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LỜI
NÓI 

ĐẦU
Trong khuôn khổ Dự án “Nhân rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo phong trào 
sinh thái vào hoạt động của các Trường đại học” năm 2019 do Quỹ Rosa Luxemburg Stiftung 
tài trợ, “Tài liệu hỗ trợ lồng ghép lối sống sinh thái vào chương trình giáo dục cho thanh niên – 
chủ đề “Nông nghiệp trường tồn” là một phần trong bộ công cụ giáo dục về lối sống sinh
thái. Bộ công cụ này được thiết kế dành cho các giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt
động thanh niên với những chủ đề liên quan đến giáo dục về lối sống bền vững.
Tài liệu này được viết với mục đích giới thiệu khái niệm “Nông nghiệp trường tồn”. Xuất hiện
từ năm 1978, đây là một cách tiếp cận toàn diện nhằm thiết kế nông nghiệp bền vững; có thể
được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác, trong đó có giáo dục chính quy và không chính quy.
Từ đó, thế hệ trẻ sẽ có hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của thiết kế Nông nghiệp trường tồn từ
quy mô cơ sở tới quy mô quốc tế trong bối cảnh khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Cùng với đó,
các bạn sẽ được trang bị không chỉ kiến thức mà còn là cảm hứng hành động để thiết kế lại
cuộc sống của mình và cộng đồng xung quanh bền vững và gần với tự nhiên hơn.
Một mục tiêu khác của tài liệu này là hỗ trợ giảng viên, tập huấn viên và những nhà hoạt
động xã hội trẻ để truyền cảm hứng tới người học một cách đa dạng, thú vị và khoa học. Tài
liệu giới thiệu các phương pháp để lồng ghép chủ đề “Nông nghiệp trường tồn”
vào chương trình giáo dục và các hoạt động nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người
học. Từ đó, họ có thể áp dụng những hành trang này trong nghề nghiệp tương lai và lan tỏa
tới cộng đồng xung quanh nơi họ sống, học tập và làm việc.
Hơn thế nữa, tài liệu này 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 cộng đồng. 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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Hình 2.1: Phân vùng trong Nông nghiệp trường tồn - Mô hình nguyên tắc 15
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NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN LÀ GÌ?

Định nghĩa Nông nghiệp trường tồn (Permaculture)

Ban đầu, Permaculture (“nông nghiệp trường tồn”, hay có tài liệu gọi là “nông nghiệp vĩnh cửu”) 
được tạo thành bởi việc ghép “permanent” (mãi mãi, lâu bền) và “agriculture” (nông nghiệp). Qua 
thời gian, những nguyên lý và yếu tố đạo đức cơ bản của nông nghiệp trường tồn đã được áp dụng 
vào nhiều lĩnh vực khác như sử dụng nước và năng lượng, xử lý rác hoặc, thiết kế sự kiện cho cộng 
đồng hay hệ thống kinh tế. Vì vậy, khái niệm này hiện nay cũng được hiểu là “văn hóa xã hội trường 
tồn” (permanent culture) (Hemenway, 2015).

“Triết lý đằng sau Nông nghiệp trường tồn là hợp tác thay vì chống lại tự nhiên; 
duy trì và quan sát thấu đáo thay vì tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ; nhìn nhận 
hệ thống với đầy đủ các chức năng của nó thay vì chỉ đòi hỏi một chức năng sản 
xuất nào đó; và để hệ thống tiến hóa một cách tự nhiên.” 

(Mollison, 1988)

Trong nông nghiệp trường tồn, con người chủ ý thiết kế cảnh quan mô phỏng theo những khuôn mẫu
và mối quan hệ thấy được trong tự nhiên, cùng lúc đó đảm bảo sản lượng để có nguồn thức ăn,
nguyên liệu xơ sợi và năng lượng dồi dào để đáp ứng nhu cầu tự thân (Holmgren, 2002). Thiết kế
nông nghiệp trường tồn là một hệ thống quản lý cảnh quan có thể được áp dụng ở nhiều cấp độ từ
quy mô vườn gia đình tới các tòa nhà trong thành phố, tới làng mạc và trang trại. Đó là một cách
tiếp cận theo hệ thống tổng thể dựa trên các nguyên tắc đạo đức, sử dụng các khái niệm, nguyên
lý và phương pháp được đúc rút từ hệ sinh thái tự nhiên, kiến thức bản địa và những thực hành
được chứng minh qua thời gian để tạo nên những thể chế và nơi định cư bền vững cho con người.
(Millison, 2016). Phương pháp tổng hợp lại những ý tưởng, kỹ năng và lối sống đa dạng cần được
khám phá lại và phát triển để tạo động lực cho chúng ta chuyển dịch từ những người tiêu dùng bị
lệ thuộc trở thành những công dân có trách nhiệm và hiệu quả (Holmgren, 2002).

“Nông nghiệp trường tồn là việc thiết kế và duy trì có ý thức hệ sinh thái sản xuất nông 
nghiệp với đầy đủ sự đa dạng, sự ổn định và sức đề kháng của hệ sinh thái tự nhiên.” 

(Mollison, 1988)
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Lược sử của Nông nghiệp trường tồn
(Grayson, 2007)

Thuật ngữ và những thiết kế Nông nghiệp trường tồn đầu tiên được phát triển từ những năm 1970s 
bởi Bill Mollison, một giảng viên Tâm lý học môi trường tại Đại học Tasmania (Úc) cùng với học trò 
của mình là David Holmgren. Thuật ngữ Nông nghiệp trường tồn xuất hiện lần đầu tiên với thế giới 
vào năm 1976 trong một bài báo trên trang tin “Nông dân và người làm vườn hữu cơ ở Tasmania” 
xuất bản bởi Hiệp hội nông nghiêp và làm vườn hữu cơ Tasmania. Mollison và Holmgren xuất bản 
cuốn sách đầu tiên về nông nghiệp trường tồn vào năm 1978 với tựa đề “Nông nghiệp trường tồn 
1 – Trồng cây lâu năm để loài người an cư”. Cùng năm đó, tạp chí Nông nghiệp trường tồn đầu 
tiên được lập nên bởi biên tập viên Terry While, và khóa học nông nghiệp trường tồn đầu tiên được 
tổ chức tại Tasmania. Việc xuất bản tạp chí nông nghiệp trường tồn đóng vai trò then chốt trong sự 
nhân rộng của hệ thống thiết kế này; hình thành nên mạng lưới những người thực hành nông nghiệp 
trường tồn đang nở rộ rải rác ở khắp nơi, vai trò này sau đó được chuyển giao cho Tạp chí Nông 
nghiệp trường tồn quốc tế (Permaculture International Journal - PIJ). 
Vào năm 1979, Mollison xuất bản “Nông nghiệp trường tồn 2” tập trung vào thiết kế, và tiếp nối 
bằng cuốn “Nông nghiệp trường tồn – Hướng dẫn dành cho người thiết kế” vào năm 1988. Năm 
1981, vẫn trong thời điểm non trẻ của Nông nghiệp trường tồn, ông được sự công nhận rộng rãi 
trên thế giới với giải thưởng Sinh kế bền vững (Right Livelihood Award) – được coi là giải thay thế 
Nobel trong sinh kế.
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Kế đến là sự xuất hiện của Rosemary Morrow, người đã có đóng góp to lớn vào việc thiết kế các 
khóa học về Nông nghiệp trường tồn và viết một số sách về chủ đề này, trong số đó phải kể đến 
cuốn “Hướng dẫn Nông nghiệp trường tồn cho những người gìn giữ Trái đất”. Bà cũng đã đưa ý 
tưởng này tới một số nước như Việt Nam, Campuchia và một số quốc gia khác. 
Vào những năm 1980s, Nông nghiệp trường tồn mở rộng tới một số sự kiện như Hội nghị Kinh tế 
Kiểu mới - the Alternative Economics Summit và Diễn đàn Ngân hàng Trái đất - the Earthbank Con- 
ference. Hội nghị Nông nghiệp trường tồn quốc tế diễn ra lần đầu tiên tại Pappinbarra, Úc vào năm 
1984, đánh dấu bước đầu mở rộng ra thế giới của phong trào này. Hội nghị quốc tế thứ 2 diễn ra 
tại Trường Cao đẳng bang Evergreen, Olympia, Washington (Mỹ) năm 1986 với sự tham gia của 
không chỉ Mollison mà cả người tiên phong trong phong trào nông nghiệp thuận tự nhiên tại Nhật, 
Masanobu Fukuoka (tác giả cuốn “Cách mạng một cọng rơm”) và Wes Jackson, người sáng lập 
Viện Đất vào năm 1976 (nơi nghiên cứu về cây nông nghiệp lâu năm tại Mỹ). 
Nông nghiệp trường tồn vẫn chưa thực sự trở nên phổ biến, nhưng nó đã có được uy tín và sự kính 
trọng nhất định. Nông nghiệp trường tồn đã vượt ra khỏi biên giới nước Úc và lan rộng với những 
khóa học thiết kế nông nghiệp trường tồn được dạy tại các viện và tổ chức trên thế giới. Nhiều nước 
hiện nay có tổ chức và ấn bản Nông nghiệp trường tồn riêng của mình, trong số đó phải kể đến 
Nhà hoạt động Nông nghiệp trường tồn (The Permaculture Activist) ở Mỹ và Nông nghiệp trường 
tồn ở Anh Quốc. Mặc dù PIJ không còn xuất bản nữa nhưng tổ chức Nông nghiệp trường tồn Quốc 
Tế vẫn hoạt động, duy trì website và là điều phối toàn cầu của mạng lưới.

