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Đường Hầm Xuyên Biển 
Tại sao phải tìm hiểu về Đường hầm xuyên biển? 

Khi nhắc tới những công trình xây dựng tầm cỡ nhất thế kỷ XX, không 
thể không nhắc tới Eurotunnel - đường hầm xuyên qua eo biển Manche, 
nối Pháp với Anh. Eurotunnel là niềm mơ ước được hiện thực hóa sau 

200 năm với hơn 14 tỉ euro, là đỉnh cao của trí tưởng tượng và óc sáng tạo của con 
người, là thành quả của nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn và công nghệ cao. Và 
trên hết, đường hầm - vốn cho phép rút ngắn thời gian đi từ Luân Đôn sang Paris 
chỉ còn 2 giờ 15 phút, góp phần đưa hai dân tộc Anh, Pháp xích lại gần nhau và làm 
thay đổi bộ mặt của châu Âu - là công sức lao động trong suốt 8 năm trời của hàng 
chục ngàn công nhân, kỹ sư thuộc 200 ngành nghề khác nhau. Nhưng đằng sau 
những con số ấn tượng đó, có nhiều điều ít người biết đến. Với bài học này, học sinh 
sẽ được tìm hiểu về cấu trúc vòm, một trong những cấu trúc được sử dụng tại đường 
hầm hiện đại bậc nhất thế giới thế kỷ 20. Qua đó học sinh tìm hiểu về kiến trúc chịu 
lực, thực hành thí nghiệm để rèn kỹ năng, bồi dưỡng tri thức. 

Các nội dung Con tìm hiểu trong bài: 

- Đường hầm Manche (Măng sơ): Con được xem video giới thiệu khái quát về 
đường hầm Manche, tìm hiểu về kiến trúc xây dựng, những thuận lợi và khó khăn 
mà các kiến trúc sư đang phải đối mặt. 

- Khám phá Manche: Đường hầm eo biển Manche hay là một đường hầm đường 
sắt dài 50,45 km bên dưới biển Manche nối 2 đất nước Anh và Pháp. Đường hầm 
đường sắt này dài thứ hai thế giới; tuyến đường hầm Seikan ở Nhật Bản dài hơn 
nhưng đoạn dưới biển chỉ là 37,9 km, là đường hầm dưới biển dài nhất thế giới. 

- Kiến trúc vòm: khám phá cấu trúc vòm ứng dụng vào xây dựng. 

 

Một số hoạt động, trò chơi nhỏ ứng dụng tại nhà: 

- Tái hiện lại kiến trúc vòm tại nhà bằng những dụng cụ đơn giản và sẵn có. 
- Có thể cùng con tìm hiểu rõ hơn về kiến trúc vòm, một loại kiến trúc chịu lực tốt 

và là đặc trưng của châu Âu thời phong kiến. 


