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Ñöa trieát lyù giaùo duïc khai 
phoùng vaøo chöông trình thaïc só               
bieán ñoåi khí haäu vaø phaùt trieån

VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA ĐẠI HỌC TRONG ĐỐI PHÓ VỚI 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Cách đây gần 10 năm, trong một cuộc phỏng vấn với Trường 
Đại học Liên Hợp quốc về mối hiểm họa của biến đổi khí hậu 
toàn cầu, khi mà nhiều nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách 
cho rằng biến đổi khí hậu sẽ không gây ra ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới Nhật Bản trong tương lai, GS. Nobuo Mimura, chuyên 
gia hàng đầu Nhật Bản người trực tiếp thực hiện rất nhiều 
nghiên cứu về biến đổi khí hậu, đã chỉ ra những phát hiện trong 
các nghiên cứu của mình chứng minh rằng biến đổi khí hậu sẽ 
có những ảnh hưởng nghiêm trọng tới tương lai của nước Nhật. 

Khi ấy, GS. Mimura nhấn mạnh, việc ứng phó với biến đổi khí 
hậu là vô cùng cần thiết. Song song với điều đó là sự chuẩn bị 
của nguồn nhân lực đối phó với biến đổi khí hậu, yêu cầu đặt ra 
là tập hợp của những chuyên gia có trình độ, năng lực trong dự 
đoán, dự báo biến đổi khí hậu để có những đối phó kịp thời với 
tình hình. Chính vì vậy, giáo dục đại học, nơi đóng góp vai trò 

GS. Nobuo Mimura, Giám đốc Đại học 
Ibaraki mang triết lý khai phóng, triết 
lý được áp dụng xuyên suốt 7 thập kỷ 
hoạt động của trường tới Việt Nam 
với hy vọng tạo ra một thế hệ người 
Việt trẻ chủ động với mọi thay đổi và 
sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu 
toàn cầu. 

VJU
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chính trong nghiên cứu và đào tạo các chuyên gia và nhà 
nghiên cứu, là vô cùng cần thiết.

Vừa qua, Nhật Bản liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi 
các thảm họa thiên nhiên. Động đất tại Hokkaido với hơn 
100 cơn dư chấn, siêu bão Jebi,… đều là những thảm họa 
lớn nhất trong lịch sử nước Nhật. Thế giới vẫn thấy được sự 
kiên cường của người dân Nhật Bản trước những cơn địa 
chấn đó nhưng điều cần thiết hơn mà theo GS. Mimura 
chính là sự chuẩn bị của một bộ phận nhà nghiên cứu có 
trình độ để đối phó với biến đổi khí hậu, không chỉ tại nước 
Nhật, mà trên toàn thế giới.

GS Mimura cũng đã từng chia sẻ, nước Nhật đang “già” 
đi và với xu hướng già hóa dân số như vậy, Nhật Bản khó 
có thể có đủ nhân lực để đối phó với thiên tai. Chính vì 
vậy, ông và Đại học Ibaraki hướng ra thế giới để tìm những 
người đồng hành cùng trong cuộc chiến chống lại biến 
đổi khí hậu.  

LẤY TRỌNG TÂM LÀ NGƯỜI HỌC, ĐỀ CAO GIÁO DỤC 
KHAI PHÓNG

Với mong muốn ấy, GS. Nobuo Mimura đã tới Việt Nam, 
một trong những quốc gia theo GS có tốc độ phát triển 
kinh tế rất nhanh nhưng lại đang phải đối mặt với nhiều 
hệ quả của biến đổi khí hậu, đặc biệt là hệ quả từ phát thải 
khí nhà kính. 

Chọn Trường Đại học Việt Nhật (ĐHQGHN), ngôi trường 
không chỉ có những trao đổi mạnh mẽ trong hoạt động 

giảng dạy và nghiên cứu giữa hai quốc gia Việt Nam – 
Nhật Bản mà còn mang theo triết lý giáo dục khai phóng 
và phát triển bền vững, hai triết lý trọng tâm mà Đại học 
Ibaraki đang theo đuổi, GS. Nobuo Mimura chia sẻ những 
suy nghĩ của mình: “Một trong những kỳ vọng của chúng 
tôi cho sự hợp tác này là xây dựng được một hệ thống giáo 
dục chất lượng cho các học viên của trường. Đó cũng là 
nỗ lực của chúng tôi cho sự phát triển chung của các quốc 
gia Châu Á. Châu Á được coi là khu vực phát triển năng 
động nhất của thế kỷ 21 nhưng đây cũng là thời điểm mà 
biến đổi khí hậu đang gây ra các tác động mạnh mẽ nhất. 

Việt Nam hiện đang là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng rất lớn của biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là thời 
điểm sự chủ động được đề cao trong các hoạt động ứng 
phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta cần nhận thức được 
vấn đề này và xây dựng được một hệ thống giáo dục tạo 
nên những người đảm nhiệm được những yêu cầu cho sự 
phát triển bền vững.”

Về phía Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN, Hiệu trưởng 
Furuta Motoo chia sẻ: “Trường Đại học Việt Nhật luôn 
đặt triết lý giáo dục khai phóng và phát triển bền vững là 
phương châm phát triển xuyên suốt. Chúng tôi hy vọng sự 
hợp tác với Đại học Ibaraki, trường đại học có bề dày kinh 
nghiệm trong phát triển bền vững, nghiên cứu ứng phó 
biến đổi khí hậu và đồng thời lấy giáo dục khai phóng là 
triết lý phát triển sẽ mang lại cơ hội lớn cho học viên và sự 
phát triển chung của hai nền giáo dục.”