Nông nghiệp trường tồn có thể áp dụng như thế nào?

Mặc dù được ươm mầm từ lĩnh vực làm vườn và nông nghiệp, thiết kế Nông nghiệp trường tồn có 
tính liên ngành, chạm tới rất nhiều chủ đề bao gồm hoạch định vùng, sinh thái, chăn nuôi, công 
nghệ phù hợp và phát triển quốc tế (Millison, 2016). 
Đóa hoa Nông nghiệp trường tồn – một mô hình được đề xuất bởi Holmgren (Hình 1) – thể hiện 
các mảng chính cần thiết trong thiết kế nông nghiệp trường tồn để thành tạo một văn hóa bền vững. 
Trước đó, nông nghiệp trường tồn tập trung nhiều hơn vào việc quản lý đất và tự nhiên. Tuy nhiên 
hiện nay nông nghiệp trường tồn được áp dụng trong các mảng khác liên quan tới tài nguyên năng 
lượng và vật chất cũng như tổ chức con người (Holmgren, 2002). 
Với bộ quy tắc đạo đức và nguyên lý cơ bản mang tính phổ quát toàn cầu và áp dụng được đa 
ngành, nông nghiệp trường tồn là khung thiết kế có thể áp dụng rộng rãi. Tài liệu này sẽ cung cấp 
các quy mô áp dụng khác nhau với các ví dụ thực tế để hỗ trợ những cá nhân, nhóm, tổ chức mong 
muốn thực hành nông nghiệp trường tồn.
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Hình 1: Mô hình đóa hoa trong Nông nghiệp trường tồn (Holmgren, 2002)

“...những người thực hành nông nghiệp trường tồn có thể đến từ nhiều 

hành trình khác nhau. Thời kỳ đầu, nông nghiệp trường tồn thu hút người 

làm vườn, nông dân, nhà thiết kế cảnh quan và những người dạy nông 

nghiệp trường tồn non trẻ. Tuy nhiên bởi khái niệm này có thể áp dụng rất 

rộng rãi, những người thực hành nông nghiệp trường tồn giờ đây bao gồm 

cả người thiết kế phần mềm; kỹ sư nước, rác thải và năng lượng; nhà hoạt 

động công lý xã hội; nhà giáo dục và nhà quản trị trường học từ mầm non 

tới cao học; người tổ chức cộng đồng và cán bộ nhà nước; nhà sinh thái; 

giáo viên dạy yoga, thể hình và các luyện tập tinh thần; túm lại, bất cứ ai.” 

– Toby Hemenway (2015).
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CHĂM SÓC TRÁI ĐẤT

Nuôi dưỡng để tất cả các hệ thống xoay quanh sự sống có thể duy trì và nhân lên trong đó bao 
gồm cả vật hữu sinh và vô sinh, cả động vật, thực vật, cũng như đất, nước và không khí. Thay đổi 
lối sống của mình và suy nghĩ lại về cách chúng ta tiếp cận các vấn đề phát triển cũng như khắc 
phục những thiệt hại đã gây ra. 
Một ví dụ đơn giản là việc không sử dụng chất hóa học trên vườn rau nhưng lại lạm dụng hóa chất 
trong các hoạt động khác như lau rửa, vệ sinh, nấu nướng... Hóa chất sẽ nhiễm vào đất và nước, 
làm tổn hại tới sức khỏe của môi trường sống xung quanh bạn.

CHĂM SÓC CON NGƯỜI

Nuôi dưỡng để con người có thể tiếp cận với những tài nguyên cơ bản cho sự tồn tại của họ. Chăm 
lo cho sức khỏe và hạnh phúc của đại gia đình nhân loại, thúc đẩy sự tự lực và trách nhiệm đối với 
cộng đồng lớn. 
Con người ở đây không chỉ là những người chúng ta quan hệ trực tiếp trong gia đình hay trong 
trang trại mà còn là những người sẽ sử dụng sản phẩm từ vườn của bạn, hay những người cung cấp 
nguyên liệu đầu vào cho mảnh đất của bạn.

CÔNG BẰNG – TRẢ LẠI DƯ THỪA CHO TRÁI ĐẤT VÀ CON NGƯỜI

Quản lý nhu cầu cá nhân, đặt ra ranh giới cho phát triển dân số và tiêu dùng.
Chia sẻ sự màu mỡ tài nguyên của Trái đất bình đẳng với mọi vật hữu sinh và vô sinh.
Nguyên tắc đạo đức này liên quan trực tiếp đến sự “biết đủ”. Khai thác khu vườn tới chừng nào là
đủ? Liệu bạn có thể để lại một phần thành quả của mình cho tự nhiên được nuôi dưỡng và phục hồi
hay không? Chúng ta được thừa hưởng sự hào phóng của tự nhiên, vậy cớ gì mà ta không thể hiện

sự biết ơn bằng cách chia sẻ cho những người khác và chia sẻ lại với tự nhiên.   

ĐẠO ĐỨC VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 
CỦA NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN  

Đạo đức trong nông nghiệp trường tồn 

Ba nguyên tắc đạo đức cơ bản của nông nghiệp trường tồn (Mollison, 
1988; Gaiacraft, 2012):
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(Richard Telford & Oliver Holmgren, 2019)

QUAN SÁT VÀ TƯƠNG TÁC

Vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ ngắm nhìn
Bằng việc dành thời gian hòa mình với thiên nhiên, chúng ta có thể tìm
ra những giải pháp thực sự phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mình.

THU THẬP VÀ LƯU GIỮ NĂNG LƯỢNG

Hãy phơi rơm khi trời nắng
Bằng việc phát triển những hệ thống thu góp tài nguyên khi chúng còn
dồi dào, chúng ta có thể sử dụng tài nguyên khi cần đến.

THU ĐƯỢC SẢN LƯỢNG

Bạn không thể làm việc với cái bụng rỗng được
Đảm bảo rằng bản thân bạn được hưởng thành quả thực sự hữu ích từ
những gì mình đang làm.

TỰ ĐIỀU CHỈNH VÀ CHẤP NHẬN PHẢN HỒI

Tội lỗi của ông cha sẽ để lại hậu quả tới con cháu bảy đời
Chúng ta cần phản đối những hành động không phù hợp để đảm bảo
các hệ thống có thể tiếp tục vận hành tốt.

SỬ DỤNG VÀ TRÂN TRỌNG TÀI NGUYÊN VÀ DỊCH VỤ
TÁI TẠO ĐƯỢC

Hãy để tự nhiên làm việc của mình
Hãy tận dụng tốt nhất sự dồi dào của tự nhiên để giảm tiêu thụ và 
giảm phụ thuộc vào các tài nguyên không tái tạo được như than đá, 
dầu mỏ, khí đốt.

KHÔNG THẢI RÁC

Không lãng phí, không tham lam
Bằng cách trân trọng và tận dụng tất cả tài nguyên được ban tặng, 
mọi thứ đều hữu ích.

Nguyên lý thiết kế nông nghiệp trường tồn
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THIẾT KẾ TỪ KIỂU MẪU ĐẾN CHI TIẾT

Không thể chỉ nhìn cây để đánh giá cánh rừng
Bằng cách lùi lại một bước, ta có thể quan sát những quy luật được lặp 
đi lặp lại trong tự nhiên và xã hội. Những kiểu mẫu này có thể tạo thành 
xương sống cho thiết kế của chúng ta, với những chi tiết được bồi đắp dần 
trong quá trình thực hiện.

TÍCH HỢP THAY VÌ PHÂN TÁCH

Nhiều bàn tay góp sức giúp công việc nhẹ đi
Đặt mọi thứ vào đúng chỗ, những mối quan hệ giữa chúng sẽ nảy nở và
hỗ trợ lẫn nhau.

SỬ DỤNG NHỮNG GIẢI PHÁP NHỎ VÀ TỪ TỪ

Chậm mà chắc, thắng cuộc đua
Hệ thống nhỏ và chậm thì dễ bảo trì hơn hệ thống lớn, đồng thời tận dụng 
tài nguyên địa phương tốt hơn và sản xuất ra thành quả bền vững hơn.

SỬ DỤNG VÀ TRÂN TRỌNG SỰ ĐA DẠNG

Đừng để hết trứng vào một giỏ
Sự đa dạng làm giảm tính dễ tổn thương trước các nguy cơ khác nhau và
tận dụng bản chất độc đáo của môi trường tự nhiên mà ta dựa vào.

SỬ DỤNG CÁC VÙNG BIÊN VÀ TRÂN TRỌNG VÙNG CẬN BIÊN
 
Đừng nghĩ bạn đang đi đúng hướng chỉ vì con đường dễ đi
Khoảng giao thoa giữa mọi vật là nơi nhiều sự kiện thú vị diễn ra. Đây
thường là nơi chứa những yếu tố quý giá, đa dạng và năng suất nhất trong
hệ thống.

