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Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hỗ trợ giáo dục lối sống sinh thái, thích ứng và giảm thiểu
biến đổi khí hậu tại các trường Đại học Việt Nam” năm 2017 do Quỹ Rosa Luxemburg tài trợ,
“Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – chủ
đề Tiêu dùng thực phẩm bền vững“ là một trong 3 bộ công cụ giáo dục lối sống sinh thái
dành cho giáo viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động thanh niên với các chủ đề Du
lịch, Thực phẩm và Nước.
Tài liệu này được viết ra với mục đích dẫn dắt hoạt động thanh niên tiếp cận với chủ đề
thực phẩm, đặc biệt là tiêu dùng thực phẩm bền vững, qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu tại sao
chủ đề này lại quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề của thực phẩm hài hòa trong
mối tương quan giữa bảo vệ môi trường và phát triển con người.
Một mục tiêu khác của Tài liệu này là hỗ trợ giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt
động thanh niên truyền cảm hứng tới người học của mình một cách đa dạng, thú vị và
khoa học. Các phương pháp lồng ghép nội dung “Tiêu dùng thực phẩm bền vững” vào
các chương trình giảng dạy cũng như các hoạt động được giới thiệu nhằm giúp thay đổi
hành vi của người học, người tham gia, từ đó họ có thể mang những kiến thức mà họ học
được áp dụng trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa tới cộng đồng nơi mà họ sinh sống,
làm việc.
Tài liệu này không chỉ dành riêng cho giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt động
thanh niên, nó còn là một công cụ được biên soạn một cách dễ hiểu dành cho tất cả những
cá nhân, tổ chức mong muốn tìm hiểu, học hỏi và lồng ghép các chủ đề về lối sống sinh
thái vào các hoạt động hướng tới đối tượng là thanh niên. Dù bạn là ai hay công tác ở bất
kỳ vị trí nào, bạn cũng có thể trở thành người truyền cảm hứng tới cộng đồng của mình.
Nhóm biên soạn mong nhận được những nhận xét góp ý của các tổ chức và cá nhân để
tài liệu được hoàn thiện và phổ biến rộng rãi hơn trong thời gian tới.
Nhóm biên soạn
Trung tâm C&E
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Tốc độ gia tăng dân số vẫn là một thách thức đối với nhiều khu vực trên thế giới và đi cùng với đó
là thách thức về khả năng tăng cường sản xuất thực phẩm. Trong khi tiêu thụ thực phẩm là nhu cầu
cơ bản nhất đối với con người trên Trái Đất, để giải quyết vấn đề an ninh lương thực cho 7,5 tỷ
người hiện nay và dự kiến tăng lên 9 tỷ người vào năm 2050 cần sự phối hợp hành động từ việc
gia tăng sản xuất, thay đổi trong hệ thống thương mại và thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu
cũng như chú trọng đến các vấn đề quản lý tài nguyên. Sự liên kết giữa các vấn đề phức tạp hơn
và sự phối hợp giữa các bên liên quan (chính phủ, người sản xuất, bên phân phối, người tiêu dùng,
...) cần được giải quyết.
Sản xuất và tiêu thụ thực phẩm có tác động đáng kể đến môi trường bao gồm cả việc sử dụng tài
nguyên và việc phát thải làm ô nhiễm môi trường không khí, đất nước và sức khỏe con người. Sự
phát triển các mô hình sản xuất hiện đại đã dẫn đến trình trạng phụ thuộc nặng nề vào các nguồn
tài nguyên. Tác động môi trường, an ninh lương thực và sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên
nhiên đang kết nối với nhau và cần được giải quyết từ quan điểm phân tích hệ thống cùng với việc
xem xét từ các nhân tố toàn cầu tới các nhân tố địa phương. Khi nói đến tiêu dùng thực phẩm là ta
đang nói đến những gì chúng ta ăn, cách chúng ta ăn, thực phẩm được sản xuất từ đâu và chúng
ta xử lý, sử dụng nguồn rác thải thực phẩm như thế nào. Những người tiêu dùng, đặc biệt là tầng
lớp trung lưu đang là nhân tố định hướng quá trình này bởi những thay đổi về tiêu dùng thực phẩm
đều có ảnh hưởng trực tiếp đến cả hệ thống.
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MỘT SỐ HẠN CHẾ VÀ TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC CỦA
TIÊU DÙNG THỰC PHẨM HIỆN NAY
Một số hạn chế của hệ thống thực phẩm hiện nay
Hệ thống thực phẩm bao gồm tất cả các công đoạn, khía cạnh của việc sản xuất thực phẩm (cách
thức thực phẩm được trồng hoặc chăn nuôi, cách thức thực phẩm được thu hoạch hoặc giết mổ,
cách thức thực phẩm được chế biến, hoặc đóng gói), phân phối thực phẩm (thực phẩm được bày
bán ở đâu, thực phẩm được bán cho người tiêu dùng như thế nào, thực phẩm được vận chuyển ra
sao) và cuối cùng là tiêu dùng thực phẩm (cách tiêu thụ, sử dụng, thực phẩm thừa sẽ được xử lý
như thế nào).
Theo Tổ chức Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hợp Quốc - FAO, một hệ thống thực phẩm bền
vững là hệ thống cung cấp an toàn thực phẩm và dinh dưỡng cho tất cả mọi người đồng thời các
yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường được đảm bảo để an toàn thực phẩm và dinh dưỡng của các
thế hệ tương lai không bị tổn hại. Vậy chúng ta hãy thử quan sát xem hệ thống thực phẩm hiện nay
đã bền vững hay chưa?
BẠN CÓ BIẾT

(Theo Tổ chức Nông Lâm Thế giới và Viện Tài nguyên Thế giới)

DỰ KIẾN DÂN SỐ THẾ GIỚI NĂM 2050 SẼ TĂNG LÊN HƠN 9 TỶ
NGƯỜI. CON SỐ NÀY GÂY ÁP LỰC LỚN LÊN NGÀNH NÔNG NGHIỆP
SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC CŨNG NHƯ LÊN MÔI TRƯỜNG.
CỨ 3 NGƯỜI THÌ
CÓ 1 NGƯỜI BỊ
SUY DINH DƯỠNG

NÔNG NGHIỆP LÀ NGÀNH PHÁT THẢI NHIỀU KHÍ NHÀ
KÍNH ĐỨNG THỨ 2 TRONG CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP,
SAU NGÀNH NĂNG LƯỢNG

1/3 LƯỢNG LƯƠNG THỰC
SẢN XUẤT RA TRÊN THẾ GIỚI
HÀNG NĂM BỊ LÃNG PHÍ.

75% NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĂN
CHỈ ĐẾN TỪ 12 LOẠI THỰC VẬT
VÀ 5 LOẠI ĐỘNG VẬT

Trên thực tế, hệ thống thực phẩm đang gặp phải 4 hạn chế lớn:
• Thực phẩm và dinh dưỡng - thừa hay thiếu? Trên thế giới có 794 triệu người đang chịu đói và hơn
2 tỷ người không được tiếp cận đầy đủ với vitamin và các khoáng chất. Trong khi đó lại có 1,9 tỷ
người thừa ăn và 600 triệu người mắc bệnh béo phì.
• Dinh dưỡng không cân bằng: thức ăn hiện nay có quá nhiều chất béo, đường, muối và thịt. Chế
độ ăn với các chất dinh dưỡng không cân bằng này có thể dẫn tới nhiều vấn đề sức khỏe (như bệnh
tim) và đồng thời quá trình sản xuất phát thải một lượng lớn khí nhà kính ra môi trường.
• Lãng phí thực phẩm: Đây thực sự đã trở thành một “vấn nạn” trên toàn thế giới, đặc biệt ở những
nơi con người có điều kiện sống cao. Mặc dù còn nhiều nơi con người phải chống chọi với khan
hiếm thực phẩm, ở một số nơi khác thức ăn được sản xuất ra với rất nhiều công sức năng lượng cuối
cùng lại bị vứt vào thùng rác.
• Các nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm: hệ thống nước sạch bị ô nhiễm và thiếu hụt, đất đai
bị bạc màu và đa dạng sinh học sụt giảm nghiêm trọng. Những vấn đề này trở nên nghiêm trọng
hơn khi biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
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Những hạn chế này đến từ đâu ?
Hiện tại, quá trình sản xuất thực phẩm đã được hệ thống hóa
đến quy mô công nghiệp toàn cầu. Thực phẩm trước khi đến
tay bạn có thể đã được sản xuất ở một nước, đóng gói ở một
nước khác, rồi cuối cùng băng qua một quãng đường dài
để có mặt trên những kệ hàng trong siêu thị gần nhà bạn.
Điều này có lẽ đã quá phổ biến khi bạn nghe thấy, nhìn thấy
những mặt hàng như: Táo Pháp, Chuối Brazil, Dầu cọ Malaysia, Nho Mỹ… Cốt lõi của sản xuất thực phẩm quy mô công
nghiệp là độc canh – nuôi, trồng thâm canh một loài cây
trồng, vật nuôi trên một quy mô rộng lớn. Việc độc canh trên
quy mô lớn như vậy giúp đảm bảo được cán cân chi phí - lợi
ích cho các nhà đầu tư. Và khi toàn bộ hệ thống trên đạt tới
quy mô công nghiệp, quy mô toàn cầu như hiện nay, các vấn
đề đi kèm sẽ trở nên rõ ràng hơn và bị khuếch đại hơn so với
những gì chúng ta thường hình dung về việc trồng cây hay
chăn nuôi đơn thuần. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu mỗi giai
đoạn, quy trình của hệ thống công nghiệp thực phẩm toàn
cầu này vận hành như thế nào và có những ảnh hưởng gì đến
môi trường, kinh tế và xã hội xung quanh. Khi hiểu sâu hơn
về những yếu tố này, chúng ta sẽ có thêm thông tin để đưa ra
lựa chọn hợp lý nhất cho bản thân, môi trường và cộng đồng.

