lãnh đạo và tham gia nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.
Những hoạt động này tập trung vào các vấn đề như y tế công cộng, sức khoẻ cộng đồng và/hoặc bảo vệ môi
trường và phát triển bền vững. Sau khi kết thúc chương trình trở về nước, sinh viên sẽ thực hiện một dự án
nhỏ vì cộng đồng dựa trên những kiến thức đã thu nhận được từ chương trình. Trong suốt thời gian diễn ra
chương trình, sinh viên sẽ có cơ hội tham dự nhiều hoạt động văn hoá, các chuyến tham quan và gặp gỡ,
giao lưu với sinh viên Mỹ.

(trích từ http://sites.google.com/site/2011uielsp/home)