TẬN DỤNG VÀ PHẢN ỨNG VỚI THAY ĐỔI MỘT CÁCH
SÁNG TẠO

Tầm nhìn không phải là nhìn mọi thứ như chúng là, mà như chúng sẽ trở thành
Chúng ta có thể có tác động tích cực lên những thay đổi tất yếu bằng cách 
quan sát cẩn thận và sau đó can thiệp đúng thời điểm.
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Chia vùng trong nông nghiệp trường tồn

Có 6 vùng chính được quy hoạch trong thiết kế nông nghiệp trường tồn (đánh số từ 0 tới 5). Mỗi 
vùng được xác định bởi tần suất tiếp cận của con người và liên quan tới sử dụng hiệu quả năng 
lượng và tài nguyên. Tính hiệu quả bị chi phối bởi tần suất chúng ta sử dụng và quản lý những yếu 
tố trong vùng (Nông nghiệp trường tồn, 2019).

Vù
ng

 0
: N

hà – nơi chúng ta sống, trung tâm của mọi hoạt động

Vù
ng

 1
: T

hư
ờng

 xuyên lui tới: khu tiểu khí hậu, vườn bếp

Vù
ng

 2
: N

uô
i tr

ồng
 khá thường xuyên: sản xuất thức ăn, cây trồng để bán, nhà kính

Vù
ng

 3
: T

hỉn
h t

ho

ản
g lu

i tới: câ
y ăn quả và cây lấy hạt, đồng cỏ, hoa màu 

Vù
ng

 4
: Í

t c
hă

m 
só

c n

hấ
t: đ

ồng
 cỏ, nơi tập trung thức ăn hoang dã, thu thập cây lấy gỗ và nguyên liệu 

Vù
ng

 5
: K

hô
ng

 qu
ản

 lý

: k
hu 

vực
 hoang dã tự nhiên, hái lượm, tìm cảm hứng và cân bằng.

Con người

Hình 2.1: Phân vùng trong Nông nghiệp trường tồn - Mô hình nguyên tắc
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Hình 2.2: Phân vùng trong Nông nghiệp trường tồn

- Mô phỏng thực tế

Vùng 0 – Ngôi nhà – nơi chúng ta sống, trung tâm của các hoạt động. Trong vùng này, chúng ta 
cần giảm nhu cầu tiêu dùng nước và năng lượng, thu nhận tài nguyên thiên nhiên như mưa, gió và 
nắng một cách hiệu quả; và tạo nên một môi trường bền vững hài hòa để sống, làm việc và nghỉ 
ngơi. 

Vùng 1 – Đây là khu vực gần nhà, được sử dụng và quản lý tập trung nhất. Ví dụ: vườn bếp, động 
vật nhỏ, kho dụng cụ, bể thu nước mưa. Các diện tích trồng cây ở khu vực 1 thường được che phủ 
hoàn toàn, sử dụng một hệ thống gồm lớp mùn tấp ủ, được tưới tiêu đầy đủ bằng các hệ thống như 
hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt được đặt dưới lớp che phủ của vườn.

Vùng 2 – Khu vực này được sử dụng khá thường xuyên, nhưng ít hơn vùng 1. Khu vực này chứa 
những yếu tố lớn hơn và ít khai thác đến hơn nhưng vẫn cần được chăm sóc thường xuyên như rau 
củ dài ngày và lâu năm, vườn cây ăn quả, khu vực ủ phân, tổ ong, ao hay chuồng gia súc gia 
cầm. Diện tích trồng trọt ở vùng 2 có thể được che phủ hoàn toàn bằng cách như dùng tấm che 
phủ; nhưng nếu khu vực này quá rộng thì không thực hiện được. Ta cũng có thể áp dụng che phủ 
điểm quanh cây và bảo vệ cây mới lớn bằng rào chắn. Khu vực này được tưới tiêu đầy đủ, bởi hệ 
thống như nhỏ giọt.

Vùng 3 – Khu vực này về cơ bản là đất nông trại chỉ cần ít sự chăm sóc. Các yếu tố trong khu vực 
này bao gồm: cây lương thực chính, vườn cây ăn quả hoặc cây cao, đồng cỏ và vùng rìa để chăn 
thả gia súc lớn (bò, cừu), chuồng gia cầm bán tự nhiên, cây lớn làm thức ăn cho động vật, đập nhỏ 
để trữ nước và là nguồn nước cho động vật. Diện tích trồng trọt ở vùng này dùng thảm thực vật che 
phủ. Cây trồng ở đây không cần cắt tỉa và không phải cây nào cũng có hệ thống tưới tiêu tại chỗ.

2

1

2

3

5

4
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“Nông nghiệp trường tồn là một lối sống cho chúng ta thấy cách để tận

dụng tối đa tài nguyên là giảm thiểu rác thải và tối đa tiềm năng. Sống sinh

thái không có nghĩa là rũ bỏ mọi thứ, mà là học lại về giá trị của tự nhiên và

hiểu thêm những cách khác để có thể trở nên sung túc [...] chủ định thiết kế

một lối sống vừa hiệu quả vừa không gây hại tới môi trường [...]. Bạn có thể

thỏa mãn những nhu cầu cá nhân của mình mà không cần làm cuộc sống

của bất cứ ai khác phải kém dễ chịu đi”

– Graham Bell. (Bell, 1992)

Nông nghiệp trường tồn liên quan tới cuộc sống mỗi
cá nhân như thế nào?

Vùng 4 – Đây là vùng tự nhiên để hoang không quản lý như là đồng cỏ bụi, rừng hoặc khu vực tự 
nhiên tương tự, không có sự can thiệp hay quản lý của con người. Đây là vùng hoang dã được bảo 
tồn và là không gian cho chúng ta cơ hội để tạm gác lại vai trò điều khiển tự nhiên và trở thành 
người chiêm ngưỡng tự nhiên trong dáng hình thuần khiết, nơi chúng ta chỉ cần quan sát những vòng 
tuần hoàn của tự nhiên và học hỏi từ đó.

Vùng 5  – Đây là vùng tự nhiên để hoang không quản lý như là đồng cỏ bụi, rừng hoặc khu vực tự 
nhiên tương tự, không có sự can thiệp hay quản lý của con người. Đây là vùng hoang dã được bảo 
tồn và là không gian cho chúng ta cơ hội để tạm gác lại vai trò điều khiển tự nhiên và trở thành 
người chiêm ngưỡng tự nhiên trong dáng hình thuần khiết, nơi chúng ta chỉ cần quan sát những vòng 
tuần hoàn của tự nhiên và học hỏi từ đó.

Lưu ý rằng không phải dự án nông nghiệp trường tồn nào cũng có đủ 6 vùng này. Ví dụ ở đô thị thì
một khu vực Nông nghiệp trường tồn có thể chỉ có tới vùng số 2. Việc thiết kế vùng có thể được tùy
chỉnh để phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nơi.



Hình 3: Nông nghiệp trường tồn (Permaculture) không chỉ dừng lại là một cách tiếp cận mà còn là một lối sống

@Happen Films, 2019
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TẠI SAO CHÚNG TA NÊN CHỌN
NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN?

Vai trò của nông nghiệp trường tồn trong việc giải quyết khủng 
hoảng khí hậu
Trái đất không thể duy trì lâu dài dưới sự tàn phá bởi nông nghiệp tập trung, lâm nghiệp độc canh, 
tiêu dùng tài nguyên thiên nhiên vô độ và thiết kế quy hoạch định cư thiếu suy nghĩ (Mollison, 1988). 
Chúng ta đang đòi hỏi quá nhiều từ Trái đất. Tính tới năm 2016, 86% dân số thế giới sống ở những 
nước bị thâm hụt sinh thái, có nghĩa là nhu cầu của người dân nhiều hơn so với những gì hệ sinh thái 
tự nhiên của nước đó có thể phục hồi (Global Footprint Network - GFN, 2019). 
Chúng ta đã và đang nhìn thấy hậu quả của ấm lên toàn cầu qua các hiện tượng thời tiết cực đoan, 
mực nước biển dâng và băng tan ở Bắc cực, cùng với nhiều thay đổi khác. “Để hạn chế sự nóng lên 
toàn cầu dưới ngưỡng 1.5°C, loài người cần có những thay đổi nhanh chóng, rộng rãi và chưa hề có 
tiền lệ trong mọi mặt của cuộc sống” – Tổ chức Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
trình bày trong báo cáo mới nhất năm 2018. Với những lợi ích rõ ràng cho cả hệ sinh thái và xã hội 
con người, việc đảm bảo nóng lên toàn cầu không vượt quá 1.5°C so với ngưỡng 2°C sẽ cần đi liền 
với đảm bảo một xã hội bền vững và công bằng hơn. Kiềm chế sự nóng lên toàn cầu cũng sẽ giúp 
con người và tự nhiên có thêm thời gian để thích nghi và duy trì được ở dưới ngưỡng đe dọa diệt vong 
(IPCC, 2018).
Tuy nhiên, khủng hoảng khí hậu sẽ có thể không tránh khỏi nếu chúng ta tiếp tục nền tân chủ nghĩa 
kinh tế tự do chỉ tập trung vào tăng trưởng như hiện nay. Theo Rob Hopkins, người sáng lập phong 
trào Transition Town (Chuyển dịch trong phố), chúng ta cần tập trung sức lực vào ba yếu tố quan trọng 
sau đây để có thể đảo ngược được khủng hoảng khí hậu hiện nay (Hopkins, 2018):

• Hành động cụ thể: đưa chính bản thân hành động của mình làm thông điệp, nói không với 
những thứ đang khiến chúng ta quá đà (vượt quá ngưỡng của tự nhiên), luôn nhận thức rằng 
việc hành động là quan trọng nhưng chỉ hành động thôi thì chưa đủ. 

