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"Mình là sinh viên năm nhất, may mắn được tham gia hội trại năm nay. Thật sự phải nói là mình
đã học hỏi được nhiều từ chuyến cắm trại lần này. Buổi sáng chúng mình được tham gia những
trò chơi vận động, những cuộc thi mang tính phối hợp tập thể như: kéo co, vượt chướng ngại vật,
nhảy bao bố… Buổi tối là thời gian tụi mình được xem chương trình văn nghệ đến từ nhiều đội
tham gia dự thi, háo hức tham gia đốt lửa trại, cùng nhau giao lưu với các trại khác, trò chuyện
tán gẫu, hát hò và tổng kết xem gian hàng của nhóm đã “kinh doanh” được bao nhiêu.
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  Mặc dù rất mệt sau một ngày hoạt động rất tích cực nhưng những gì mình nhận được thật sự rấtquý báu. Mình cảm thấy bản thân mạnh dạn hơn, tự tin hơn, học được nhiều về kỹ năng giaotiếp, được làm quen thêm nhiều bạn mới. Nhóm mình sau hoạt động này ngày càng đoàn kếthơn. Thế mới biết học trên giảng đường là chưa đủ, các kỹ năng xã hội, giao tiếp vẫn quan trọnglắm. Học xa nhà và tham gia những hoạt động thế này giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều".  Sinh viên Huỳnh Bá Lân  Lớp Đại học Y đa khoa  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