Một số xu hướng tiêu dùng không bền vững
Với quy luật cung – cầu, xu hướng tiêu dùng thực phẩm sẽ ảnh
hưởng đến các xu hướng sản xuất. Nếu chúng ta không thực
sự để tâm đến những lựa chọn của mình thì việc đó cũng đồng
nghĩa với việc chúng ta đang gián tiếp tạo ra những tác động
tiêu cực của ngành sản xuất thực phẩm.
TIÊU THỤ NHIỀU THỨC ĂN NHANH,
THỰC PHẨM NGHÈO DINH DƯỠNG
Hiện nay, cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại và tiện dụng
hơn, nhất là ở các khu đô thị, thành phố, đồng thời với đó là
sự lớn mạnh của các công ty cung cấp thức ăn nhanh (fastfood), thức ăn chế biến sẵn (processed food) và thức ăn vặt
(junk-food). Ở Việt Nam trong những năm trở lại đây, chúng
ta có thể thấy sự xuất hiện ngày một nhiều của các hãng đồ
ăn nhanh mà phần lớn đến từ nước ngoài như Lotteria, KFC,
Mc Donald’s, Jollibee… Trong các tạp hóa và siêu thị, các
mặt hàng đồ ăn chế biến sẵn và đồ ăn vặt cũng trở nên đa
dạng với nhiều lựa chọn hơn. Người tiêu dùng, đặc biệt là
trẻ em, luôn bị hấp dẫn bởi sự tiện lợi, bắt mắt cũng như đa
dạng trong lựa chọn của các sản phẩm này. Tuy nhiên đây
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lại là những sản phẩm đang đưa chúng ta rời xa khỏi chế độ ăn giàu dinh dưỡng truyền thống và
tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe. Để tối giản chi phí sản xuất và kích thích tiêu dùng, những loại
đồ ăn này thường chứa rất ít chất dinh dưỡng và thay vào đó là nhiều đường phụ gia, chất béo và
hóa chất tổng hợp.
ƯU CHUỘNG HÀNG NGOẠI
Theo kết quả khảo sát bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) của Hội Doanh nghiệp
(DN) HVNCLC năm 2017, người tiêu dùng sử dụng hàng trong nước là chủ yếu nhưng tỉ lệ yêu thích
sản phẩm ngoại nhập có xu hướng tăng.
Theo Hội DN HVNCLC, tổng hợp từ 16.000 phiếu khảo sát các hộ gia đình trên khắp Việt Nam
cho thấy người tiêu dùng sử dụng hàng sản xuất trong nước là chủ yếu với 92% nhưng tỉ lệ ưa thích
thấp hơn, chỉ 78%. Và, thống kê cho thấy tỉ lệ yêu thích hàng Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, châu Âu,
Hàn Quốc… vượt trội hơn hẳn so với tỉ lệ mua hàng. Số người tiêu dùng đánh giá chất lượng sản
phẩm HVNCLC tương xứng hoặc ngang ngửa hàng ngoại nhập còn hạn chế, thậm chí chỉ có 2%
người tiêu dùng đánh giá chất lượng tạm được tương ứng với mức giá.
Điều này là do các nhà sản xuất tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng
hay phần nào do tâm lý “hàng ngoại” là sẽ tốt hơn?
Ngoài ra, một lý do khác mà chúng ta cần quan tâm bên cạnh khía cạnh thúc đẩy kinh tế địa
phương là tác động lên môi trường của việc vận chuyển. Việc phải vận chuyển từ một nơi khác tới
đồng nghĩa với việc phát thải một lượng khí nhà kính lớn. Quãng đường càng xa thì chi phí, năng
lượng và phát thải gây ra cho việc vận chuyển và bảo quản càng cao.
50 năm trở lại đây, khoảng cách từ nơi sản xuất thức ăn đến nơi tiêu thụ đã được tăng dần qua các
năm và hiện nay trung bình thực phẩm di chuyển hơn 2092 kilomet để đến tay người tiêu dùng [20].
Theo Viện Quan sát Toàn cầu, hàng năm có khoảng 817 tấn thức ăn được vận chuyển khắp thế
giới [2]. Kết quả là chế độ ăn với thực phẩm nhập khẩu tiêu tốn hơn 4 lần năng lượng và phát thải
hơn 4 lần so với chế độ ăn với thực phẩm sản xuất ở địa phương.
Nhóm biên soạn vẫn tin rằng, ở thị trường ngoài kia, nếu bạn để ý tới các doanh nghiệp Việt Nam,
bạn luôn có thể tìm kiếm được sản phẩm Việt với chất lượng tốt, ít nhất là tương đương, hoặc gần
bằng sản phẩm ngoại nhập nhưng giá hợp lý hơn.
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LÃNG PHÍ THỰC PHẨM
Mỗi năm, 1/3 sản lượng thức ăn trên toàn thế giới bị vứt bỏ. Trong đó có 45% rau quả, 35% cá và
hải sản, 30% ngũ cốc, 20% sản phẩm từ sữa và 20% thịt. Tác động sự của lãng phí này không chỉ
là tài chính, mà còn liên quan đến ô nhiễm môi trường. Chưa kể đến việc sử dụng phân bón, thuốc
trừ sâu hay năng lượng sử dụng để sản xuất và vận chuyển, việc nhiều thực phẩm bị phân hủy sẽ
tạo ra nhiều khí mê-tan. Số lượng lớn thức ăn đổ vào các bãi chôn lấp góp phần đáng kể cho sự
nóng lên toàn cầu [25].
Và sự lãng phí này còn chỉ ra thực trạng bất bình đẳng. Khi thức ăn không được phân bố đồng
đều, không đến được tay những người nghèo. Theo tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có khoảng 1,9
tỷ người thừa cân, nhưng số lượng người đang bị đói, suy dinh dưỡng là 794 triệu người [27].
Ở các nước đang phát triển, lãng phí và thất thoát thực phẩm xảy ra chủ yếu ở giai đoạn đầu của
chuỗi cung ứng, bắt nguồn từ những hạn chế tài chính, quản lý và kỹ thuật thu hoạch cũng như các
phương tiện lưu trữ và làm mát. Còn ở các nước có thu nhập trung bình và cao, thực phẩm bị lãng
phí và thất thoát chủ yếu ở các giai đoạn sau của chuỗi cung ứng. Hành vi của người tiêu dùng
đóng một vai trò rất lớn trong việc thực phẩm bị vứt bỏ từ giai đoạn sản xuất và phân phối. Khi
người dùng có yêu cầu cao về mẫu mã sản phẩm, thì những hoa quả méo mó, màu sắc kém hấp
dẫn sẽ bị loại bỏ.
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Tác động của sản xuất và tiêu dùng thực
phẩm không bền vững
TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG

Quá trình sản xuất và tiêu dùng thực phẩm sử dụng thành phần
có tác động trực tiếp đến mọi yếu tố trong môi trường xung
quanh từ đất, nước, không khí tới sinh vật và con người.
VỚI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ
Các trại chăn nuôi tập trung một số lượng lớn động vật ở một
nơi theo cách không tự nhiên, tạo ra một lượng chất thải vượt
quá sức tải sinh học của môi trường, dẫn đến không thể kiểm
soát được. Ví dụ, một con lợn thải ra gần 8 kilogram phân và
nước tiểu mỗi ngày. Một trang trại nuôi trung bình 1.000 con
lợn và mỗi năm trang trại đó sẽ thải ra môi trường hơn 2,9
nghìn tấn chất thải. Nếu một trang trại lợn có 35.000 con,
mỗi tuần có hơn 1,9 nghìn tấn chất thải và hơn 102 triệu tấn
mỗi năm. [16]
Lượng chất thải trên khi phân hủy sẽ thải ra các khí độc hại như
mê-tan (NH4), một trong những khí nhà kính gây hại nhất, gấp
28 - 36 lần so với khí nhà kính thông thường là CO2. Những
khí này là những khí nhà kính đẩy nhanh hiệu ứng nóng lên
toàn cầu và gây hại cho sức khoẻ của những người sống hoặc
làm việc gần đó. [14] Ô nhiễm không khí còn xảy ra do việc sử
dụng máy móc quá nhiều, không hiệu quả và việc vận chuyển
thực phẩm từ nơi sản xuất tới nơi tiêu thụ.
VỚI MÔI TRƯỜNG NƯỚC
Nông nghiệp là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây
ô nhiễm nguồn nước hiện nay. Ở Mỹ, hoạt động nông nghiệp
được xác định là nguồn gây ô nhiễm cho khoảng 48% nước
sông, suối và gây ô nhiễm 41% nước hồ. [24]
Việc lạm dụng phân hoá học trong trồng trọt dẫn tới dư thừa các
nguyên tố dinh dưỡng như Nitơ hay Phốt-pho. Khi rò rỉ xuống
nguồn nước quá nhiều sẽ dẫn tới hiện tượng “phú dưỡng”, hay
còn được biết đến là “tảo nở hoa”. Cá và các loài thủy sinh
vật sẽ bị chết hàng loạt do suy giảm lượng oxy trong nước và
cũng đe doạ nguồn nước uống của con người. [24]
Còn trong các trang trại chăn nuôi, chất thải động vật thường
được trộn với nước và chứa trong các bể lớn và sau đó phun,
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tưới cho đất trồng trọt. Nhưng cách vận hành này thường bị
ảnh hưởng bởi trữ lượng quá lớn: các bể chứa có thể bị rò rỉ
hoặc tràn ra, hoặc phân chuồng được tưới nhiều quá nhiều
vào các cánh đồng. Cuối cũng cũng dẫn tới việc dư thừa chất
dinh dưỡng trong nguồn nước.
Ngoài ra, các trang trại trồng trọt và chăn nuôi cần sử dụng
một lượng lớn nước ngọt cho mục đích sản xuất, de dọa tới
an ninh nước sạch của con người.
VỚI MÔI TRƯỜNG ĐẤT
Các trang trại quy mô công nghiệp bỏ qua sự cân bằng giữa
tự nhiên và cây trồng, vật nuôi. Đất đai phải “làm việc” liên
tục không cho phép hệ sinh thái đất có thời gian nghỉ. Cây
trồng không được xen canh theo cách sẽ giúp phục hồi đất.
Phân chuồng và phân hoá học được sử dụng để nuôi đất,
cung cấp chất dinh dưỡng lại cho đất, nhưng việc lạm dụng
các chất thải, chất hóa học này ngược lại đã làm đất bị bạc
màu, thiếu chất dinh dưỡng và giết chết các sinh vật sống
trong đất.
Để phục vụ cho ngành chăn nuôi, một lượng lớn thức ăn dành
cho gia súc gia cầm đã được trồng trên những diện tích độc
canh lớn. Hiện nay chỉ còn số ít những con bò được chăn, thả
tự do trên đồng cỏ, phần lớn là lớn lên bằng thức ăn trong
các máng ăn, mà chủ yếu là bắp và đậu nành. Kết quả là
đất trồng trọt bị tận dụng triệt để để tạo ra một lượng lớn
ngũ cốc, thức ăn gia súc. Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh,
cũng như cắt giảm chi phí, các nhà sản xuất cây trồng theo
quy mô công nghiệp đã áp dụng các biện pháp độc canh
và thâm canh. Việc độc canh duy nhất một loài làm giảm
sự màu mỡ của đất, khi đất không được bổ sung chất dinh
dưỡng từ các loài cây trồng khác nhau dẫn tới sụt giảm năng
suất cây trồng.
Và để duy trì được năng suất, người ta phải sử dụng nhiều
phân bón hóa học hơn gây ra sự cạn kiệt vật chất hữu cơ lâu
dài, sự kết dính của đất và sự suy thoái chất lượng đất nói
chung. [23] Việc sử dụng hóa chất quá mức trong trồng trọt và
chăn nuôi vốn đã trở thành một vấn đề nhức nhối hiện nay,
không chỉ làm nhiễm độc nguồn đất, nước và không khí; các
loại hóa chất này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng.
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VỚI ĐA DẠNG SINH HỌC
Chăn nuôi công nghiệp cũng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng
đối với các hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học địa phương
do việc sử dụng, chuyển đổi đất để chăn nuôi và sản xuất thức
ăn chăn nuôi. Khoảng 1/4 bề mặt lục địa được sử dụng để
chăn thả gia súc và khoảng 1/3 diện tích đất canh tác được
sử dụng để sản xuất thức ăn gia súc. Kết quả là, các loài động
vật hoang dã phải vật lộn với sự suy giảm môi trường sống, và
thậm chị đối mặt vớ nguy cơ tuyệt chủng.
Còn tác động của các trang trại trồng trọt đến với đa dạng
sinh học là việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ.
Không chỉ tiêu diệt các loài có hại, mà những loại thuốc hóa
học trên còn diệt trừ cả các loài có ích cho nông nghiệp như
ong, bướm,… Trong những trang trại độc canh, ta hiếm khi
nhìn thấy các loài côn trùng này nữa.
VỚI VẬT NUÔI
Các trang trại công nghiệp thường thúc ép hiệu suất từ động
vật bất kể sự căng thẳng này có thể rút ngắn tuổi thọ của
chúng. [3] Ngoài ra, việc nuôi, nhốt được càng nhiều động
vật trong một không gian nhỏ có thể làm tăng hiệu quả và lợi
nhuận, nhưng nó cũng có thể tạo ra các điều kiện lý tưởng để
các mầm bệnh lây lan nhanh. Cho gia súc ăn một chế độ ăn
uống phi tự nhiên cũng sẽ làm gia tăng các vấn đề sức khoẻ
của chúng. Và để chống lại những điều kiện không lành mạnh
này, những động vật nuôi trong trang trại công nghiệp được
tiêm, dùng các loại thuốc kháng sinh thường xuyên. Động vật
cũng thường được điều trị bằng các chất phụ gia không lành
mạnh khác và tiêm các hooc môn để tăng năng suất.
Các nhà khoa học thậm chí còn chỉ ra mối liên hệ giữa căng
thẳng của động vật với các vấn đề về chất lượng và an toàn
thực phẩm. Khi động vật bị căng thẳng và đau đớn, dễ bị
bệnh hơn và sản xuất thịt, sữa, hoặc trứng có chất lượng thấp
hơn. [21]
Như vậy, việc chăn nuôi công nghiệp không đảm bảo được
phúc lợi động vật sẽ mang tới các tác hại ngược lại với môi
trường và người sử dụng.
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TÁC ĐỘNG ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI

Các tác động của sản xuất và tiêu dùng thực phẩm không bền
vững tới con người thể hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau
và diễn ra trong tất cả các khâu của hệ thống, từ khâu trồng
trọt, chăn nuôi tới sản xuất, phân phối và cuối cùng là sử dụng,
thải bỏ.
NGUY CƠ GÂY BỆNH CHO CON NGƯỜI
Nguy cơ từ vệ sinh an toàn thực phẩm
Hiện nay, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được rất
nhiều người quan tâm sau nhiều vụ việc được đăng tin trên
các phương tiện truyền thông. Theo thống kê của Bộ Y Tế,
mỗi năm Việt Nam có 250 – 500 vụ ngộ độc thực phẩm
với 7.000 – 10.000 nạn nhân và 100 – 200 ca tử vong.
Nguyên nhân của các vụ ngộ độc này thường do thực phẩm
bị nhiễm vi sinh vật, nhiễm hóa chất (bao gồm cả các hóa
chất bị cấm hoặc hóa chất được cho phép nhưng sử dụng
quá liều). Để tối đa hóa lợi nhuận và giảm chi phí, nhiều cơ
sở sản xuất kinh doanh đã sẵn sàng đưa vào đồ ăn các hóa
chất độc hại, hóa chất bị cấm hoặc hạn chế, sử dụng nguyên
liệu không hợp vệ sinh, nguyên liệu quá hạn sử dụng hoặc
không quan tâm đến điều kiện vệ sinh sản xuất.
Nguy cơ nhiễm bệnh từ mầm bệnh và vi khuẩn kháng thuốc
Một lượng kháng sinh khổng lồ hiện đang được sử dụng ở
các trại chăn nuôi để trị bệnh cho động vật khi phải sống
trong điều kiện đông đúc kém vệ sinh. Thật không may, việc
sử dụng kháng sinh thường xuyên có tác động xấu đến việc
kháng thuốc của vi khuẩn. Mặc dù liều lượng thuốc kháng
sinh thấp sẽ giết chết vi khuẩn, nhưng vi khuẩn mạnh hơn
vẫn có thể sống sót và sinh sản ra các thế hệ tương lai có khả
năng kháng thuốc.[1] Khi chất thải động vật được phun, tưới
trên đất nông nghiệp hoặc trong bể chứa, vi khuẩn này cũng
có thể gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm.[10] Như vậy con
người đã “vô tình” tạo môi trường cho vi khuẩn gây bệnh sinh
sống ngay xung quanh mình. Khi đó, các loại thuốc dùng để
điều trị bệnh ở người có thể trở nên kém hiệu quả hơn.
Phân gia súc có thể mang nhiều mầm bệnh độc hại, bao gồm
Campylobacter, Cryptosporidium parvum, E. coli và Salmonella. Những mầm bệnh này gây ra một loạt các rối loạn sức
khoẻ con người có mức độ nghiêm trọng khác nhau. Trong
khi một số mầm bệnh nhất định có thể gây ra các bệnh nhẹ
như chuột rút, đau dạ dày, buồn nôn, tiêu chảy hoặc nôn
mửa, số khác cũng có thể gây sốt, suy thận và thậm chí tử
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vong. [5,6,7] Các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi và những người có hệ thống miễn
dịch suy yếu đặc biệt nhạy cảm với các mầm bệnh.
Tiềm ẩn các nguy cơ với sức khỏe đến từ môi trường nước
Nồng độ nitrate cao trong nước uống có thể làm trẻ sơ sinh mắc chứng rối loạn máu. Tình trạng
này làm cho máu không mang đủ oxy đi khắp cơ thể và có thể gây tử vong nếu không được điều
trị. [26] Theo EPA, tiếp xúc lâu dài với nồng độ nitrate cao có thể làm cho người lớn rối loạn tiểu tiện
và xuất huyết lá lách. [13]
Hoóc môn tăng trưởng cho gia súc có thể tồn tại trong phân của chúng. Các nghiên cứu cho thấy
tiếp xúc với hoóc môn thông qua môi trường bên ngoài hay thức ăn trực tiếp có thể liên quan đến
ung thư vú và ung thư tinh hoàn ở người. [22]
Thành phần muối của chất thải động vật khi rò rỉ, có thể làm tăng nồng độ muối trong nước uống,
làm tăng huyết áp của những người nhạy cảm với muối. [17]
Các kim loại nặng như arsenic và đồng, mà có trong thức ăn gia súc để thúc đẩy sự phát triển, cũng
sẽ được thải ra trong chất thải động vật. Những chất ô nhiễm này làm ô nhiễm nước và có thể gây
hại cho sức khoẻ con người nếu nồng độ cao. [19]
Nguy cơ sức khỏe đến từ các chất ô nhiễm trong không khí
Các loại khí phát thải từ các hoạt động nông nghiệp như H2S, NH3 có tác động tiêu cực đến sức
khỏe cộng đồng xung quanh, đặc biệt là khi các hoạt động nông nghiệp được tập trung với quy
mô lớn. Việc tiếp xúc với nồng độ H2S rất thấp cũng có thể gây ra các vấn đề về sức khoẻ như:
ho, dị ứng mắt, mũi và nhức đầu. Các triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, đau bụng, chóng mặt
và phồng rộp môi. [12] Sự tiếp xúc lâu dài với nồng độ H2S thấp có liên quan đến chứng mất máu,
mất khả năng phát hiện mùi hôi. Nghiên cứu cho thấy phơi nhiễm ở mức độ thấp cũng có thể gây
ra các bất thường thần kinh như sự khiếm khuyết cân bằng, giảm thị giác, phân biệt màu sắc, thính
giác, trí nhớ. [18]
Ammonia (NH3) sản sinh trong quá trình xử lý, phân hủy chất thải. Việc tiếp xúc có thể gây thở khò
khè, thở dốc, kích ứng mắt, cổ họng, hệ hô hấp, xoang và da. [12,18] Theo một số nghiên cứu, tiếp xúc
với nồng độ ammonia ở mức vừa phải (50-150 ppm) có thể làm cho con người bắt đầu ho; Nồng độ
cao hơn (trên 150 ppm) có thể gây kích ứng ở đường hô hấp, hội chứng rối loạn chức năng đường
hô hấp (RADS), tình trạng quá mẫn cảm đường thở, viêm phổi và phù phổi. Phơi nhiễm với các loại
khí độc này ở một nồng độ cao có thể gây tử vong. [18]
Ô nhiễm mùi
Chất ô nhiễm không khí rõ ràng nhất do các trang trại sản xuất là mùi. Trên thực tế, mùi hôi thối
khủng khiếp của một trang trại có thể dễ dàng nhận thấy hàng kilomet. Ngoài việc suy giảm chất
lượng cuộc sống của những người trong các cộng đồng xung quanh, tiếp xúc với mùi hôi từ các
trang trại của nhà máy có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ con người, có liên quan đến kích ứng
mũi, tiêu chảy, khàn tiếng, đau họng, ho, tức ngực, nghẹt mũi, đánh trống ngực, thở dốc, căng
thẳng, buồn ngủ và thay đổi tâm trạng. [18]
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Nhiễm độc hóa chất thuốc trừ sâu
Các trang trại thường sử dụng trực tiếp một lượng lớn chất hóa học trong thuốc trừ sâu, thuốc bảo
vệ thực vật, thuốc diệt cỏ… hoặc gián tiếp thông qua thức ăn gia súc. Nhiều chất này được biết là
gây ung thư, ức chế hệ thống miễn dịch và can thiệp vào hệ thống thần kinh, nội tiết và sinh sản. [9]

SỰ SUY GIẢM CHẤT DINH DƯỠNG TRONG THỰC PHẨM
Hiện nay, trên thế giới tình trạng bệnh béo phì đang trở nên đáng báo động. Một phần nguyên
nhân là do chế độ ăn giàu chất béo, thịt chế biến, carbohydrate và muối trong đồ ăn nhanh và
sôđa với xi-rô ngô hàm lượng fructose cao (HFCS). Lối sống nhanh và đề cao tính tiện lợi tại các
thành phố lớn đã đưa con người đến gần hơn với những chế độ ăn “nhiều ca-lo – ít dinh dưỡng”
với lượng tiêu thụ của đồ đóng gói, đóng hộp, thực phẩm làm sẵn, thức ăn nhanh và nước giải khát
ngày càng tăng. Đặc biệt, việc ăn uống không chú ý tới chất dinh dưỡng có thể khiến chúng ta vô
tình tiêu thụ quá nhiều “ca-lo rỗng”” (empty calories). Ca-lo rỗng là những ca-lo chúng ta tiêu thụ
từ thức ăn với giá trị dinh dưỡng rất ít, hầu như không có chất xơ, axit amin, chất chống oxy hoá,
khoáng chất hoặc vitamin. Những ca-lo rỗng này được nạp vào cơ thể chủ yếu qua các loại thức ăn
nhiều đường phụ gia và chất béo tổng hợp như bánh kẹo, đồ ngọt, đồ ăn nhanh, nước năng lượng,
nước giải khát. Đường phụ gia và chất béo tổng hợp được bổ sung vào các loại thực phẩm này để
kích thích vị giác nhưng chính chúng lại là nguyên nhân dẫn tới béo phì.
Ngoài bệnh béo phì và các bệnh mãn tính có liên quan đến béo phì, một chế độ ăn uống phụ thuộc
vào thực phẩm công nghiệp còn có các hậu quả sức khoẻ quan trọng khác gắn liền với phương
pháp sản xuất:
• Cây được trồng theo quy mô công nghiệp để tạo ra năng suất cao, dễ vận chuyển và tăng
trưởng nhanh, chứ không chú trọng vào hàm lượng chất dinh dưỡng. [8] Kết quả là, các chất dinh
dưỡng đa lượng và vi lượng (những thành phần quan trọng trong chế độ ăn của chúng ta) đã
giảm đi trong việc cung cấp thực phẩm vì các cây công nghiệp mới thường có ít chất dinh dưỡng
hơn các cây trồng lâu đời.
• Hàm lượng chất dinh dưỡng của các sản phẩm động vật cũng giảm với sự gia tăng của sản
xuất công nghiệp. Điều này do một phần chế độ ăn của gia súc chủ yếu dựa trên thức ăn công
nghiệp và môi trường chật hẹp, ít được vận động. Sản lượng sữa cao hơn trong các cơ sở sản
xuất công nghiệp có xu hướng tương ứng với nồng độ protein, chất béo và các thành phần khác
trong sữa thấp hơn. [15] Các sản phẩm động vật từ chăn nuôi gia súc như thịt bò có hàm lượng
chất dinh dưỡng quan trọng thấp hơn và có hàm lượng chất béo và cholesterol LDL (“chất béo
xấu”) cao hơn. [11]
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TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG

Các mô hình kinh doanh nông nghiệp quy mô lớn và trang
trại của các doanh nghiệp này không chỉ ảnh hưởng tới sức
khoẻ và môi trường sống của chúng ta mà còn ảnh hưởng tiêu
cực tới nền kinh tế địa phương. Với tuyên bố hùng hồn rằng
sự có mặt của những mô hình kinh tế này sẽ tạo ra việc làm
và thúc đẩy vào kinh tế cộng đồng, nhiều địa phương đã mở
rộng cửa chào đón các trang trại công nghiệp. Tuy nhiên,
khi các trang trại quy mô lớn xuất hiện ở các địa phương,
thay thế các trang trại nhỏ, họ lại tạo ra một cuộc suy thoái
kinh tế. Những hộ sản xuất nhỏ không thể cạnh tranh và cuối
cùng sẽ biến mất. Các trang trại lớn cũng ảnh hưởng đến các
doanh nghiệp địa phương phi nông nghiệp. Một nghiên cứu
cho thấy các trang trại chăn nuôi lợn nhỏ chi tiêu gần 50%
nhiều hơn cho các doanh nghiệp địa phương so với các trang
trại lớn, chủ yếu là do các trang trại công nghiệp lớn mua
thức ăn gia súc ở các nguồn bên ngoài địa phương. [4]
Các trang trại của công ty được xây dựng với mô hình 1 công
ty mẹ và nhiều công ty con ở các lĩnh vực khác nhau để tạo
thành một chu trình khép kín và cắt giảm nhiều chi phí nhất
có thể. Ví dụ: nguyên liệu được chuyển, mua với giá thành
thấp hơn từ các công ty con trong công ty mẹ, chứ không
phải tại cửa hàng thức ăn gia súc hoặc cửa hàng vật dụng
địa phương. Ngoài ra, nhu cầu của các trang trại công nghiệp thường vượt quá khả năng của các doanh nghiệp nhỏ
tại một địa phương, vì vậy họ phải mua thức ăn và các vật
liệu khác với số lượng lớn từ các nhà cung cấp ở ngoài.
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Tiêu dùng thực phẩm bền vững
TIÊU DÙNG THỰC PHẨM BỀN VỮNG LÀ GÌ?