• Thay đổi hệ thống: chúng ta cần xây dựng một thế giới mới trong vỏ của hệ thống cũ đang 
mục ruỗng, tạo nên những hệ thống, nền kinh tế và mô hình mà chúng ta cần để chuyển đổi 
tới những điều tích cực và bền vững hơn. 

• Thay đổi căn bản về nhận thức: những cố gắng bên trong là cần thiết để hai yếu tố phía trên 
có thể thành công, thay đổi hệ giá trị cũng như những câu chuyện chúng ta tin tưởng để tạo 
điều kiện cho những chuyển biến sâu xa hơn có thể diễn ra một cách bản năng.

Bằng cách nhắm đến các vấn đề then chốt của thời đại từ góc nhìn đa chiều phù hợp với ba cột trụ
phía trên, nông nghiệp trường tồn trở thành một thành tố quan trọng trong việc giải quyết tình trạng
khó khăn toàn cầu hiện nay.



Một tương lai tốt đẹp 
hơn: giải quyết những vấn 
đề then chốt của thời đại từ 

góc tiếp cận đa chiều.Một hướng tiếp cận chủ 
động tới bền vững: định 
hướng năng lượng một 

cách sáng tạo và các hành 
động phục hồi xã hội.

Xây dựng địa phương vững mạnh: 
những kỹ thuật đặc biệt để chữa lành 

hệ sinh thái và tăng tính tự lực cho 
cộng đồng

Xã hội
Một phong trào toàn cầu: một mạng lưới

kết nối lẫn nhau không biên giới

Tăng cường hiểu biết sinh thái: tạo động
lực qua việc nhận diện những khuôn mẫu ở 

xung quanh

Một thế giới năng động: sự phát triển có
trách nhiệm, làm cùng với tự nhiên để đảm 

bảo nhu cầu của con người

Tôn vinh sự đa dạng: văn hóa tôn trọng
sự khác biệt và đẩy mạnh hợp tác hơn là 

cạnh tranh

Hồi sinh đất: quay vòng 
carbon để xây dựng sự 

phức tạp và đa dạng của 
mạng lưới thức ăn trong đất

Môi trường

Tăng cường đa dạng sinh 
học: đẩy mạnh sự ổn định và 

sinh sôi của hệ sinh thái 
Tạo hình Trái đất: được thiết 

kế để bổ sung tài nguyên 
với sức mạnh tái

Tạo cảm hứng cho sáng
tạo sinh thái: khởi nghiệp

xã hội sinh thái để giải quyếtnhu 
cầu và sinh lời từ rác thải cũng 

như đáp ứng những điểm 
khuyết trên thị trường

Xây dựng kinh tế địa phương vững
mạnh: tập trung vào địa phương để xây

dựng những doanh nghiệp sinh thái vùng, từ 
đó thúc đẩy tăng cường



Một tương lai tốt đẹp 
hơn: giải quyết những vấn 
đề then chốt của thời đại từ 

góc tiếp cận đa chiều.

Kinh tế
Đầu tư ổn định và vững vàng:

giữ vững năng suất dựa vào sự đang
dạng giống cây và xây dựng trên tài

nguyên thiên nhiên

Tiềm năng hồi vốn cao: được
bảo đảm do sản phẩm địa phương và

hữu cơ với đầu vào tối thiểu

Giảm nghèo: thỏa mãn nhu cầu
cơ bản ở cấp độ cá nhân và cộng đồng

Môi trường

Tăng cường đa dạng sinh 
học: đẩy mạnh sự ổn định và 

sinh sôi của hệ sinh thái 
Tạo hình Trái đất: được thiết 

kế để bổ sung tài nguyên 
với sức mạnh tái

Hoàn thành vòng tuần 
hoàn thủy văn: làm đầy 

kho nước ngầm và tạo nên 
những ốc đảo cho sự sống

Tạo cảm hứng cho sáng
tạo sinh thái: khởi nghiệp

xã hội sinh thái để giải quyếtnhu 
cầu và sinh lời từ rác thải cũng 

như đáp ứng những điểm 
khuyết trên thị trường

Xây dựng kinh tế địa phương vững
mạnh: tập trung vào địa phương để xây

dựng những doanh nghiệp sinh thái vùng, từ 
đó thúc đẩy tăng cường

Giảm nhẹ biến đổi khí
hậu: giảm tải cho cơ sở
hạ tầng và chi phí giải

quyết các vấn đề khí hậu
cực đoan

Kinh tế xanh: tạo việc làm từ mảng 
nghề sửa chữa những hệ sinh thái 
tập trung và phát triển tài nguyên ít 

carbon
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Kiến thức nông nghiệp trường tồn giúp cho cả những cộng đồng nghèo nhất vực dậy và có cuộc 
sống tốt hơn. Ví dụ ở nông thôn thay vì sử dụng những vật liệu xây dựng đắt tiền, người dân được 
hướng dẫn để cách xây dựng thuận tự nhiên để làm nên ngôi nhà xinh xắn và kiên cố chỉ từ những 
gì có sẵn ở xung quanh. Xây dựng thuận tự nhiên không chỉ tốt hơn cho môi trường và cho sức khỏe 
của chủ nhà, nó còn làm giảm tác động lên môi trường bằng việc tiết kiệm năng lượng và nước, 
đồng thời giảm thiểu xáo trộn tới khu vực xung quanh. Một điều cũng cực kỳ quan trọng nhưng ít 
được để tâm đến, xây dựng thuận tự nhiên sẽ có tác động tích cực tới sức khỏe, an sinh và năng 
suất của con người.

Tại sao cần lồng ghép chủ đề nông nghiệp trường tồn vào các 
hoạt động giáo dục?
Đáng lẽ chúng ta phải nhấn mạnh sự cấp bách của chuyển đổi mô hình từ lâu, điều mà thế giới 
đang khắc khoải trông chờ. Tuy vậy, vẫn có một khoảng cách lớn giữa điều Trái đất cần và sự 
chuyển biến trong hành động của chúng ta. Chúng ta cần có thật nhiều những hành động bền vững 
hơn ở mọi cấp độ, từ cá nhân tới tập thể, từ chính sách tới giáo dục. Với tài liệu hướng dẫn này, 
nhóm tác giả mong muốn đẩy mạnh giáo dục bền vững tới những người trẻ qua việc giúp các bạn 
hiểu hơn về nông nghiệp trường tồn. Với một hướng tiếp cận đa ngành, nông nghiệp trường tồn là 
mô hình hiệu quả bao hàm trọn vẹn sự tương thuộc giữa các mặt khác nhau của cuộc sống và có 
thể được áp dụng ở nhiều lĩnh vực khác nhau ngoài nông nghiệp. Quá trình thiết kế nông nghiệp 
trường tồn không chỉ cung cấp một góc nhìn toàn vẹn mà còn tạo không gian cho sáng tạo và làm 
chủ, thực sự phù hợp cho tinh thần của tuổi trẻ. Khi chúng ta hiểu các nguyên lý thiết kế cũng như 
tinh thần của nông nghiệp trường tồn thì không gian để khám phá và sáng tạo là vô tận. Mô hình 
này hỗ trợ rất tốt cho mảng giáo dục bền vững, một chủ đề thỉnh thoảng có thể bị cho là cứng nhắc 
và khuôn mẫu. Hình 4 thể hiện một ví dụ của việc áp dụng nguyên tắc phân vùng của nông nghiệp 
trường tồn trong những lĩnh vực khác. Vì vậy, nông nghiệp trường tồn có thể được dùng trong cả 
phương pháp giáo dục và nội dung giảng dạy.
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Hình 4: Phân vùng lối sống cá nhân theo thiết kế nông nghiệp trường tồn được xây dựng bởi Bart Anderson (
Hemenway, 2015)
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MÔ HÌNH THỰC TẾ ÁP DỤNG NÔNG NGHIỆP 
TRƯỜNG TỒN  

Nông nghiệp trường tồn có thể được áp dụng ở nhiều quy mô và bối cảnh khác nhau. Tài liệu 
hướng dẫn này sẽ giới thiệu một vài ví dụ ở các quy mô khác nhau để độc giả tham khảo. (Millison, 
2016)

Nông nghiệp trường tồn trong đô thị

Có rất nhiều những ví dụ của hệ thống nông nghiệp trường tồn ở quy mô đô thị đang lan rộng trên 
khắp thế giới. Trên ban công, sân thượng, vườn nhỏ và các không gian bỏ hoang, chúng ta có thể 
thấy những hệ thống được nuôi trồng triệt để và đạt năng suất cao. Thiết kế nông nghiệp trường tồn 
ở đô thị được sắp xếp rất chặt chẽ, tận dụng tối đa không gian hạn chế bằng những thiết kế phức 
tạp như sử dụng dòng nước mưa và nước thải, sản xuất thức ăn, ủ phân, tận dụng ánh mặt trời, môi 
trường cho các loài thụ phấn, là nơi sinh hoạt cộng đồng, và chính chất thải đô thị có thể là nguồn 
cung cấp những nguyên liệu giá rẻ hoặc miễn phí để xây dựng đất và kết cấu đất.