GIAÙO DUÏC
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Kết quả của sự hợp tác này là sự ra đời của ngành học 
Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển (MCCD) có mục 
đích là đào tạo nguồn nhân lực nắm bắt và triển khai các 
cơ hội công việc có nhu cầu cao và bền vững này. Tại 
đây, các ứng viên từ các ngành khác nhau như khoa học 
xã hội, khoa học tự nhiên cũng như các ứng viên đến 
từ cơ quan quản lý tham gia khóa học thạc sỹ về Biến 
đổi khí hậu và Phát triển tại Trường Đại học Việt Nhật, 
ĐHQGHN để trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng nhằm 
đáp ứng các yêu cầu cấp thiết về ứng phó với biến đổi 
khí hậu của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Ngay trong buổi định hướng cho học sinh khóa đầu 
tiên của chương trình, GS. Nobuo Mimura và các thành 
viên của Đại học Ibaraki đã đến Trường Đại học Việt 
Nhật và cùng tham dự thảo luận ý tưởng về đối phó với 
biến đổi khí hậu. Một trong những phương pháp mà 
GS. Nobuo Mimura nhấn mạnh trong đào tạo học viên 
chính là phương pháp “Active learning - Học tập chủ 
động” và giáo dục khai phóng.

GS. Nobuo Mimura chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng làm 
hết sức mình để thúc đẩy giáo dục của Việt Nam. Đại 
học Ibaraki sẽ tập hợp những giáo sư hàng đầu về 
biến đổi khí hậu tại Nhật Bản và mời sang giảng dạy 
tại Trường Đại học Việt Nhật. Chúng tôi đã có bề dày 
nghiên cứu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, môi trường, 

khoa học xã hội và nhân văn. Chính vì vậy, chúng tôi 
đã xây dựng được mối quan hệ bền chặt với rất nhiều 
giáo sư tại Nhật Bản và chúng tôi sẽ mang lợi thế đó 
đến với Việt Nam mà Trường Đại học Việt Nhật chính 
là trung tâm. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ ứng dụng các 
phương pháp giảng dạy và chuyển giao các công nghệ 
nghiên cứu về biến đổi khí hậu cho học viên Trường Đại 
học Việt Nhật.”

Chương trình Thạc sỹ Biến đổi khí hậu và Phát triển 
dựa trên chương trình giáo dục của trường Đại học 
Ibaraki với các điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với 
bối cảnh Việt Nam. Học viên chương trình được học 
tập trong môi trường học thuật quốc tế, phương pháp 
dạy học tiên tiến, có phòng nghiên cứu và thiết bị hiện 
đại, được trải nghiệm thực tế ở một đất nước dù bị tổn 
thương vào loại nặng nhất thế giới nhưng đang tiên 
phong ứng phó biến đổi khí hậu là Việt Nam; được học 
và thực tập công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu hàng 
đầu thế giới của Nhật Bản; được học tập, nghiên cứu 
với các giáo sư, nhà khoa học, các nhà quản lý giỏi về 
biến đổi khí hậu của Việt Nam và ít nhất 50% giảng 
viên đến từ Nhật Bản.
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Động đất ở Hokkaido nằm ngoài sự tưởng tượng 
của con người Nhật Bản. Vậy thì trong tương lai 
điều gì có thể xảy ra, không ai có thể biết trước 
được. Đây không phải thời kỳ mà chúng ta phải 
xin lỗi về những vấn đề đó mà chúng ta phải làm 
thế nào để ứng phó, đối phó với sự thay đổi của 
thế giới. Tôi kỳ vọng điều này ở các bạn học viên 
khóa 3 và toàn thể các bạn học viên Trường Đại 
học Việt Nhật. 

Thế giới chúng ta ngày càng thu nhỏ và người 
ta nói rằng bây giờ là thời đại của Châu Á. Châu 
Á có rất nhiều dân tộc, nền văn hóa, tôn giáo 
khác nhau, nguồn năng lượng khác nhau hãy 
làm thế nào để tận dụng nó một cách tốt nhất, 
hiệu quả nhất.

Phải chăng điều đó nằm ở các bạn trẻ Việt Nam. 
Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng của các 
bạn khi tiếp xúc với các bạn. Tôi nghĩ rằng thời 
đại bây giờ, Việt Nam và Nhật Bản hãy cùng hợp 
tác để Trường ĐH Việt Nhật tạo ra nguồn năng 
lượng mới, tạo ra nhân lực xuất sắc, cho Việt 

Nam, thế giới.

Lễ Khai giảng năm nay của Trường ĐH Việt Nhật, 
ĐHQGHN, tổ chức vào dịp Kỷ niệm 45 năm mối 
quan hệ ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam. Năm 
ngoái Nhật hoàng đã sang thăm Việt Nam và tiếp 
xúc với học viên VJU. Thủ tưởng Shinzo Abe đã 
sang Việt Nam và giao lưu với Trường ĐH Việt 
Nhật. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có 
chuyến thăm và trao đổi cùng sinh viên Trường 
ĐH Việt Nhật và tôi đã có dịp tham gia buổi chia 
sẻ ấy.

Các nhà lãnh đạo hai Chính phủ luôn coi Trường 
Đại học Việt Nhật là dự án tầm vóc quốc gia.

Tôi đã có buổi trao đổi với Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Thủ tướng nói rằng: Trường Đại học 
Việt Nhật là "ngọn hải đăng” cho thế giới trong 
thế kỷ 21 này. Thủ tưởng đã chia sẻ như vậy. 
Trường không chỉ là cầu nối giữa Việt Nam và 
Nhật Bản mà sẽ trở thành biểu tượng của Châu 
Á và trên thế giới.

NGÀI TSUTOMU TAKEBE - CỐ VẤN ĐẶC BIỆT LIÊN MINH NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ NHẬT-VIỆT
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật -Việt