Theo nhóm biên soạn, định nghĩa “Tiêu dùng thực phẩm bền vững” có thể được tổng hợp lại trong
6 tiêu chí:
1) Hạn chế và hướng tới không chất thải
Giảm rác thải thực phẩm (bao gồm rác thải đến từ các giai đoạn sản xuất, đóng gói, phân phối,
tiêu thụ), qua đó tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và tiền bạc sử dụng để sản xuất
và tiêu hủy.
2) Ăn uống cân bằng hơn với dinh dưỡng hợp lý
Tiêu thụ nhiều rau quả, ngũ cốc và đậu hơn và một lượng nhỏ các sản phẩm động vật sản xuất
đạt tiêu chuẩn cao về phúc lợi và môi trường sẽ giúp giảm nguy cơ sức khoẻ và tác động môi
trường như khí nhà kính.
3) Ủng hộ thực phẩm thân thiện với môi trường
Cụ thể là các thực phẩm được sản xuất tại địa phương, thực phẩm theo mùa và thực phẩm có
quy trình sản xuất bền vững (ít hao tốn năng lượng và ít chất thải độc hại). Điều này có lợi cho
hệ sinh thái tự nhiên, giảm thiểu năng lượng được sử dụng trong sản xuất, vận chuyển và lưu trữ
thực phẩm và giúp tăng cường nền kinh tế địa phương.
4) Chọn sản phẩm được chứng nhận “Fair Trade - Công bằng Thương mại”
Fair trade là nhãn chứng chỉ cho các sản phẩm được mua bán, sản xuất đảm bảo quyền lợi cho
những người sản xuất nhỏ. Tiêu chí này áp dụng với thực phẩm và đồ uống nhập khẩu từ các
quốc gia khó khăn hơn, đảm bảo việc sản xuất công bằng đối với các lao động địa phương.
5) Hạn chế đường, muối, chất béo, các chất phụ gia, hóa chất tổng hợp
Một chế độ ăn uống quá nhiều đường, muối và chất béo tổng hợp và chất phụ gia (như siro ngô
hàm lượng fructose cao – HFCS) có khả năng gây các vấn đề về sức khỏe và ô nhiễm môi trường.
6) Tự trồng lương thực và mua thêm từ các cửa hàng địa phương
Sự tươi ngon và an toàn của thực phẩm được trồng tại vườn là không thể bàn cãi. Kết hợp với
thị trường địa phương, các cửa hàng nhỏ, các quán cà phê và các nhà bán lẻ khác cung cấp sự
lựa chọn đa dạng hơn và thúc đẩy kinh tế địa phương.
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CÁC GIẢI PHÁP CHO SẢN XUẤT – TIÊU DÙNG THỰC
PHẨM BỀN VỮNG
VỀ SẢN XUẤT
Canh tác thông minh hơn
Trong hai thập kỷ qua, việc sử dụng công nghệ vào nông nghiệp
giúp cải thiện và duy trì mức năng suất cao trong sản xuất
lương thực, thậm chí với sự đầu tư ít hơn về đầu vào nông
nghiệp, nhưng cũng để lại nhiều tác động. Các giải pháp chủ
yếu để cải thiện quản lý trang trại bao gồm việc lựa chọn cẩn
thận các giống hạt phù hợp với điều kiện của địa phương, sử
dụng phân bón hợp lý hơn, kết hợp với chú ý đến vi chất dinh
dưỡng, kết hợp cây trồng với các loại cây cố định ni-tơ để
không chỉ nuôi cây, mà còn nuôi đất nữa và dự báo thời tiết tốt
hơn để lựa chọn thời vụ gieo trồng và thu hoạch.
Mở rộng đất nông nghiệp ở những vùng đất có trữ lượng cacbon thấp
Ngay cả khi đất trồng trọt phải mở rộng, nó có thể thực hiện
được với chi phí môi trường thấp hơn khi canh tác ở các vùng
đất phi nông nghiệp có giá trị đa dạng sinh học thấp, lưu trữ ít
cac-bon và cũng không có khả năng chứa nhiều cac-bon trong
tương lai. Những vùng đất như thế có thể là các đồng cỏ, đất
bùn, thay vì các cánh rừng nguyên sinh.
Canh tác an toàn, hữu cơ - Hạn chế sử dụng hóa chất
Canh tác an toàn là thực phẩm thu được từ việc nuôi trồng,
vẫn sử dụng một lượng “đầu vào” là hóa chất như thuốc trừ
sâu, chất hóa học tổng hợp… Nhưng việc sử dụng hóa chất
được thực hiện đúng quy trình để sản phẩm ra thị trường chỉ
còn dư lượng hóa chất dưới mức cho phép, không gây hại cho
sức khỏe người tiêu dùng. Cũng vì thế chúng được gọi là sản
phẩm “an toàn”.
Thực phẩm hữu cơ là những loại rau, củ, trái cây, gia súc,
gia cầm…được nuôi trồng bằng phương pháp hữu cơ, không
được phép sử dụng các loại phân bón hóa học, thuốc bảo vệ
thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng, các giống biến đổi gien.
Phân bón cho cây lấy từ chất thải động vật, cây cỏ mục nát để
phân hủy tự nhiên rồi mới dùng cho cây. Diệt trừ sâu bọ bằng
thiên địch hoặc bằng các chế phẩm sinh học từ rượu, gừng,
tỏi, ớt, …
Lợi ích mà sản phẩm hữu cơ hay canh tác hữu cơ mang lại
không chỉ dừng lại ở mức độ giá trị dinh dưỡng cho người sử
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dụng mà còn tốt cho người trồng và hệ sinh thái xung quanh.
Khi canh tác nông nghiệp không sử dụng hóa chất, cũng có
nghĩa là người nông dân cũng sẽ không phải tiếp xúc với hóa
chất, sức khỏe của họ sẽ được đảm bảo hơn. Và khi không có
hóa chất, khu vườn cũng sẽ là ngôi nhà chung cho nhiều loại
sinh vật cùng sinh sống và tự duy trì sự cân bằng giữa các loài.
Việc chỉ sử dụng loài, giống bản địa cũng giúp bảo tồn nguồn
gen động, thực vật đa dạng.
VỀ TIÊU DÙNG

Một số loại nhãn
thực phẩm hữu cơ

Canada

Mỹ

Châu Âu

Úc

Việt Nam
Việt Nam

Người tiêu dùng là một lực lượng có sức mạnh lớn, có thể ảnh
hưởng ngược trở lại quá trình sản xuất và phân phối cũng như xử
lý rác thải. Vì vậy, hệ thống thực phẩm có thể trở nên bền vững
hơn nếu thị trường tiêu dùng đưa ra những lựa chọn hợp lý và yêu
cầu nhà sản xuất phải cung cấp tương ứng.
Sử dụng thực phẩm có nhãn hữu cơ
Ngày nay, đi chợ vào khu hàng bán đồ ăn, chúng ta thấy có
những món được dán nhãn “hữu cơ”. Đây là một loại nhãn sinh
thái với quy trình chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo quá trình
sản xuất nuôi trồng không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng hóa
chất. Nhà sản xuất không được quảng cáo chứng nhận hữu cơ
nếu họ dùng hóa chất trong 3 năm trước khi thu hoạch. Trước
khi chứng nhận một sản phẩm là hữu cơ (organic), chính quyền
sẽ thanh tra nông trại xem sản phẩm và phương thức nuôi trồng
có hội đủ các tiêu chuẩn đã đề ra không.
Mua sản phẩm địa phương
Khi một sản phẩm được mang từ nơi khác tới, đồng nghĩa với
việc một lượng nhiên liệu hóa thạch nhất định đã phát thải ra
môi trường để mang thực phẩm đó đến nơi tiêu thụ. Thậm chí
để vận chuyển xa và sử dụng lâu dài nhất có thể, sản phẩm đó
phải được bảo quản hóa học.
Do đó, để hạn chế việc phát thải thêm khí nhà kính, làm lợi cho
kinh tế địa phương và có được những sản phẩm tươi ngon mỗi
ngày, việc lựa chọn các sản phẩm địa phương nên được cân
nhắc mỗi khi bạn ra chợ, hay vào siêu thị.
Tự trồng thực phẩm
Tự trồng thực phẩm thực ra đôi khi đơn giản hơn bạn nghĩ
nhiều, đặc biệt là nếu bạn muốn có thực phẩm hữu cơ. Thay vì
phân bón hóa học, bạn hoàn toàn có thể sử dụng thức ăn thừa
hoặc rác hữu cơ khi chế biến thức ăn để làm phân bón cho cây.
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Và, bạn hoàn toàn có thể có một vườn rau từ thực phẩm thừa trong nhà. Những mẩu rau, củ như
hành lá, cà chua, nhánh gừng nếu được gieo trồng vẫn có thể tiếp tục phát triển.
Dù bạn không có cả một khu vườn lớn, nhưng bạn vẫn có thể trồng các loại rau và thậm chí một
số trái cây có thể được trồng ngay trên ban công hoặc, hoặc trong các thùng xốp và đặt ở bất kỳ
không gian trống nào thích hợp. Dù chưa thể tự cung, tự cấp hoàn toàn như bạn muốn nhưng với
việc có thêm gia vị cho mỗi bữa ăn cũng đã là một điều tuyệt vời. Việc tự trồng thực phẩm còn giúp
bạn tiết kiệm tiền nữa.
Trồng rau quả mà không sử dụng hóa chất là phương pháp làm vườn tốt nhất mà bạn có thể chọn,
nhưng bạn cần thời gian để tìm ra cách thức, phương pháp và loại cây trồng nào tốt nhất trong
khu vườn của bạn. Hãy dành thời gian nghiên cứu về làm vườn hữu cơ, đặc biệt là các biện pháp
phòng chống sâu, bệnh hại.
Đa dạng hóa nguồn thức ăn, nhưng phải theo mùa
Bằng cách cố gắng để đa dạng hóa những gì chúng ta ăn, chúng ta không chỉ phục vụ tốt hơn cơ
thể chúng ta mà còn cho môi trường xung quanh.
Ngày nay, các siêu thị cung cấp những gì mà người tiêu dùng yêu cầu và từ đó đòi hỏi các nhà
bán lẻ phải hợp tác với các nhà sản xuất thực phẩm đó. Ví dụ, khi người tiêu dùng đòi hỏi một số
loại phải có quanh năm - ngay cả khi trái mùa tại địa phương đó, thì thực phẩm phải được nhập
khẩu từ nơi khác có khí hậu thích hợp để trồng về, làm tăng lượng cac-bon thải ra đằng sau mỗi
bữa ăn của chúng ta.
Hạn chế sử dụng thực phẩm có tác động lớn tới môi trường
Chúng ta – với tư cách là người tiêu dùng – cần quan tâm nhiều hơn tới nguồn gốc và quá trình sản
xuất các sản phẩm mà mình sẽ mua về. Hãy lựa chọn sản phẩm một cách có chủ ý, ủng hộ những
sản phẩm được sản xuất với quy trình bền vững và gần với tự nhiên thay vì các sản phẩm công
nghiệp sử dụng nhiều phụ gia, hóa chất, tài nguyên và năng lượng.
Ví dụ: Thịt bò là một sản phẩm không hiệu quả để tạo ra ca-lo và protein cho con người. Theo ước
tính trung bình, thịt bò chỉ chuyển hóa được 1% tổng lượng thức ăn chăn nuôi thành thức ăn cho
con người. Sản lượng thịt bò cũng được dự báo sẽ tăng hơn 92% trong giai đoạn 2006-2050, điều
này có nghĩa là nhu cầu đất đai sẽ tăng lên để sản xuất thức ăn cho bò. Thay đổi cắt giảm chỉ 20%
lượng thịt bò hoặc sữa sẽ giải cứu được hàng trăm triệu héc-ta rừng và các dịch vụ đi kèm giúp bảo
vệ hệ sinh thái, hoặc có thể được sử dụng để giúp đáp ứng nhu cầu lương thực của thế giới.
Các loại thực phẩm thân thiện hơn và có hiệu suất chuyển hóa thức ăn đầu vào cao như thịt gà, cá,
nấm, đậu nên là thành phần cung cấp protein chính trong bữa ăn.
Lựa chọn thức ăn đa dạng với hàm lượng dinh dưỡng hợp lý
Chúng ta tiêu thụ thực phẩm không chỉ để lấy năng lượng từ ca-lo mà còn để cung cấp chất dinh
dưỡng cho cơ thể. Vì vậy hãy cẩn thận với những thực phẩm có ca-lo rỗng cao và nghèo dinh
dưỡng. Việc lựa chọn chất dinh dưỡng cũng cần phù hợp với sức khỏe, thể trạng và nhu cầu của
mỗi cá nhân. Việc ăn uống đa dạng cũng giúp cho cơ thể tiếp nhận được nhiều dinh dưỡng và
vitamin khác nhau từ thức ăn.
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VÌ SAO THANH NIÊN CẦN QUAN TÂM ĐẾN TIÊU DÙNG THỰC PHẨM BỀN VỮNG?