VƯỜN NHÀ

Hình 5: Một khu vườn nông nghiệp trường tồn đô thị tại Melbourne, Úc
@Deep Green Permaculture, 2009
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VƯỜN CỘNG ĐỒNG – VƯỜN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN TRÊN MÁI Ở 
GARDEN VILLAGE

Garden Village là chung cư 77 căn dành cho sinh viên tại Berkeley, California được hoàn thành 
vào tháng 8 năm 2016. Trong khu phức hợp này, 18 khối nhà riêng biệt được trải ra trong một 
khu vườn và được liên kết bởi các lối đi bên ngoài trong một thiết kế liền mạch tích hợp vào khu 
vực xung quanh của cộng đồng. Cây cối được trồng trên sân thượng cần phải chịu được điều kiện 
đặc biệt khi trồng trên mái tòa nhà, tuy nhiên các yếu tố vô sinh như phơi nhiễm với nắng và gió có 
thể được giảm thiểu bằng nhiều cách. Hàng rào cây bản địa dọc theo viền các luống trồng không 
chỉ cung cấp nơi trú ẩn tránh gió mà còn là không gian sống tuyệt vời cho các loài thụ phấn địa 
phương. Vườn trên mái có nhiều khu tiểu khí hậu có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều loại cây trồng. 
18 loại cây khác nhau, bao gồm cây xô thơm, xà lách, rau diếp và củ cải được trồng và thường 
xuyên cho thu hoạch liên tục trong thời gian dài (Roth, 2018).

Hình 6: Vườn trên mái ở Garden Village @Top Leaf Farms
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VƯỜN NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC - UMASS PERMACULTURE

Là hệ thống vườn trong khuôn viên trường, UMass Permaculture đóng vai trò là công cụ thực hành 
thực tế cho sinh viên để học về hệ thống thực phẩm địa phương an toàn và tốt cho sức khỏe. Vườn 
là nơi diễn ra các chương trình tập huấn lãnh đạo và giáo dục thực tế tạo động lực, kết nối cộng 
đồng, và cung cấp trực tiếp sản phẩm tươi hữu cơ tại địa phương cho ký túc xá UMass. Được thành 
lập năm 2010, sáng kiến này đã xây dựng và duy trì nhiều vườn cộng đồng năng suất cao ngay 
trong trường. Những khu vườn đều được thiết kế theo nguyên lý nông nghiệp trường tồn và được 
xây dựng bởi sinh viên, cán bộ và tình nguyện viên. UMass Permaculture đã trở thành một mô hình 
quốc tế tạo cảm hứng cho nhiều dự án nông nghiệp trường tồn trong trường học trên khắp thế giới. 
Thông tin thêm: https://www.localumass.com/Permaculture.html

 

 
Hình 7: Sinh viên thu hoạch rau củ tại vườn trường UMass @UMass, 2019

Vườn nông nghiệp trường tồn ở ngoại ô

Khi chúng ta để ý, khắp nơi trên thế giới có thể thấy ngày càng nhiều những ví dụ về vùng ngoại 
ô được phủ xanh bởi những hệ thống nông nghiệp trường tồn hiệu suất cao. Mật độ dân cư thấp ở 
những vùng này đồng nghĩa với việc có rất nhiều không gian để thiết lập những khu vườn rộng hơn 
với động vật, cây lớn và phát triển sinh kế dựa vào đất đai.
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‘Plummery’ là một hệ thống nông nghiệp trường tồn ở ngoại ô thành phố Melbourne, Úc trên diện 
tích 1/14 mẫu (280m2). Vào năm 2018, khu vườn đã sản xuất được 428kg rau củ, rau gia vị, hoa 
quả và trứng chỉ với bốn giờ làm việc mỗi tuần. Khu vực này gồm có một vườn rau xanh và rau gia 
vị, một vườn rừng ăn trái, khu nuôi chim cút, xưởng làm gốm nhỏ, một ngôi nhà nhỏ với bếp củi đốt 
chậm, nhà vệ sinh ủ phân, nhà kho chứa đồ ăn và rất nhiều điểm nhấn nhỏ để tạo sự thoải mái và 
tăng tính bền vững (Lavers, 2019). 
Thông tin thêm: https://www.katlavers.com/the-plummery/ 

 
Hình 8: Vườn nông nghiệp trường tồn đô thị Plummery @ Kat Lover, 2018

 

Nông nghiệp trường tồn ở không gian công cộng

Ở những khu vực thành thị, chúng ta có thể bắt gặp những ví dụ về hệ thống nông nghiệp trường tồn 
tận dụng được sự đa dạng của “hệ sinh thái con người” nơi phố xá. Điểm tụ họp, công viên công 
cộng và hệ thống vườn rừng ăn trái cộng đồng đều có thể góp phần tạo nên sự tự lực và bền vững 
của một cộng đồng. Không chỉ thức ăn, đồ uống và nơi trú ngụ là những điểm khiến cho một địa 
phương trở nên vững mạnh mà là cả kết nối xã hội giữa con người với nhau sẽ tạo nên một cộng 
đồng mạnh và an toàn, nơi mọi người đều quen biết và giúp đỡ lẫn nhau. Nông nghiệp trường tồn 
ở nơi công cộng thường được đặt ở những nơi đông người lui tới và tụ họp với nhau, từ đó tăng khả 
năng tạo được những kết nối đó (Millison, 2016).
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VƯỜN RỪNG ĂN TRÁI BEACON

Vườn rừng ăn trái Beacon thành lập từ năm 2009 như là một dự án kết thúc cho một khóa học thiết 
kế nông nghiệp trường tồn. Khu đất được chọn là một khu vực vốn chỉ toàn cỏ dại nằm ở sườn phía 
Tây của nơi mà mọi người nghĩ là công viên Jefferson nhưng thực ra được sở hữu bởi Trung tâm tiện 
ích công cộng Seattle. Thiết kế này đã được trình bày lên cho cộng đồng dân cư của khu Beacon 
Hill, Phòng quản lý cảnh quan và công viên Seattle cùng với Trung tâm tiện ích công cộng Seattle 
để tìm kiếm sự đồng thuận và hỗ trợ cho dự án. Sự hỗ trợ đến dưới dạng quỹ 22,000 Đô la Mỹ từ 
Phòng quản lý dân cư Seattle vào tháng 12 năm 2010 để thuê một chuyên gia tư vấn thiết kế và 
tạo nên một sơ đồ cho vườn rừng ăn trái. 
Mục tiêu của vườn rừng ăn trái Beacon là thiết kế và trồng một khu vườn rừng đô thị với những loại 
cây ăn được và có thể tạo cảm hứng cho cộng đồng để đến gần nhau hơn, cùng trồng thực phẩm 
cho mình và phục hồi hệ sinh thái địa phương.

 
 

Hình 9: Cộng đồng cùng làm vườn tại Beacon Hill @Beacon Food Forest, 2019

Thông tin thêm: www.beaconfoodforest.org  

Nông trại

Nông trại nông nghiệp trường tồn là những hệ thống nông nghiệp đa dạng được thiết kế với nhiều 
bên liên quan cùng làm việc với nhau để tạo nên môi trường kinh doanh có lợi và tốt cho cảnh quan. 
Kết cấu thiết kế của một nông trại kiểu này được ảnh hưởng bởi các yếu tố địa hình, để tối đa hóa 
sản xuất và tối thiểu hóa công sức khi phục hồi đất, làm lợi cho vòng tuần hoàn nước và cung cấp 
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29 sản lượng dồi dào cũng như sự tự chủ về lâu dài cho nông dân. Nông trại nông nghiệp trường 
tồn nhìn sẽ khác hẳn so với nông trại truyền thống bởi ở đây người ta làm việc theo các khuôn mẫu 
của tự nhiên và tích hợp động vật, cây cối, dự trữ nước, tái tạo năng lượng và con người trong một 
hệ thống hiệu quả và hài hòa. Có rất nhiều nơi vừa là nông trại vừa là trung tâm giáo dục, nơi giao 
lưu cộng đồng hoặc nơi tổ chức các hoạt động nghỉ ngơi khám phá. Những khu vực thực hành nông 
nghiệp trường tồn thường tập trung vào việc đưa con người kết nối lại với hệ thống xung quanh để 
được học hỏi và tạo cảm hứng. Những khu vực này thường rất phong phú và đa dạng vì chúng được 
thiết kế để mọi người có thể tương tác và học hỏi. Nhiều nơi cung cấp các khóa học thiết kế nông 
nghiệp trường tồn (Permaculture Design Courses - PDC), bạn có thể thử tham gia các khóa học này 
khi có cơ hội. (Millison, 2016).
Một ví dụ của một nông trại đa chức năng là trang trại Zaytuna. Zaytuna Farm là một nông trại rất 
tích cực thực hành nông nghiệp trường tồn. Đây là nơi đi đầu trong thiết kế nông nghiệp trường tồn, 
thành công trong việc áp dụng rất nhiều các nguyên lý của nông nghiệp trường tồn và sản xuất 
được nhiều loại thực phẩm với năng suất cao trong chính không gian sống của họ. Zaytuna là nông 
trại theo kiểu gia đình, được đặt trên một diện tích 66 mẫu (27 hec-ta) ở Terania Creek, đối diện 
làng Channon, nằm phía bắc New South Wales, Úc. Khu vực này có 800m lạch ở phía mặt tiền, 
nhiều hồ bơi và đời sống động thực vật hoang dã phong phú. Cảnh quan ở đây đa dạng, từ thung 
lũng trên cao, sườn đồi và đỉnh đồi trong đó có cả những bãi cỏ lớn và rừng. Nông trại này được 
phát triển liên tục và luôn thay đổi theo những thử nghiệm của vườn, công việc ở đây liên tục được 
làm mới để trở nên hiệu quả và năng suất hơn. Vườn Zaytuna chính là địa điểm cung cấp nhiều các 
khóa thiết kế nông nghiệp trường tồn ở Úc.

