
GIAO LƯU SINH VIÊN KHOA ĐỊA LÝ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI VÀ
ĐẠI HỌC HAMBURG ĐỨC   

       Ngày 25/2/2011 tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra buổi hội thảo chủ đề “Biến
đổi khí hậu, phát triển đô thị bền vững và thân thiện với môi trường” với sự tham gia của các
thầy cô và các bạn sinh viên đến từ khoa Địa lí trường ĐHSP Hà Nội và trường Đại học Hamburg
Đức. Buổi hội thảo không những nhằm mục đích trao đổi về vấn đề nóng là biến đổi khí hậu đối
với môi trường đô thị, mà còn nhằm tạo ra môi trường giao lưu hữu nghị giữa sinh viên khoa
Địa lí nói riêng và sinh viên sư phạm nói chung với bạn bè thế giới.

GS.TS Nguyễn Viết Thịnh, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội tham dự lễ khai mạc Hội thảo, kế
bên, TS Michael Waibel, trưởng đoàn phía ĐH Hamburg - Đức

Phần quan trọng nhất của buổi hội thảo là phần trình bày và thảo luận báo cáo. Tại buổi hội
thảo, các giảng viên và sinh viên hai nước đã trình bày các báo cáo khoa học về tình hình biến
đổi khí hậu, các giải pháp thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Về phía Đức, đáng chú ý có bài của Tiến sĩ Michael Waibel về chủ đề: “Các Thủ đô xanh của
Châu Âu năm 2011: Những thách thức và khó khăn đối với phát triển đô thị bền vững”; các sinh
viên Vanessa Demsow, Kaiser Tino, Christoph Günther đặt vấn đề: “Khái niệm về một "thành
phố sống tốt" bao gồm những tiêu chí nào ?

Về phía Việt Nam có các bài trình bày của GS Đỗ Thị Minh Đức một người rất tâm đắc với các
vấn đề môi trường, bài về nghiên cứu của TS Đào Ngọc Hùng về “Hiện tượng đảo nhiệt ở TP Hà
Nội”, và phần trình bày rất lôi cuốn của chị Nguyễn Minh Nguyệt về việc thành lập và hoạt động
của giới trẻ Việt Nam trong CLB Live and Learn – một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong
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lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Các báo cáo viên trình bày tại Hội thảo

Sau đó là phần trình bày ngắn của sinh viên hai nước, hầu hết tập trung vào các ý tưởng xanh
nhằm thích ứng và giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra. Đáng chú ý có bài về “Tiềm
năng của nhà ở tiết kiệm năng lượng” của nhóm sinh viên Đức Julian Lehnhardt, Ceyhan Cüce,
Orkan Voyvoda, Lucy Olender hay ý tưởng “Sử dụng phim hoạt hình cho giáo dục thay đổi khí
hậu trong các bài học Địa lí” của 2 sinh viên Việt Nam Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Hà.

Các thành viên tham dự hội thảo đã làm việc trong không khí hết sức nghiêm túc, được nghe và
thảo luận về 11 báo cáo. Tuy vậy, thời gian hội thảo đã phải kéo dài thêm 2 tiếng ngoài dự kiến,
để tất cả các báo cáo viên có cơ hội trình bày kết quả nghiên cứu tìm hiểu của mình. Sau đó,
sinh viên 2 nước được chia nhóm và đi thực địa các khu vực xung quanh trường để tìm hiểu cụ
thể về điều kiện sống của dân cư đô thị tại Hà Nội, và cũng là cơ hội để các bạn có dịp trao đổi,
hiểu biết thêm về các đô thị ở Hà Nội. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, sự hợp tác thành công giữa
các sinh viên đã đem lại kết quả mỹ mãn cho báo cáo kết quả thực địa cuối buổi chiều 25/2.
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Một nhóm sinh viên hai nước thực địa tại Hà Nội

Trên cơ sở làm việc tốt đẹp đó, sau ngày hội thảo, đoàn sinh viên của hai nước đã có buổi dã
ngoại đến các đô thị xung quanh Hà Nội và đặc biệt là chuyến đi với nhiều kỉ niệm tốt đẹp đến
làng cổ Đường Lâm. Tại làng cổ, sinh viên Việt Nam có cơ hội giới thiệu về những nét đẹp trong
văn hóa Việt. Các bạn sinh viên Đức rất thích thú và ngạc nhiên về kiến trúc của ngôi làng, về
phong cách sinh hoạt truyền thống của người dân nơi đây và rất thích các món ăn truyền thống
ở đây nhất là các món chè lam uống với nước trà xanh, bánh tẻ, nem rán...
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PGS.TS Trần Đức Tuấn tặng quà kỉ niệm cho TS Michael và sinh viên Đức

Buổi chia tay đã để lại nhiều tình cảm lưu luyến giữa sinh viên hai nước. Qua đây, sinh viên hai
nước không chỉ có cơ hội trao đổi những kiến thức chuyên ngành mà còn mở ra nhiều cơ hội
hợp tác trong tương lai, dựa trên cơ sở tình cảm tốt đẹp đã xây dựng được qua buổi giao lưu -
dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Hy vọng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục có những buổi trao
đổi bổ ích như vậy, tạo điều kiện cho sinh viên khoa Địa lí có điều kiện nâng cao tầm hiểu biết,
mở rộng vòng tay bè bạn và bắt nhịp cùng với bạn bè các nước trên thế giới.
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Các thành viên tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm 

Bài viết: Trần Kim Yến, K58TN

Ảnh: Mr Xuân
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