Mỗi người trong chúng ta hàng ngày đều có ít nhất là 2 - 3 bữa ăn: sáng, trưa và tối, 7 ngày 1 tuần
và 365 ngày 1 năm. Nhưng đó là câu chuyện của ngày hôm nay khi chỉ có 7,2 tỷ người khác cùng
ăn chung với bạn. Đến năm 2050, sẽ có thêm ít nhất là 2 tỷ người nữa cần được ăn uống hằng
ngày. Đến lúc đó, liệu bạn còn có thể thoải mái ăn uống hay hưởng thụ như bây giờ?
Những thay đổi về quy trình sản xuất thực phẩm sạch hơn, an toàn hơn, thân thiện hơn với môi
trường và người tiêu dùng chắc chắn sẽ cần phải được thực hiện, đồng thời cần được cộng đồng
hiểu và ủng hộ. Tuy nhiên, điều đó có thể bắt đầu thực hiện luôn, mà không cần chờ tới năm 2050
không?
Một nửa dân số thế giới hiện nay dưới 20 tuổi và 90% thanh niên sống ở các nước đang phát triển.
Thanh niên là một nhóm quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu và sẽ là nhân tố và động cơ chính
tạo ra thay đổi trong tương lai gần. Thanh niên sẽ trở thành người ra quyết định, nhà sản xuất và
đồng thời là người tiêu dùng. Cách suy nghĩ, lối sống và thói quen hình thành hiện tại của họ sẽ có
vai trò quyết định đối với các khuôn mẫu tiêu thụ trong tương lai.
Và hiện tại, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, tiếng nói của giới trẻ với tư cách người tiêu
dùng và các quyết định của họ ngày càng có nhiều ảnh hưởng tới thị trường và công ty sản xuất,
cung cấp.
Do đó, các bạn, những người trẻ cần và nên biết về chủ đề này để có thể cùng xây dựng và thay
đổi xã hội, thay đổi hệ thống thực phẩm theo hướng công bằng và bền vững hơn.
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Phương pháp
lồng ghép chủ đề vào
hoạt động giáo dục
cho thanh niên
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Tài liệu này không chỉ tập trung vào việc cung cấp kiến thức về chủ đề Tiêu dùng thực phẩm
bền vững, mà còn chú trọng vào các quy trình, công cụ xây dựng những buổi giảng dạy, những
hoạt động về Tiêu dùng thực phẩm bền vững, các mô hình và kỹ năng để tổ chức hoạt động
giúp thay đổi nhận thức và hành vi cho các bạn trẻ.
Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen của con người là không hề dễ dàng và khó có thể đạt kết
quả chỉ trong một sớm một chiều. Điều này đòi hỏi sự đầu tư công sức, kiên trì và phương pháp
thực hiện hợp lý. Để một cá nhân có thể đưa ra lựa chọn tiêu dùng thực phẩm bền vững hơn,
người đó cần có sự hiểu biết cơ bản và nắm được cách thức hành động cũng như có động lực
và mong muốn thực hiện nó. Chúng ta có thể trao cho người khác những hành trang này qua
cách giáo dục, tập huấn hay đơn giản là lồng ghép thông tin vào các hoạt động khác một
cách khéo léo.

CÁC HÌNH THỨC LỒNG GHÉP
“Tiêu dùng thực phẩm bền vững” là một chủ đề gần gũi với
cuộc sống của các bạn trẻ - những người không chỉ đã, đang và
sẽ là lực lượng tiêu dùng mà còn có thể tham gia vào những vai
trò khác nhau trong hệ thống tiêu thụ thông qua nghề nghiệp
trong tương lai. Vì vậy, việc lồng ghép nội dung này vào các
chương trình, hoạt động dành cho thanh niên trong và ngoài
chương trình học chính khóa có tầm quan trọng lớn trong việc
giáo dục tiêu dùng bền vững và lối sống xanh. Dưới đây là gợi
ý một số hình thức mà giáo viên, tập huấn viên và các nhà tổ
chức có thể tham khảo để đưa chủ đề “Tiêu dùng thực phẩm
bền vững” đến với thanh niên một cách thiết thực và gần gũi.
LỒNG GHÉP VÀO BÀI GIẢNG, BÀI TẬP, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
Chủ đề “Tiêu dùng thực phẩm bền vững” có thể được khai
thác dưới nhiều góc độ khác nhau và có mối liên quan tới
nhiều lĩnh vực từ kinh tế, môi trường, sản xuất tới công nghệ,
du lịch, nghệ thuật… Vì vậy, khả năng lồng ghép nội dung
này vào các môn học là rất tiềm năng. Các giáo viên, giảng
viên có thể sử dụng chủ đề này như ví dụ hoặc đưa ra những
thông tin bổ trợ cho bài giảng tùy theo nội dung bài học cụ
thể. Ví dụ: Giới thiệu về chiến thuật tiếp thị sản phẩm của các
tập đoàn cung cấp đồ ăn nhanh trong bài giảng liên quan tới
marketing, so sánh giữa sản xuất rau hữu cơ và sản xuất rau
sạch trong một bài giảng về môi trường,…
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Ngoài ra, để sinh viên có thể tiếp cận một cách chủ động hơn
với chủ đề này, giáo viên, giảng viên có thể đưa ra những bài
tập hay định hướng tìm hiểu, tham khảo thêm như bài tập thiết
kế logo cho một công ty sản xuất rau hữu cơ, hay bài tập tìm
hiểu chuỗi cung ứng của sản phẩm sữa của nhãn hàng A,…
Trong nhiều trường hợp, những đề tài nghiên cứu cá nhân,
nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên cũng có thể được
gợi ý để lồng ghép các chủ đề liên quan đến “Tiêu dùng thực
phẩm bền vững”. Ví dụ: đề tài nghiên cứu về “khả năng sử
dụng rác thải thực phẩm tại Hà Nội để chuyển hóa thành xăng
sinh học” hay “tác động của toàn cầu hóa đến ngành sản xuất
lúa gạo ở Việt Nam”, …
LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG TẬP HUẤN
Tập huấn ngoại khóa là một hình thức hiệu quả khi muốn giới
thiệu sâu hơn về một chủ đề nhất định đến sinh viên. Tùy điều
kiện cụ thể về nguồn lực như nhân lực, thời gian, địa điểm,
tài chính… mà những tập huấn này có thể được tổ chức khác
nhau. Ví dụ, trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế,
tập huấn viên có thể tổ chức một buổi chia sẻ ngắn trong
khoảng 2-3 tiếng về chủ đề “Thế nào là thực phẩm hữu cơ?”
tại một địa điểm mượn của nhà trường. Cũng với chủ đề này,
bạn có thể chọn cách mời một chuyên gia về thực phẩm đến
để chia sẻ với sinh viên trong vòng khoảng 2 tiếng, hoặc tổ
chức một hoạt động trò chơi lồng ghép thông tin về thực phẩm
hữu cơ.
Một đặc điểm của hình thức tập huấn là số lượng học viên
tham gia không nên quá đông bởi điều này có thể ảnh hưởng
đến chất lượng của buổi học. Tùy vào phương pháp cụ thể,
một tập huấn thường có khoảng từ 30 – 40 người tham gia.
Các hoạt động tương tác càng nhiều thì số lượng người càng
nên được giữ ở mức vừa phải. Với một buổi chia sẻ của khách
mời hay chiếu phim thì số lượng người tham gia có thể lớn hơn.
Trong phần 2 của chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu cụ thể
hơn một số phương pháp phù hợp để sử dụng trong tổ chức tập
huấn về chủ đề “Tiêu dùng thực phẩm bền vững”.
LỒNG GHÉP VÀO HOẠT ĐỘNG ĐI THAM QUAN THỰC TẾ
Đây là một hoạt động mang tính thực tế cao và thường sẽ thu
hút được nhiều sự quan tâm và tham gia của sinh viên. Hoạt
động tham quan thực tế thường sẽ kéo dài ít nhất nửa ngày
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(chưa tính thời gian di chuyển) và có thể hạn chế số lượng
người tham gia tùy vào tính chất của địa điểm được chọn lựa.
Một chuyến đi thực tế cũng sẽ đòi hỏi đầu tư hơn về chuẩn bị
và tổ chức, bởi thường các địa điểm này sẽ nằm ngoài trường
học (trong một số trường hợp, có thể sử dụng nguồn lực nhà
trường có sẵn như vườn rau của trường hay căng tin, bếp ăn
của trường…). Tùy vào điều kiện thực tế tại địa phương cũng
như nguồn lựa sẵn có của nhà trường, tập huấn viên/người tổ
chức có thể lựa chọn các địa điểm đa dạng liên quan đến chủ
đề như: thăm quan và thực hành tại một vườn rau, tham quan
một xưởng chế biến, đi siêu thị và thực hành đọc nhãn mác sản
phẩm, thăm quan một xưởng tái chế rác hữu cơ, …
LỒNG GHÉP VÀO CÁC SỰ KIỆN
Đây là hình thức lồng ghép khá quen thuộc với các bạn sinh
viên bởi các trường học thường xuyên tổ chức các sự kiện
ngoại khóa trong suốt năm học. Những sự kiện này có thể rất
đa dạng về hình thức: từ cuộc thi, triển lãm tới hội chợ, buổi
biểu diễn, hoặc tổng hợp nhiều hình thức tổ chức khác nhau.
Các sự kiện thường sẽ có tính lan tỏa rộng rãi và có khả năng
hướng tới số lượng người tham gia lớn hơn so với tập huấn hay
đi thực tế. Một điểm thú vị nữa của việc lồng ghép vào sự kiện,
đó là sinh viên hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình lên kế
hoạch và tổ chức các sự kiện này cùng với các thầy cô. Điều
này sẽ giúp các bạn nâng cao kỹ năng của bản thân và cũng
có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chủ đề của sự kiện. Một số ví dụ
về sự kiện: cuộc thi viết về “An toàn thực phẩm”, triển lãm ảnh
về “Ẩm thực truyền thống Việt Nam”, phiên chợ giới thiệu sản
phẩm hữu cơ… Trong năm 2014 - 2015, một chuỗi sự kiện về
“Sống xanh và tiêu dùng bền vững” mang tên “Tuần lễ không
tác động” đã được tổ chức tại một số trường đại học ở Việt
Nam như Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Tài nguyên và
Môi trường Hà Nội, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, Đại học
Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Chuỗi sự kiện
này bao gồm nhiều hoạt động nhỏ được tổ chức vào các ngày
khác nhau trong tuần như: đạp xe tuyên truyền, tập huấn, đi
thực tế, cuộc thi ảnh trên mạng, ngày tái chế, …
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MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP
SỬ DỤNG TRONG TẬP HUẤN
Chu trình học qua trải nghiệm
Một trong những phương pháp hữu hiệu có thể tham khảo
để tăng tính hiệu quả trong quá trình lồng ghép và truyền tải
kiến thức tập huấn đó là chu trình học thông qua trải nghiệm,
hay cụ thể hơn là “bài học được phản ánh qua hành động”
(Felicia, 2011). David Kolb – một nhà lý thuyết giáo dục người
Mỹ đã đưa ra bốn bước cho mô hình học qua trải nghiệm (như
hình bên).
Vậy, làm thế nào để xây dựng tập huấn dựa theo mô hình học
tập này?
Trước hết, cần làm rõ vai trò của người giảng viên (hay có
thể gọi là tập huấn viên) là giúp học viên của mình học và áp
dụng đúng bài học của mình. Do đó, trước khi lồng ghép bài
giảng, tập huấn viên cần làm rõ trọng tâm bài học của buổi
tập huấn là gì.
Tập huấn viên/giảng viên có thể đi theo tiến trình sau:
Bước 1: Phân tích học viên
Học viên họ đã có gì? Về thái độ với bài học, họ muốn học hay
không? Về kiến thức, họ am hiểu đến đâu? Về kinh nghiệm áp
dụng, họ đang ở mức nào?
Học viên của bạn cần học gì, cần học như thế nào?
Bước 2: Xác định mục tiêu bài học.
Mục tiêu bài học của bạn cần được làm rõ để việc thiết kế bài
học trở nên dễ dàng và đúng hướng. Ví dụ: sau 45 phút giảng
hay 90 phút giảng thì học viên sẽ rút ra được điều gì?
Ngoài ra, để xác định mục tiêu bạn cần trả lời được 2 câu hỏi:
Mục tiêu gì (kĩ năng hay kiến thức)?
Và ở mức độ như thế nào?
VD: Mục tiêu là học viên hiểu được kiến thức, mục tiêu là học
viên hiểu – nhắc lại được hay học viên hiểu và có thể giải thích
được?
Bước 3: Thiết kế hoạt động trải nghiệm
Bài tập trải nghiệm là một trong những bước quan trọng nhất
để xác định bài học của bạn có thành công hay không. Vì học
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viên sẽ đúc rút kinh nghiệm qua từng trải nghiệm do giảng viên thiết kế, do đó bài học trải nghiệm
cần phải liên quan để học viên có thể phân tích. Hoạt động trải nghiệm có thể có các trải nghiệm
như: nghe, nhìn, ngửi, nếm, làm, cảm nhận hay suy nghĩ. Tuy nhiên, hoạt động nên tạo ra cảm xúc
để học viên thích thú và có điều khiến họ phải suy nghĩ, trăn trở.
Bước 4: Thiết kế phân tích và khái quát bài học.
Ở bước này, tập huấn viên sẽ hỏi các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm để học viên tự nhận ra
những trải nghiệm của mình, tự đưa ra các suy luận và bài học.
Bước 5: Thiết kế hoạt động áp dụng.
Hoạt động áp dụng là phần mà người tập huấn viên có thể gợi ý cho các bạn học viên về các cách
giúp học viên liên hệ từ bài học ra thực tế. Hoạt động áp dụng có các cấp độ: áp dụng để liên hệ
thực tế, áp dụng để làm, áp dụng để phân tích sâu nội dung bài học.
Để bạn đọc có thể hình dung và hiểu rõ hơn về việc áp dụng mô hình “Học qua trải nghiệm”, chúng
ta sẽ cùng tìm hiểu thử một ví dụ cho phương pháp.
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Ví dụ mẫu