 
Hình 10: Học và thực hành tại vườn Zaytuna @Zaytuna Farm

Thông tin thêm: https://zaytunafarm.com 



30

Làng sinh thái

Đôi khi những cộng đồng hoặc một ngôi làng thực hành nông nghiệp trường tồn còn được gọi là
“ecovillage – làng sinh thái”. Có rất nhiều những ví dụ thú vị khắp nơi trên thế giới về việc thiết kế
nông nghiệp trường tồn được áp dụng cho những cộng đồng này như thế nào, cũng như làm sao
chuyển hóa những cộng đồng đang có với văn hóa truyền thống trên nền các quy hoạch định cư
hiện tại. Thiết kế làng sinh thái là một lĩnh vực rộng và sâu, nơi mà các yếu tố như thức ăn, nước
uống, năng lượng, nguyên liệu, sinh thái, nhà ở và lâm nghiệp được đan xen vào với kết cấu thể
chế của cộng đồng, kinh tế, quy hoạch đô thị cùng với tất cả những thách thức và cơ hội của việc
chia sẻ tài nguyên (Millison, 2016).

LÀNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP TRƯỜNG TỒN CRYSTAL WATERS

Nhận được giải thưởng Môi trường sống của UN năm 1996 cho những nỗ lực đi đầu trong việc thực
thành lối sống mới bền vững và ít tác động, Crystal Waters được toàn cầu biết đến với hệ thống
nông nghiệp trường tồn và các chương trình giáo dục của họ. Là một khu vực nông thôn có tiềm
lực kinh tế và trách nhiệm xã hội cũng như môi trường cao, Crystal Waters được thiết kế bởi Max
Lindegger, Robert Tap, Barry Goodman và Geoff Young vào năm 1987 ở phía bắc Brisbane (Úc).
Hiện tại, làng sinh thái Crystal Waters đã trở thành một cộng đồng với 250 thành viên đủ mọi độ
tuổi, với nhiều hình thức kinh doanh và sản xuất thực phẩm khác nhau trên cả đất cộng đồng và
các khu vực sở hữu cá nhân. 

Hình 11: Một ngôi nhà sinh thái ở làng Crystal Waters @Crystal Waters, 2019

Thông tin thêm: https://crystalwaters.org.au/
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Doanh nghiệp

Một số nhà sản xuất thương mại và công nghiệp quy mô lớn đã nhìn thấy giá trị của việc áp dụng 
hệ thống nông nghiệp trường tồn và đầu tư vào những dự án lớn mang lợi ích cho cả kinh tế vùng, 
sinh thái, thủy văn và an ninh lương thực. Có nhiều tập đoàn đầu tư vào những dự án theo hướng 
nông nghiệp trường tồn. Đây là một lĩnh vực mới nổi và còn nhiều tiềm năng để các công ty doanh 
nghiệp có thể áp dụng thiết kế nông nghiệp trường tồn vào chuỗi cung ứng có sẵn, từ đó chuyển 
lợi nhuận thu được thành nhân tố phục hồi đất đai, như những gì công ty Mỹ phẩm Lush đang làm.

MỸ PHẨM LUSH

Lush là một doanh nghiệp mỹ phẩm có trụ sở ở Poole, Dorset, Vương Quốc Anh được xây dựng từ 
năm 1995. Công ty này chỉ dùng các công thức chay hoặc thuần chay (không có nguồn gốc động 
vật) cho sản phẩm của mình. Với việc đặt các đạo đức và thực hành nông nghiệp trường tồn làm 
cốt lõi, Quỹ bền vững Lush (Slush) đã giúp xây dựng nên những mạng lưới nông trại hữu cơ, phát 
triển các khu vực thực hành và đào tạo nông nghiệp trường tồn và khởi động các dự án sinh kế.

Hình 12: Thông điệp về nông nghiệp trường tồn trên website của Mỹ phẩm Lush

Thông tin thêm: https://uk.lush.com/tag/Permaculture
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Các ví dụ tại Việt Nam
Mặc dù nông nghiệp trường tồn còn khá non trẻ ở Việt Nam, đã có một số dự án, tổ chức và nông
trại áp dụng mô hình này.

HEPA – HÀ TĨNH

HEPA - Trường học nông dân sinh thái - được xây dựng từ năm 2002 theo Quyết định số 1230/ 
QĐ-UB cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 50 năm với mục đích để bảo vệ rừng tự nhiên, phục 
hồi rừng ở những nơi đã bị can thiệp, đồng thời tạo ra một không gian nghiên cứu, học hỏi và thực 
hành phương thức canh tác sinh thái trong sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên cho các bạn trẻ 
là con em các dân tộc thiểu số vùng Mekong. Hiện nay, việc phục hồi rừng đã cơ bản được hoàn 
thành, đặc biệt các mô hình thực hành mà các em đã xây dựng hiện đã trở thành những vườn sinh 
thái có giá trị sinh kế và được duy trì bền vững. Triết lý hoạt động của HEPA là Phụng dưỡng Thiên 
nhiên, thể hiện sự biết ơn tự nhiên qua việc thiết kế hệ thống nông nghiệp và quy hoạch sử dụng 
đất nương tựa vào các đặc tính cốt lõi của tự nhiên.

Hình 13: Cảnh sắc yên bình tại trung tâm giáo dục HEPA @ HEPA

Thông tin thêm: https://www.facebook.com/hepaecofarm/ hoặc http://ecofarmingschool.org/ 

NÔNG TRẠI DỐC MƠ – ĐỒNG NAI

Trang trại Dốc Mơ làm nông theo phương pháp thuận tự nhiên, thực nghiệm mô hình nuôi trồng kết 
hợp, từng bước tái lập cân bằng sinh thái đa loài cả động và thực vật. Với diện tích canh tác 10ha, 
Dốc Mơ đặt mục tiêu chuyển mình thành một khu vườn mẫu trong phong trào “biến vườn thành 
rừng”, từ đó tạo ra những nông sản tốt nhất, đồng thời trong môi trường đó, con người cũng sống 
chân thành và hiền lành nhất.
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Hình 14: Khung cảnh xanh mát của nông trại khi đi từ cổng vào @Dốc Mơ, 2017

Thông tin thêm: https://www.facebook.com/docmofarm/

TRANG TRẠI AN NHIÊN – HỘI AN, QUẢNG NAM

Từ 2015, Trang trại An Nhiên là không gian sống và làm việc của một đội ngũ những người tiên
phong trong việc tìm hiểu và thực hành một hệ thống các giải pháp hệ thống. Mục tiêu của họ là
phục hồi và gây dựng một hệ sinh thái tự nhiên – con người. Những chủ đề chính tại An Nhiên
bao gồm:

• Thiết lập và duy trì hệ sinh thái bờ sông hạn chế sạt lở
• Hình thành thảm thực vật đa loài và những thực hành nuôi dưỡng hệ sinh thái đất
• Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa địa phương
• Lối sống cộng đồng có ý thức và thân thiện
• Giáo dục thái độ và kỹ năng sống bền vững cho thanh niên và trẻ em.

Hình 15: Rừng tre nằm trong trang trại An Nhiên @An Nhiên, 2019

Thông tin thêm: https://www.facebook.com/annhienfarm.hoian/



Ngoài ra, thiết kế nông nghiệp 
trường tồn đang dần dần được áp 
dụng rộng rãi vào quy hoạch quy 
mô lớn, phục hồi sau thiên tai và cả 
những dự án hợp tác phát triển quốc 
tế. Khả năng ứng dụng của mô hình 
này rộng mở vô tận cho những ai 
sẵn sàng khám phá và trải nghiệm.

@ Active Remedy



PHẦN

02
Các 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 nông nghiệp trường tồn, mà còn chú trọng vào 
các quy trình, công cụ xây dựng những buổi giảng dạy, 
những hoạt động về chủ đề, 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 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 

Mặc dù chủ đề Nông nghiệp trường tồn đang dần thu hút sự quan tâm trên thế giới bởi tính ứng dụng 
đa dạng và thiết kế hệ thống, đây vẫn còn là một đề tài khá mới ở Việt Nam, đặc biệt là đối với các 
bạn trẻ ở thành thị. 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 sinh thái. Dưới đây là gợi ý một số hình thức mà giảng viên, tập huấn viên 
và các nhà tổ chức có thể tham khảo để đưa chủ đề “Nông nghiệp trường tồn” đến với thanh niên 
một cách thiết thực và gần gũi.
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LỒNG GHÉP VÀO BÀI GIẢNG, BÀI TẬP, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Như có thể thấy ở mô hình hoa nông nghiệp trường tồn, chủ đề 
này có thể được tiếp cận từ nhiều góc độ và có mối tương quan 
với rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế, xã hội và sản xuất cho tới công 
nghệ, du lịch, sức khỏe. Vì vậy, việc lồng ghép chủ đề này vào 
giảng dạy là rất tiềm năng. Các giảng viên, giáo viên cũng như 
tập huấn viên có thể khai thác chủ đề này với nhiều góc nhìn và 
quy mô khác nhau, đưa thiết kế nông nghiệp trường tồn làm ví 
dụ hoặc đưa các thông tin bổ trợ cho bài giảng tùy vào trường 
hợp cụ thể. Ví dụ: hướng tiếp cận thiết kế Permacul- ture cho thiết 

kế kiến trúc hoặc thiết kế sản phẩm, nghiên cứu về tác động của 

Permaculture lên xã hội trong một lớp học về khoa học xã hội, đánh 

giá tiềm năng so sánh năng suất giữa nông nghiệp tập trung và 

nông nghiệp trường tồn trong môn học về nông nghiệp hoặc tài 

chính, nghiên cứu về các công nghệ phù hợp được áp dụng trong 

nông nghiệp trường tồn... 

Ngoài ra, để sinh viên có thể tiếp cận một cách chủ động hơn 
với chủ đề này, giảng viên có thể đưa ra những bài tập hay định 
hướng tìm hiểu, tham khảo thêm như bài tập thiết kế vườn hoa trên 

mái theo nông nghiệp trường tồn cho trường học, bài tập áp dụng 

thiết kế Permaculture vào quy hoạch đô thị,... 

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 nông nghiệp trường tồn. Ví dụ, 

nghiên cứu khoa học về “tác động của nông nghiệp trường tồn đến 

đa dạng sinh học ở vùng ngoại ô” hoặc “so sánh hiệu quả kinh tế 

giữa nông nghiệp tập trung và nông nghiệp trường tồn”.

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.
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Ví dụ, trong điều kiện thời gian và nguồn lực hạn chế, giảng viên 

có thể tổ chức một buổi chia sẻ ngắn trong khoảng 2-3 tiếng về 

chủ đề “Nông nghiệp trường tồn là gì?” tại một địa điểm mượn 

của nhà trường. Cũng với chủ đề này, bạn có thể chọn cách mời 

một nhân vật thực hành nông nghiệp trường tồn 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 nông nghiệp trường tồn.

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 dao động 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 thiên về nghe chia sẻ của khách 
mời hay chiếu phim thì số lượng người tham gia có thể lớn hơn. 
Ngoài ra, đây là một chủ đề mang tính thực tế rất cao, vì vậy 
cần lưu ý lồng ghép các hoạt động trải nghiệm là một yếu tố rất 
quan trọng. Không chỉ cho sinh viên tiếp cận với các lý thuyết, 
hãy cho họ được thực sự tiếp xúc với cây cối, đất, nước, khí và 
các nhân tố khác của tự nhiên. Trong phần tiếp theo 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 “Nông nghiệp 
trường tồn”.

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 (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. Tuy nhiên, hiện 
nay chưa có nhiều nông trại áp dụng nông nghiệp trường tồn ở 
Việt Nam, vì vậy nếu khoảng cách tới địa điểm thực tế là khá 
xa, có thể sẽ cần đầu tư tổ chức một chuyến đi dài ngày để tiết 
kiệm thời gian nguồn lực và có hiệu quả hơn. Một chuyến đi 
thực tế cũng sẽ đòi hỏi đầu tư hơn về chuẩn bị và tổ chức. Tùy 
vào điều kiện thực tế tại địa phương cũng như 39 nguồn lực sẵn 
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có, tập huấn viên/người tổ chức có thể lựa chọn các địa điểm 
đa dạng liên quan đến chủ đề như: một trang trại Nông nghiệp 

trường tồn, một sáng kiến về nông nghiệp trường tồn ở đô thị, một 

tổ chức phát triển các hoạt động liên quan đến nông nghiệp trường 

tồn... 
Lưu ý, trong những buổi tham quan này hãy tạo điều kiện để 
sinh viên được thực hành những gì được nghe học. Ví dụ như tiết 
kiệm tài nguyên bằng cách thực hành làm phân ủ từ rác hữu cơ, 
trồng cây hoặc thu hoạch, làm một số sản phẩm từ hoa quả như 
mứt hoặc hoa quả sấy. Đồng thời, đảm bảo rằng sinh viên có cơ 
hội đi qua một lượt để hiểu về thiết kế hệ thống của nông nghiệp 
trường tồn.

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, sáng tạo nghệ 
thuật, làm tình nguyện, 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 theo chủ đề này: cuộc thi viết về “Permaculture trong bối cảnh 

khủng hoảng toàn cầu”, triển lãm ảnh về “hệ thống Permaculture 

xung quanh chúng ta”.  
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CÁC PHƯƠNG PHÁP 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..

PHÂN
TÍCH

KHÁI QUÁT
BÀI HỌC

TRẢI
NGHIỆM

ÁP
DỤNG

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 các vấn đề liên quan?
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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 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
Thiết kế bài giảng cho sinh viên trong 60 phút về chủ đề “Các nguyên lý thiết kế nông nghiệp
trường tồn”.

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.
Chúng ta quan sát được rằng nhóm sinh viên này đều ham học hỏi nhưng chưa có kiến thức cũng như
kinh nghiệm về chủ đề này.
Ta sẽ xác định sinh viên cần được học các kiến thức khái quát, cơ bản cùng với những hướng dẫn
hành động cụ thể. Bài học cần thiết kế một cách tươi vui, sinh động với các hoạt động nhóm, hoạt
động cá nhân và trải nghiệm thực tế.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU BÀI HỌC

Chúng ta muốn đạt được điều gì sau 60 phút?
Có thể đi từ mục tiêu lớn, khái quát như:

• Sinh viên hiểu tầm quan trọng và sự khác biệt của nông nghiệp trường tồn
• Sinh viên hiểu lý thuyết đằng sau những nguyên lý của thiết kế nông nghiệp trường tồn
• Sinh viên học một cách vui vẻ

Xem xét rằng chúng ta chỉ có thời gian tối đa là 60 phút, hãy cụ thể hóa mục tiêu trên để có một 
hình dung rõ ràng hơn về kết quả bạn cần đạt được sau buổi học này. 

• Sinh viên hiểu tại sao các bạn cần học về nông nghiệp trường tồn, phạm vi áp dụng của chủ 
đề này là gì và tại sao chủ đề này lại khác biệt với những gì họ đã biết trước đây 

• Sinh viên có hình dung cụ thể hơn tại sao các nguyên lý này được hình thành và có thể liên 
hệ trực tiếp từng nguyên lý với cuộc sống của mình 

• Sinh viên có trải nghiệm tích cực và được tạo động lực để học hỏi thêm về chủ đề này.

BƯỚC 3: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Thông điệp chính của bài học là “Các nguyên lý thiết kế Permaculture - Nông nghiệp trường tồn”, vì 
vậy các hoạt động trải nghiệm sẽ hướng tới việc giải thích và giúp sinh viên hiểu cặn kẽ về những 
nguyên lý này, đồng thời sinh viên có thể nhìn thấy được mối liên kết giữa bài học và cuộc sống của 
họ. Hoạt động trải nghiệm ở đây có thể là chơi trò chơi, nghe nhạc, xem phim tài liệu.
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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? Điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất? (Để học viên tổng hợp lại những 
quan sát từ hoạt động trải nghiệm hoặc đoạn phim) 

• Bạn cảm thấy như thế nào? (Dò hỏi thái độ và cảm xúc của học viên về chủ đề) 
• Tại sao bạn lại cảm thấy như vậy? Bạn học được điều gì mới trong buổi hôm nay? 
• Bạn sẽ có thể làm gì tiếp theo? (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

Có 2 hướng để tập huấn viên phát triển bài học này: 
• Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân: để học viên suy nghĩ về những cách họ có thể khám 

phá thêm về chủ đề nông nghiệp trường tồn (sách, website, phim tài liệu, đi thăm nông trại, 
liên hệ với những người đã thực hành...) hoặc thậm chí thử áp dụng thiết kế Permaculture - 
Nông nghiệp trường tồn trong cuộc sống của mình – kế hoạch hành động này có thể bao 
gồm cả những bước và nguồn lực cần thiết để thực hiện. 

• Thực hiện dự án nhóm: thiết kế một vườn rau theo hướng nông nghiệp trường tồn cho trường.
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Phân tích trường hợp tiêu biểu

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, đặc biệt với một chủ đề mang tính thực tế cao như nông 
nghiệp trường tồn. Trường hợp được chọn càng gần gũi với thực tế cuộc sống của người tham gia 
thì càng trở nên thuyết phục. Khi bạn giới thiệu về nông nghiệp trường tồn, hãy chọn những ví dụ 
càng gần với bối cảnh của học viên càng tốt (về cả địa lý và hoàn cảnh). Hãy đầu tư thời gian vào 
việc đưa ra kết nối rõ ràng giữa ví dụ và học viên. Trường hợp không thể tìm thấy các ví dụ điển 
hình ưng ý, bạn có thể tìm các mô hình ở tỉnh khác, thậm chí quốc gia khác. Khi đó hãy lưu ý những 
yếu tố khác nhau về điều kiện địa lý, khí hậu, xã hội có thể ảnh hưởng tới việc áp dụng mô hình ở 
nơi bạn sống. 
Các giá trị chính của các 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 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 47 



47

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 phương pháp dùng trường hợp điển hình, giảng viên/tập huấn viên có thể thu thập 
các tài liệu bổ sung như nghiên cứu khoa học, bài báo về Nông nghiệp trường tồn, video, phim tài 
liệu, các chia sẻ bài học thành công/thất bại từ những người có kinh nghiệm hay thông tin về tác 
động tích cực của Nông nghiệp trường tồn trên thế giới. Danh sách các ví dụ về chủ đề này được 
trình bày ở phần Mô hình thực tế áp dụng Nông nghiệp trường tồn.