Chúng ta sẽ lấy bối cảnh là thiết kế bài giảng cho một nhóm sinh viên tại Hà Nội gồm 30 bạn, chủ
đề buổi học là “Ăn nhanh và ăn chậm”. Buổi học sẽ kéo dài 90 phút
BƯỚC 1: PHÂN TÍCH HỌC VIÊN
Học viên của chúng ta là các bạn sinh viên, độ tuổi từ 18 – 22 và đang học tập, sinh sống tại Hà
Nội. Về thái độ, ta quan sát được rằng nhóm sinh viên này đều ham học hỏi, tuy nhiên về kiến thức
nền tảng thì các bạn đều chưa được tiếp cận nhiều với chủ đề “ăn chậm”.
Ta sẽ xác định sinh viên cần được học các kiến thức khái quát và một số thông tin cơ bản. Bài học cần
thiết kế một cách tươi vui, sinh động với các hoạt động nhóm và cá nhân.
BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC
Chỉ trong 90 phút bài học thì việc truyền tải một lượng lớn thông tin mới và mong đợi học viên có thể
hiểu, nhớ và thực hành là rất khó. Do đã xác định các bạn học viên đều mới với chủ đề này, ta có
thể tập trung vào mục tiêu chính là giúp học viên hiểu như thế nào là “ăn nhanh”, “ăn chậm”, có thể
cơ bản so sánh 2 khái niệm này và hiểu thông điệp “Nên lựa chọn ăn chậm thay vì ăn nhanh”. Mục
tiêu này chỉ dừng ở việc cung cấp kiến thức ở mức sơ bộ. Sau buổi học này, chúng ta mong muốn học
viên sẽ hiểu và nhắc lại được kiến thức.
BƯỚC 3: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Do thông điệp của bài học là “Nên lựa chọn ăn chậm thay vì ăn nhanh”, do đó bài học trải nghiệm
sẽ là chiếu các đoạn phim ngắn, đưa ra các con số gây bất ngờ về tác hại của “ăn nhanh” cũng như
lợi ích của “ăn chậm”; đồng thời có các hoạt động liên hệ bản thân để sinh viên hiểu rõ khái niệm
cũng như nhận thức được thói quen ăn uống của mình đang nghiêng về phía nào.
BƯỚC 4: THIẾT KẾ PHÂN TÍCH VÀ KHÁI QUÁT BÀI HỌC
Sau hoạt động trải nghiệm, chúng ta có thể hỏi học viên một chuỗi các câu hỏi để đúc kết được bài
học:
• Bạn nhìn thấy điều gì? (Để học viên tổng hợp lại những quan sát từ đoạn phim ngắn)
• Bạn cảm thấy như thế nào? (Dò hỏi thái độ của học viên)
• Tại sao lại dẫn đến tình trạng đó? (Để học viên tự suy nghĩ về nguyên nhân hiện nay con người
thường có xu hướng “ăn nhanh”)
• Bạn có thể làm gì? (Nhằm giúp học viên tự suy nghĩ các hoạt động mình có thể làm, gợi ý cho
hoạt động ở bước 5)
BƯỚC 5: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG ÁP DỤNG
Chúng ta sẽ thiết kế bài tập áp dụng như những “mẹo” tránh “ăn nhanh” và áp dụng “ăn chậm”. Để
bài tập được trọn vẹn, tập huấn viên có thể mời học viên của mình thử áp dụng trong 1 tháng và ghi
lại nhật ký để nhận ra sự khác biệt.
Có thể lồng ghép hoạt động theo nhóm vào bước 4 hoặc bước 5 để tăng tính tương tác giữa học viên.
Trên đây là một ví dụ cơ bản về việc thiết kế bài giảng áp dụng mô hình học qua trải nghiệm. Dựa
vào thông điệp bài học thì bài tập trải nghiệm sẽ cần được thiết kế lại cho phù hợp.
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Phương pháp phân tích trường hợp điển hình
Cung cấp các ví dụ tích cực thường dưới dạng một “trường hợp nghiên cứu điển hình” hay kể một
‘câu chuyện’. Ngày nay công cụ này được sử dụng rộng rãi với một mục đích chung là để tạo cảm
hứng thay đổi. Đôi khi kiến thức về “bền vững” có thể bị coi là “lý thuyết” hay “quá lý tưởng” hoặc
“xa rời thực tế”. Việc đưa ra những trường hợp cụ thể với người thật, việc thật sẽ đưa bức tranh bền
vững này trở nên rõ ràng và gần gũi hơn. Những ví dụ với bối cảnh càng gần gũi với học viên thì
khả năng thuyết phục càng lớn. Thay vì chỉ giới thiệu về mô hình “Ngân hàng thức ăn – Food Bank”
tại Mỹ, nơi thu lại thức ăn dư còn sử dụng được để chia cho người có hoàn cảnh khó khăn, hãy giới
thiệu cả mô hình tương tự ở Việt Nam như “Hà Nội Đủ” để thấy rằng không chỉ có những nước có
đời sống cao và hệ thống quản lý hiện đại mới có thể làm được mô hình “Ngân hàng thức ăn” này.
Các giá trị chính của các trường hợp ví dụ điển hình:
• Làm các ví dụ (để hiểu các vấn đề phức tạp);
• Tạo cảm xúc (để học viên tiếp xúc với cuộc sống thực, người thực, kinh nghiệm thực);
• Làm bằng chứng (xem những gì đã / đang được thực hiện)
Khi sử dụng phương pháp này, tập huấn viên có thể đạt được nhiều mục đích như:
• Thu hút sự chú ý (bạn có thể tưởng tượng rằng ...?);
• Kiểm tra kiến thức của học viên (bạn có biết rằng ...?);
• Cung cấp cho các giảng viên và học viên các bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của họ (nó
cho thấy rằng ...);
• Giúp học viên kết nối lý thuyết và thực hành;
• Phát triển tư duy phê phán (bạn sẽ làm gì trong tình huống này?) và hiểu biết về các mối quan
hệ thường phức tạp giữa, xã hội, kinh tế và điều kiện môi trường trong một quốc gia;
• Nâng cao nhận thức và kích thích hành động của học viên (những gì chúng ta có thể làm để
đạt được mục tiêu này?).
Một số lưu ý khi sử dụng phương pháp này:
• Trường hợp nghiên cứu điển hình cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và kiểm chứng tính xác thực và
cập nhật của thông tin (mô hình còn hoạt động không?)
• Tránh sử dụng các trường hợp đang gây tranh cãi, có nhiều ý kiến trái chiều và chưa có nguồn
thông tin đáng tin cậy nào xác thực.
• Dù thời lượng bài giảng có hạn, nên cung cấp thông tin đủ sâu và giúp học viên liên hệ từ ví
dụ điển hình này tới bản thân và bối cảnh nơi họ sinh sống. Có thể đưa thêm nguồn tham khảo
để học viên tìm hiểu sâu hơn sau bài giảng.
Để hỗ trợ cho các trường hợp nghiên cứu điển hình, giáo viên/tập huấn viên có thể thu thập và khai
thác các tài liệu như bản đồ và thống kê về sự kiện và con số; những kinh nghiệm nghề nghiệp và
câu chuyện thành công trong công việc; các sản phẩm và dịch vụ để tổ chức các hoạt động trên
lớp cũng như hỗ trợ phát triển nghiên cứu sâu trong một lĩnh vực cụ thể.
Sau đây là 2 gợi ý về trường hợp ví dụ điển hình cho chủ đề “Tiêu dùng thực phẩm bền vững” mà
các giáo viên/tập huấn viên có thể tham khảo.
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MÔ HÌNH NGÂN HÀNG THỰC PHẨM – FOOD BANK
Mô hình “Food Bank – Ngân hàng thực phẩm” được tổ chức
để có thể hỗ trợ cho những nhóm yếu thế trong xã hội, phân
phối, chia sẻ thức ăn đến với họ. Ngoài ra mô hình này còn có
thể giúp giải quyết tình trạng lãng phí thực phẩm.
Có thể thực hiện được hoạt động này thông qua cách thức liên
kết với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm như trang
trại, tiệm bánh, nhà hàng để có thể lấy thực phẩm thừa, không
sử dụng tới, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để tiêu thụ trong
một khoảng thời gian (một ngày hoặc một vài ngày nữa). Sau
đó phân phát những thực phẩm đó đến với những người vô
gia cư, những người nghèo, … Như vậy, thay vì bị lãng phí thì
những thực phẩm này có thể giúp ích cho những người khác.
Mô hình này cũng rất phổ biến trên thế giới, tại Mỹ có những
chương trình Food Bank của các bang, các thành phố đã được
tổ chức hơn chục năm nay.
Hiện nay ở Việt Nam có hai nhóm/tổ chức đang thực hiện theo
mô hình Food Bank này là:
• Hà Nội: nhóm Hà Nội Đủ
• TP. Hồ Chí Minh: nhóm Food Bank Sài Gòn
Các bạn có thể tìm hiểu thêm về mô hình hoạt động của hai
nhóm/tổ chức trên để có thể có thêm ý tưởng cho hoạt động
của mình.
MÔ HÌNH TRANG TRẠI TRƯỜNG HỌC
Mô hình này hoạt động với mục đích là mang những khoảnh
vườn nhỏ vào trong các trường tiểu học, để các em học sinh có
thể tự tay trồng rau, từ đó xây dựng tình yêu với môi trường và
giúp giảm thiểu các tác động từ thực phẩm.
Ngoài ra, các hoạt động truyền tải kiến thức hay thực hành về
nông nghiệp hữu cơ, về môi trường cũng có thể tổ chức ở bên
cạnh mô hình vườn trường. Như vậy học sinh, người tham gia
sẽ cảm thấy thích thú hơn, có dụng cụ giảng dạy trực quan và
cơ hội để thực hành luôn. Tuy nhiên, khó khăn trong thực hiện
mô hình này là việc thiết kế khu vườn sao cho phù hợp với thiết
kế, diện tích sẵn có và gắn kết, lôi kéo học sinh vào việc chăm
sóc, duy trì vườn.
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Hiện nay, có nhiều nhóm, tổ chức đã thực hiện các mô hình Trang trại trường học như thế này ở Hà
Nội, Huế, Hội An, … Chúng tôi xin giới thiệu hai dự án để các bạn có thể tìm hiểu về mô hình và
cách thức xây dựng, chạy và duy trì mô hình này:
• Hà Nội: dự án Farm to School - Từ Nông trại đến Trường học
• Huế: mô hình Little Farmers – Nông dân nhí

Phương pháp tranh biện – Debate
Tranh biện (Debate) được định nghĩa là một cuộc tranh luận hay thảo luận bày tỏ những quan điểm
khác nhau về một vấn đề cụ thể nào đó.
Một cuộc tranh biện diễn ra giữa 2 bên đối lập về quan điểm: Ủng hộ (Proposition) và Phản đối
(Opposition) về một kiến nghị (motion) cụ thể, thuộc một chủ đề/lĩnh vực (topic) nhất định. Nói cách
khác, hai bên tham gia tranh biện sẽ được đưa ra một vấn đề có tính gây tranh cãi và các thành
viên đứng ở vai trò bên nào sẽ phải bảo vệ quan điểm theo đúng vai trò của mình.
Một số vấn đề liên quan tới “Tiêu dùng thực phẩm bền vững”có thể đưa ra tranh biện: “Việt Nam
nên xây dựng một nhãn hữu cơ riêng”, “Nên phát triển hệ thống siêu thị thay vì chợ truyền thống để
quản lý thực phẩm tốt hơn”, “Chúng ta nên phát động phong trào tẩy chay đồ ăn nhanh”,… Bên
ủng hộ sẽ phải tìm kiếm các luận điểm, luận cứ để thuyết phục mọi người rằng điều này là cần thiết
và nên ủng hộ việc làm này. Còn đối với bên phản đối cũng sẽ phải đưa ra những lý lẽ để lý giải
và minh chứng sự đúng đắn cho tuyên bố phản đối của mình.
Thành phần một buổi tranh biện gồm:
• Bên ủng hộ vấn đề đưa ra
• Bên phản đối vấn đề đưa ra
• Hội đồng giám khảo (thường là số lẻ, trong đó 1 người kiểm soát thời gian)
• Khán giả (có thể là những học viên/sinh viên ở các nhóm còn lại đang không tham gia trực
tiếp vào cuộc tranh biện)
• Người thu và tổng hợp phiếu chấm của giám khảo
Các vấn đề thường được đưa ra trước buổi này từ vài tiếng cho tới vài ngày để các bên tự do nghiên
cứu và chuẩn bị hoặc trước phiên tranh biện.
Trong suốt buổi tranh biện:
• Không có thiết bị điện tử nào được sử dụng trong suốt trận thi đấu để tìm kiếm thông tin
• Không được phép có bất kỳ hỗ trợ nào từ bên ngoài
• Người tranh biện phải có khả năng đưa ra nguồn cho dẫn chứng
• Người tranh biện phải nói sự thật
• Người tranh biện phải làm việc theo nhóm
Mục đích:
Phương pháp tranh biện yêu cầu học viên sẽ phải làm việc với nhau, nghiên cứu, tìm hiểu thông tin
từ đó đưa ra các dẫn chứng, lý lẽ thuyết phục bảo vệ cho các luận điểm, tuyên bố của bên mà mình
tham gia. Không chỉ có vậy, các thông tin được đưa ra trong vòng tranh biện đều phải là thông tin
có thật và chính xác, vì vậy, học viên sẽ được tăng cường thêm vốn kiến thức không chỉ xoay quanh
vấn đề đang được đưa ra mà ngay cả các chủ đề liên quan.
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Bên cạnh đó, với nguyên tắc mọi người đều có quyền nêu ra quan điểm, đặt câu hỏi, phản biện
và bảo vệ ý kiến, tranh biện giúp kết nối các học viên với nhau và ngay cả với tập huấn viên, từ
đó khuyến khích các cuộc thảo luận trong hòa bình chứ không phải là các cuộc đối đầu mang tính
chỉ trích, trách móc.
Ngoài ra, tranh biện còn giúp học viên đứng ở các quan điểm khác nhau và hiểu được những lý do
vì sao các bên lại cư xử và thực hiện các hoạt động như vậy trên thực tế. Từ đó có những góc nhìn
đa chiều và những giải pháp hữu hiệu cho từng đối tượng.
Thời lượng: Tùy vào số lượng học viên tham dự cũng như loại hình tranh biện và số lượng vấn đề
được mang ra tranh biện. Thường phương pháp này sẽ cần ít nhất 45 phút – 1 tiếng cho mỗi cuộc
tranh biện.
Số lượng người tham gia: tùy thuộc vào mô hình tranh biện. Mô hình phổ biến thường được sử dụng
là Karl Popper có 2 đội tranh biện, mỗi đội 3 thành viên chính thức.
Địa điểm tổ chức gợi ý: Trong phòng học
Cách thức:
Có nhiều mô hình tranh biện khác nhau, tập huấn viên có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục
đích mình mong muốn học viên thu nhận được sau buổi tranh biện cũng như tùy vào vấn đề tập
huấn viên đưa ra.
Tập huấn viên có thể tham khảo một số mô hình tranh biện phổ biến được sử dụng tại các trường
trung học, cao đẳng và đại học tại các nước châu Âu, Mỹ và một số nước phát triển trong khu vực
Châu Á cũng như tại các cuộc thi tranh biện quốc tế như Karl Popper Debate, Parliamentary Debate,
Lincoln-Douglas Debate (L-D)
Ưu điểm:
• Hỗ trợ học viên phát triển các kỹ năng về tổng hợp thông tin, thuyết trình, tư duy phản biện
• Học viên sẽ biết cách lắng nghe tích cực và tiếp nhận quan điểm của phía khác, trân trọng tri
thức, giải quyết vào vấn đề mà không phải tấn công con người.
• Kích thích và khơi dậy trí tò mò của người học
Nhược điểm:
• Luật khó hiểu nên sẽ mất thời gian giải thích cho học viên
• Nếu học viên không tập trung và chú tâm nghiên cứu vấn đề sẽ dẫn đến buổi tranh biện hời
hợt và không sâu sắc.
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Phương pháp chiếu phim
Giới trẻ thích chủ đề liên quan đến ăn uống, họ cũng thích xem phim. Vậy thì tại sao không kết hợp
hai yếu tố này trong các buổi tập huấn?
Hiện nay, nhiều nhà làm phim độc lập đang tập trung khai thác chủ đề “Thực phẩm” và đưa ra
những thông tin, những câu chuyện thú vị hấp dẫn và không kém phần “sửng sốt” về sự thật đằng
sau hệ thống thực phẩm mà chúng ta đang tiêu thụ hằng ngày, về cách chúng ta ăn và nguồn gốc
thực phẩm đến từ đâu.
Có 2 dòng phim chính phù hợp để lồng ghép vào những buổi tập huấn:
(1) Phim tài liệu – phim khoa học
Ví dụ: Food, inc. – công nghiệp thực phẩm (2009) ; Cowspiracy – bí mật của sự bền vững
(2014); Vegucated – Học về ăn chay (2011)…
Đây là những bộ phim dựa trên thông tin thực tế và được sản xuất tập trung vào mục đích giáo
dục khán giả. Khi chiếu những phim dạng tài liệu, tập huấn viên cần lưu ý giúp học viên quan
sát, nắm bắt và tổng hợp thông tin bởi những bộ phim này sẽ cung cấp một lượng kiến thức lớn.
Điều này có thể thực hiện qua việc đặt các câu hỏi trắc nghiệm ở đầu/cuối buổi xem phim, hay
việc tổng hợp các điểm đáng chú ý, yếu tố gây ấn tượng với học viên, hoặc đưa ra một số hình
ảnh, con số tiêu biểu và gợi nhớ lại thông điệp của chúng…
(2) Phim điện ảnh
Ví dụ: Okja (2017), Interstellar – Hố đen tử thần (2014), Thần Lorax (2012)…
Đây là những bộ phim được sản xuất với mục đích chính là giải trí nhưng có lồng ghép các thông
điệp về môi trường và thực phẩm bền vững. Khi sử dụng những bộ phim này với mục đích học
tập, tập huấn viên cần chú ý đưa học viên tập trung vào những thông điệp liên quan tới chủ đề
của bài giảng và rút ra những điều liên hệ với thực tế mà họ quan sát được.
Ngoài 2 dòng phim này, tập huấn viên có thể lồng ghép những đoạn clip ngắn hoặc trích đoạn từ
những bộ phim nhiều tập tùy vào mục đích và nội dung cụ thể của bài giảng.
Một số đặc điểm của phương pháp chiếu phim:
• Sử dụng phương pháp chiếu phim đòi hỏi sự chuẩn bị về dụng cụ: máy chiếu, màn chiếu, loa,
tải phim sẵn về máy, phụ đề cho phim (nếu cần)
• Phương pháp này có thể sử dụng cho một nhóm lớn, tùy vào sức chứa của phòng chiếu.
• Thời lượng của mỗi bộ phim dao động khác nhau, có thể từ 1 tiếng – 2 tiếng. Hãy luôn dành
ít nhất 30 phút cho việc tổng hợp, thảo luận và chia sẻ sau khi xem phim.

36

GỢI Ý MỘT SỐ PHIM TÀI LIỆU HAY VỀ CHỦ ĐỀ “TIÊU DÙNG THỰC PHẨM BỀN VỮNG”
COWSPIRACY (2014)

Thời lượng: 1 tiếng 25 phút
Bộ phim khám phá câu chuyện đằng sau ngành sản xuất gây hại cho môi trường nhiều nhất, hơn
cả ngành năng lượng hóa thạch – đó là nông nghiệp chăn nuôi. Đạo diễn Kip Anderson chỉ ra
công nghiệp thịt đã bắt tay với chính phủ như thế nào, tại sao những tổ chức môi trường hàng đầu
như Greenpeace lại phải giữ im lặng và những trang trại lớn có tác động ra sao.
FORKS OVER KNIVES (2011)

Thời lượng: 1 tiếng 30 phút
Bộ phim đi sâu vào tìm hiểu và chứng thực luận điểm cho rằng phần lớn, hay thậm chí toàn bộ,
những căn bệnh của thời đại ngày nay có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi chế độ ăn
nhiều thịt và đồ đã qua chế biến.
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FOOD, INC. (2009)

Thời lượng: 1 tiếng 34 phút
Khi bộ phim ra mắt vào năm 2009, nó đã tạo một cú sốc lớn với khán giả. Nhà làm phim Robert
Kenner đã phơi bày những hoạt động của hệ thống sản xuất thực phẩm toàn cầu kiểm soát dưới
bàn tay của các tập đoàn đa quốc gia, nơi lợi nhuận là mục tiêu hàng đầu. Chúng ta sẽ thấy được
những sự thật đằng sau ngành công nghiệp thực phẩm quy mô lớn như điều kiện an toàn và sức
khỏe nghèo nàn của người lao động và vật nuôi.
INGREDIENTS (2009)

Thời lượng: 1 tiếng 13 phút
Thêm một bộ phim chỉ ra rằng hệ thống thực phẩm cần được thay đổi. Nhà làm phim Robert Bates
đã ghi lại sự phát triển của phong trào thực phẩm địa phương, phỏng vấn những nông dân và đầu
bếp tâm huyết với việc sản xuất thức ăn địa phương, tươi ngon, theo mùa và tốt cho sức khỏe. Bộ
phim so sánh sản xuất thức ăn công nghiệp và địa phương, chỉ ra rằng sản xuất địa phương là lựa
chọn tốt nhất.
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FOOD MATTERS (2008)

Thời lượng: 1 tiếng 20 phút
Bộ phim cho rằng chính việc công nghiệp hóa quá mức hệ thống thực phẩm đã làm cho đất nước
ngày một yếu và nhiều bệnh hơn, đồng thời đi sâu tìm hiểu sự phát triển các loại hóa chất được
đưa vào thức ăn với cái mác “tốt cho sức khỏe”. Bộ phim đặc biệt phân tích mối tương quan giữa
việc người Mỹ ngày một tiêu thụ nhiều thực phẩm thiếu dinh dưỡng với việc hóa đơn chăm sóc sức
khỏe của họ ngày một tăng.
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Khi xây dựng một chương trình tập huấn, bạn có thể sử dụng kết hợp rất nhiều phương pháp, nội
dung để lồng ghép chủ đề một cách hiệu quả. Trong tài liệu này, chúng tôi xin phép được giới thiệu
một số bài giảng mẫu đi kèm với những ví dụ về phương pháp tổ chức để các giáo viên, tập huấn
viên tham khảo.
MẪU 1: GIỚI THIỆU VỀ TIÊU DÙNG THỰC PHẨM BỀN VỮNG
Thời lượng: 3 tiếng
STT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI LƯỢNG

1

Giới thiệu

Trò chơi làm quen

2

Thực trạng khai thác, sản xuất
thực phẩm hiện nay

Trò chơi trên máy tính Bắt cá (Fish
Game)

20 phút

3

Khái quát về các tác động môi
trường của việc sản xuất thực
phẩm theo hướng công nghiệp

Thuyết trình
Làm việc nhóm

15 phút

4

Giới thiệu “Dấu chân sinh thái
trong thực phẩm”

Thuyết trình

10 phút

5

Tính dấu chân thực phẩm.
Tại sao dấu chân của mỗi người
khác nhau

Làm bài tập kiểm toán cá nhân

15 phút

6

Tổng kết tác động của cách thức
sản xuất, tiêu dùng thực phẩm
như hiện nay

Chiếu clip
Ví dụ:What's wrong with our food
system | Birke Baehr | TED Talk
Food Industry | Samsara

7

Nghỉ giữa giờ

8

Tiêu dùng thực phẩm bền vững là
gì? Và tại sao lại cần học, hành
động về Thực phẩm bền vững

Thuyết trình

10 phút

9

Vòng đời sản phẩm (đưa ra một
vài sản phẩm cụ thể để các nhóm
phân tích tác động của lựa chọn
của cá nhân tới mọi thứ xung
quanh)

Làm việc nhóm

15 phút

Tổng kết về vòng đời sản phẩm

Chiếu phim:
Food life cycle
Life Cycle Thinking - The Life of
Cheese

10

5 – 10 phút

5 phút

15 phút

5 phút
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STT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
Làm việc nhóm
Trình bày

THỜI LƯỢNG

11

Làm thế nào để chúng ta có thể
tác động vào “Vòng đời sản
phẩm”

40 phút

12

Tổng kết nội dung hoặc dẫn dắt
cho các ngày tiếp theo

10 phút

13

Thời gian dự trữ

10 phút

MẪU 2: ĐƯA KIẾN THỨC VỀ MỘT CHỦ ĐỀ CỤ THỂ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC PHẨM BỀN VỮNG
Thời lượng: 3 tiếng
STT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI LƯỢNG

1

Mở đầu

Trò chơi nhỏ

5 – 10 phút

2

Thực trạng

Thuyết trình
Làm việc nhóm
Chia sẻ
Chiếu clip, tranh ảnh

15 phút

3

Nguyên nhân
Thuyết trình
Rào cản – Động lực cho việc hành Làm việc nhóm
động, thay đổi
Chia sẻ
Chiếu clip, tranh ảnh

30 phút

4

Nghỉ giữa giờ

10 phút

5

Giải pháp
Có thể chia theo các cấp độ: cá
nhân
nhóm nhỏ
cộng đồng
toàn cầu

Làm việc nhóm/ chia sẻ

90 phút

6

Tổng kết

Chia sẻ, đánh giá
Tổng kết

15 phút

7

Thời gian dự trữ

15 phút

MẪU 3: THỰC ĐỊA/THỰC HÀNH
Trong mỗi một khóa tập huấn nên có ít nhất một buổi đi thực tế, tham quan các mô hình, cá nhân
đang thực hành bền vững. Đây là những mô hình, cá nhân đã áp dụng các phương pháp sống
bền vững vào trong các hoạt động hay những địa điểm phù hợp có thể tác động đến quá trình
thay đổi hành vi và nhận thức của các học viên.
Khi tổ chức hoạt động thực tế, tập huấn viên cần chú ý những tính chất sau để xây dựng kế hoạch
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thực hành hợp lý:
• Lựa chọn các mô hình thực tế, hành động đơn giản, dễ làm và phù hợp với hoàn cảnh
của người tham gia.
• Đảm bảo người tham gia hiểu rõ hoạt động của mô hình đang đến thăm hay hành động,
hành vi sắp làm.
• Cố gắng tổ chức sao cho người tham gia được trực tiếp làm hành động chứ không chỉ
đơn thuần là nghe giới thiệu.
• Kích thích người tham gia đặt thêm những câu hỏi để hiểu sâu hơn về hành động thực tế
đó.
Thực tế 1: Trang trại hữu cơ
STT

NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG

THỜI LƯỢNG

1

Thử thách/ Trò chơi khỏi động

2

Nghe phổ biến kế hoạch

Các hoạt động sẽ diễn ra

05p

3

Tham quan

Làm một chuyến đi tham quan trang
trại hữu cơ – Nghe các chuyên gia
giải thích cơ cấu của trang trại hữu
cơ.

20p

4

Thảo luận

Những hành vi cần phải thay đổi (thử
thách/hoạt động tại hiện trường).

40p

5

Giải lao

6

Thảo luận

Những hành vi cần phải thay đổi (thử
thách/hoạt động tại hiện trường).

30p

7

Thuyết trình

Các nhóm thuyết trình kế hoạch của
mình.
Người dẫn/chuyên gia góp ý, chia sẻ
thêm về các kinh nghiệm, trải nghiệm
liên quan.

40p

8

Tổng kết

Các bạn học viên đưa ý kiến của mình
về buổi thực địa.

15p

9

Thử thách tại nhà

Đưa ra gợi ý cho các thử thách khó để
mọi người thực hiện tại nhà (Trồng rau
tại nhà).

10p

05p

15p

Thực tế 2: Đi chợ thông minh
STT

HOẠT ĐỘNG

MỤC ĐÍCH

THỜI LƯỢNG

1

Thử thách/ Trò chơi khỏi động

Đưa ra một đề bài thử thách về mua
sắm để học viên trải nghiệm đi chợ,
đồng thời thông báo giải thưởng cho
đội làm tốt hơn là gì

05p

2

Nghe phổ biến kế hoạch

Các hoạt động sẽ diễn ra

05p
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STT

HOẠT ĐỘNG

MỤC ĐÍCH

THỜI LƯỢNG

3

Lên danh sách đồ mua sắm

Giúp các bạn tạo thói quen lên danh
sách cần mua trước khi đi chợ mua đò

15p

4

Đi chợ

Trải nghiệm đi chợ với danh sách mua
sắm và cân nhắc lựa chọn các sản
phẩm thân thiện

45p

5

Thảo luận

Kinh nghiệm, liên quan đến các trải
nghiệm

15p

6

Tổng kết

Tổng kết chuyến đi thực địa

03p

7

Bài tập về nhà

Đưa ra gợi ý cho các thử thách khó để
mọi người thực hiện tại nhà

02p

Các phương pháp khác có thể sử dụng điều phối tập huấn hiệu quả như: World Café – Cà Phê
Thế Giới, Phương pháp NGT (Nominal Group Technique), Đàm phán bàn tròn, Ưu tiên nhanh – Fast
prioritization... có thể tham khảo trong tài liệu “Lối sống sinh thái – Tài liệu hướng dẫn dành cho
tập huấn viên” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) biên soạn và
xuất bản dưới sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg Stiftung – Văn phòng Đông Nam Á (07/2016).
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Quốc, YouthXChange - Sách Hướng dẫn Tiêu dùng có Trách nhiệm, 2011.
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HỘI THI
Phương pháp hội thi nhằm mục đích tăng khả năng vận dụng sáng tạo kiến thức kiến thức để phân
tích và đưa ra phương án xử lý tình huống thực tế. Sinh viên sẽ rèn được những kỹ năng giao tiếp,
khả năng phản ứng nhanh.
Các đội tham gia hội thi có thể chuẩn bị trước những sản phẩm để có thể giới thiệu cho công chúng,
hay sinh viên và giáo viên của trường mình. Điều này sẽ giúp sinh viên tăng khả năng thực hành
các hoạt động xã hội tốt hơn.

Buổi trình bày các kết quả từ một cuộc thi sáng tác về môi trường (Ảnh: Nhóm CTV Môi trường VN)

Chuẩn bị:
- Nội dung thi theo mục tiêu bài học
- Thiết kế cách tổ chức hội thi
- Quyết định thể lệ thi và cách chấm điểm
- Chuẩn bị giải thưởng
Quá trình thực hiện:
a. Hình thành các đội tham gia
Giảng viên trong vai trò là người dẫn chương trình sẽ chào mừng các đội thi; đưa ra mục tiêu học
tập của hội thi và chúc các đội thành công. Để cho cuộc thi thêm sôi nổi, giảng viên sẽ yêu cầu
các đội đặt tên cho đội của mình với những tên có tính liên quan hay hài hước. Ví dụ: Đội Thức ăn
nhanh; Đội Nông dân Huế; Đội Tiểu thư làm nông;…
Nếu một lớp có nhiều sinh viên thì giảng viên có thể chia thành hai thành phần khác nhau. Một
thành phần là các sinh viên tham gia thi và một thành phần với vai trò là khán giả.
b. Thông báo rõ thể lệ cuộc thi
Giảng viên sẽ chuẩn bị thể lệ thi từ trước, lúc này với vai trò dẫn chương trình, giảng viên thông báo
thật rõ ràng thể lệ thi, cách chấm điểm và mức điểm.
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c. Tiến hành các phần thi
Giảng viên đưa tình huống thật rõ ràng, đảm bảo không chỉ các đội chơi thấy rõ, mà cả khán giả
cũng rõ. Các đội thảo luận và quyết định trong thời gian cho phép. Các đội đưa ra câu trả lời và
giải thích theo sự điều hành của người dẫn chương trình.
Tình huống đưa ra trong hội thi này rất đa dạng, có thể là diễn kịch, đọc lại, hát,…
Ví dụ tình huống:
- Khoảng cách thực phẩm đến tay người tiêu dùng càng ngắn thì chất lượng càng tốt. Nhận
định này đúng hay sai? Hãy giải thích tại sao?
- Rau sạch là sản phẩm không sử dụng hóa chất. Nhận định này đúng hay sai? Hãy giải
thích tại sao?
Giảng viên sử dụng một số câu hỏi nhanh để tương tác với khán giả. Ví dụ: Theo tổ chức Y tế Thế
giới, có bao nhiêu người đang bị đói, suy dinh dưỡng?
d. Kết thúc cuộc thi
Giảng viên cùng với các đội thi cộng điểm của mỗi đội, đánh giá khả năng của các đội thi thể hiện
qua kết quả thi, trao giải thưởng cho các đội.
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TUYẾN DU LỊCH
Phương pháp này giúp sinh viên đóng vai trò mình là một người du lịch thực sự để tìm hiểu vấn đề
thực phẩm địa phương được cảm nhận như thế nào từ trải nghiệm thực tế. Phương pháp này giúp
tăng khả năng quan sát, kết nối vấn đề của sinh viên.

Vườn rau trà quế tại thành phố Hội Anh (Ảnh: Trương Minh Đến)

Chuẩn bị:
- Giấy màu A4/A5, bút
- Giấy thảo luận A2/A1
- Liên hệ điểm đến
- Kịch bản các tuyến du lịch
- Hậu cần khác: bảo hiểm chuyến đi, ăn uống,…
Quá trình thực hiện:
a. Giao nhiệm vụ và chia nhóm
Trước khi đi, giảng viên sẽ cung cấp những thông tin liên quan mục đích, các điểm đến, an toàn
chuyến đi, bài tập,…Sinh viên sẽ quan sát, cảm nhận và liên hệ với quá trình học để đưa ra những
kết quả cá nhân/nhóm khi kết thúc tuyến du lịch này.
Giảng viên sẽ tiến hành chia nhóm theo như mục đích khác nhau để các nhóm có thể tìm hiểu, ví
dụ như: Phân bón; Hệ thống tưới; Du lịch sinh thái…Sinh viên có thể theo nhóm sở thích, đảm bảo
cân bằng về số lượng người tham gia.
Đặc biệt, giảng viên sẽ giao nhiệm vụ kiểm tra chéo về hành vi cá nhân của thành viên trong nhóm
từ nhóm khác. Mỗi nhóm sẽ có một thành viên giám sát hành vi thành vi nhóm khác. Kết thúc chuyến
đi, các giám sát viên này sẽ chia sẻ những hành vi cụ thể có tác động tích cực và tiêu cực đến du
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lịch. Ví dụ: những hành động tích cực như: mang theo bình đựng nước cá nhân, nói nhẹ nhàng,
không xả rác,…; những hành động tiêu cực như: bật đèn flash chụp ảnh động vật hoang dã, sử
dụng túi ni long, vẽ bậy lên tường,…
b. Tiến hành trải nghiệm tuyến du lịch
Giảng viên có thể mời người truyền cảm hứng ở các điểm du lịch để chia sẻ cho sinh viên được
biết thêm thông tin và có những tương tác theo như yêu cầu đặt ra ban đầu cho các nhóm. Giảng
viên cần kiểm soát thời gian để quá trình diễn ra có đầy đủ quá trình tương tác nhóm, trải nghiệm
cá nhân.

Trải nghiệm món ăn địa phương (Ảnh: C&E)

c. Phân tích kết quả làm việc
Sau quá trình tương tác giữa diễn giả với sinh viên, tham quan điểm đến,…thì giảng viên sẽ yêu
cầu sinh viên có khoảng 15 phút lắng động để chia sẻ lại cảm xúc của bản thân tại điểm đến này.
Thông tin tập trung vào những câu hỏi sau:
- Nơi này để lại cho anh chị những ấn tượng gì?
- Anh chị học được gì?
- Anh chị sẽ áp dụng gì cho việc học tập và cuộc sống?
d. Bài học áp dụng
Trong phần này, giảng viên có thể:
- Đút kết lại những giải pháp liên quan tiêu dùng thực phẩm bền vững
- Chia sẻ những hành động nên và không nên trong tiêu dùng thực phẩm bền vững
- Tổng hợp những sáng kiến, kinh nghiệm có thể áp dụng

Trái đất cung cấp
đủ cho nhu cầu, chứ
không đủ cho lòng
tham của con người
-Mahatma Gandhi -