Hoạt động thiết kế hệ thống 

Yếu tố quan trọng nhất và cũng là đặc biệt nhất của nông nghiệp trường tồn nằm ở quá trình thiết 
kế, vốn được soi chiếu bởi những trụ cột đạo đức và nguyên lý thiết kế. Trực tiếp dẫn chứng cách 
thực hành thiết kế nông nghiệp trường tồn và để học viên được tự mình trải nghiệm là cách tốt nhất 
để thực sự hiểu khung lý thuyết này. 
Mục đích hoạt động: 

• Học viên hoàn thành được một thiết kế đơn giản theo yêu cầu đưa ra và sử dụng các nguyên 
lý Permaculture - Nông nghiệp trường tồn. 

• Học viên hiểu quá trình thiết kế của Permaculture - Nông nghiệp trường tồn và nhận ra rằng 
đây không phải là một khung lý thuyết hoàn hảo cho mọi trường hợp mà cần được áp dụng 
linh hoạt tùy vào hoàn cảnh cụ thể, dưới sự dẫn dắt của các nguyên lý, nguyên tắc đạo đức 
và hệ thống phân vùng. 

Thời lượng của hoạt động: Tùy thuộc vào việc bạn mong muốn trải nghiệm của học viên được sâu 
tới đâu, hoạt động này có thể kéo dài từ nửa ngày tới vài ngày (để có thời gian cho học viên quan 
sát các tình huống thực tế cuộc sống, thảo luận và cùng nhau làm việc lên bản thiết kế). 
Yêu cầu: Học viên đã được học về định nghĩa, các nguyên tắc đạo đức và nguyên lý cơ bản của 
nông nghiệp trường tồn trước khi tham gia hoạt động này. Nếu không, cần dành ít nhất 1-3 tiếng 
cho các đầu mục này.
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Nội dung hoạt động: Hoạt viên được chia thành các nhóm (lý tưởng là từ 2-4 thành viên/nhóm). Mỗi 

nhóm cần đưa ra một thiết kế cho một đề bài cụ thể, áp dụng các nguyên tắc đạo đức, nguyên lý cơ 

bản và phân vùng của nông nghiệp trường tồn. Bài tập có thể được định hướng theo nhiều lĩnh vực 

khác nhau, ví dụ: thiết kế một khu vườn (vườn nhỏ hoặc trang trại), thiết kế một trung tâm giáo dục, 

thiết kế một hoạt động thường kỳ cho cộng đồng, thiết kế chiến lược ngắn hạn hoặc kế hoạch hành 

động cho một tổ chức..., thậm chí có thể để học viên tự chọn đề bài cho phù hợp nhất với các ý tưởng 

hay dự định có sẵn của họ. 

Ở cuối hoạt động, mỗi nhóm sẽ trình bày và giải thích thiết kế của mình cho mọi người, đồng thời 

làm rõ họ đã áp dụng thiết kế nông nghiệp trường tồn trong quá trình làm việc như thế nào. Nếu cuối 

chương trình vẫn còn thời gian và nguồn lực cho phép, tập huấn viên có thể cung cấp một số ví dụ về 

những thiết kế đã từng được làm với đề bài tương tự. Khi đó học viên có thể lưu lại những điểm khác 

biệt và bài học cho bản thân từ những ví dụ này (nếu có). 

Chuẩn bị: 
• Bộ công cụ bài tập (số lượng bộ công cụ tùy thuộc vào số lượng nhóm) bao gồm đề bài và 

ví dụ thiết kế mẫu (nếu có) 
• Văn phòng phẩm (đặc biệt nếu hoạt động có bao gồm vẽ tranh hoặc các hình thức nghệ 

thuật khác) 
• Máy chiếu và màn chiếu (nếu cần) 

Lưu ý: 
• Khuyến khích trao đổi và thảo luận, kể cả giữa các nhóm khác nhau 
• Khuyến khích sự sáng tạo và dùng các đạo cụ, đa dạng hình thức thể hiện. 
• Hoạt động này phù hợp với một trò chơi mở đầu sử dụng các bài hát về 12 nguyên lý nông 

nghiệp trường tồn (xem phần III.3 Tài liệu mở rộng) 
• Đôi khi việc kết nối các nguyên lý nông nghiệp trường tồn với những lĩnh vực ngoài nông 

nghiệp là không hề dễ dàng, vì vậy sẽ tốt hơn nếu có những ví dụ hoặc diễn giải ở đầu bài 
để giúp học viên hiểu hơn.



PHẦN

03

     Gợi ý chương trình
tập huấn



50

Phần này sẽ giới thiệu một số kế hoạch áp dụng chủ đề “Nông nghiệp trường tồn” vào trong các 
hoạt động giáo dục tập huấn có sử dụng các phương pháp kể trên. Giảng viên, tập huấn viên có 
thể chủ động thay đổi kế hoạch bài giảng cho phù hợp với đối tượng học viên và điều kiện thực tế.

BÀI GIẢNG TRÊN LỚP

Bài học làm quen – Nông nghiệp trường tồn là gì?

Đây là một kế hoạch bài giảng có thể được dùng trên lớp để giới thiệu tới học viên về khái niệm và
những trường hợp tiêu biểu của nông nghiệp trường tồn. 
Mục tiêu bài học

• Học viên hiểu những định nghĩa, nguyên tắc đạo đức, nguyên lý cơ bản và cách phân vùng 
của nông nghiệp trường tồn

• Học viên có kiến thức cơ bản về một số mô hình và ví dụ nông nghiệp trường tồn
• Học viên có hứng thú và động lực để tìm hiểu thêm về Permaculture - Nông nghiệp trường tồn

Phương pháp
• Kế hoạch bài giảng với công cụ giảng dạy và hoạt động trải nghiệm 

Thời lượng 
• 90 phút

Kế hoạch

STT NỘI DUNG THỜI
LƯỢNG CHI TIẾT      CHUẨN BỊ

1 Khởi động 5-10 phút

Trò chơi: các yếu tố tự nhiên 
Hình thức: vẽ lên giấy hoặc bảng

• Bút vẽ
• Giấy A4 tái sử
dụng 

2

Bối cảnh: thế
giới trong 

khủng
hoảng

20 phút

Bài trình bày ngắn về khủng hoảng
toàn cầu và biến đổi khí hậu
- Lồng ghép với một câu đố ở cuối về
các số liệu thực tế hoặc một video thú vị
- Thảo luận: trải nghiệm cá nhân của
bạn về chủ đề này – chia sẻ theo cặp

• Máy chiếu
• Màn chiếu
• Chuẩn bị sẵn
video phù hợp
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STT NỘI DUNG THỜI
LƯỢNG CHI TIẾT      CHUẨN BỊ

3

Permaculture -
Nông nghiệp

trường tồn 
như là

một trong 
những

giải pháp cho
khủng hoảng

toàn cầu

45 phút

- Giới thiệu các định nghĩa cơ bản về 
Nông nghiệp trường tồn và các nguyên 
tắc đạo đức. Cung cấp một số ví dụ với 
hình ảnh hoặc video minh họa. 
- Trò chơi: giải mã bài hát – chia học 
viên thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm sẽ 
nhận được một bài hát về nông ng- hiệp 
trường tồn (xem mục Tài liệu mở rộng). 
Nhiệm vụ của nhóm là giải thích thông 
điệp của bài hát bằng trình bày, vẽ 
minh hoạt hoặc kịch ngắn. 
- Thử thách: (1) tìm kiếm thêm các ví 
dụ về nông nghiệp trường tồn hoặc 
(2) tự thiết kế một mô hình phân vùng 
Permaculture sử dụng chính những yếu 
tố trong cuộc sống của bạn (xem hình 4)

- Văn phòng 
phẩm 
- Nhạc và loa 
- Bài trình bày

4 Tổng kết 10 phút 
- Tổng kết lại nội dung chính 
- Tổng kết kế hoạch hành động của học 
viên
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Bài học trải nghiệm
Đây là kế hoạch nửa ngày cho hoạt động thiết kế hệ thống. Chúng ta sẽ lên kế hoạch cho một bài học 
kéo dài nửa ngày trên cơ sở học viên đã tham gia bài học giới thiệu cơ bản về nông nghiệp trường 
tồn trước đó.
Thời lượng: 3 tiếng

STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG CHI TIẾT      CHUẨN BỊ

1 Khởi động 15 phút

Phương án 1: Chia sẻ theo cặp về
việc thực hiện thử thách ở cuối buổi
trước
Phương án 2: Diễn theo một bài hát
Nông nghiệp trường tồn (xem phần
Tài liệu mở rộng)

Nhạc và loa

2 Bài tập nhóm 10 phút

- Tạo thành các nhóm, mỗi nhóm 2-4
thành viên
- Phát tài liệu và văn phòng phẩm
- Giải thích đề bài

Bộ công cụ bài tập 
(đề bài, ví dụ, văn 
phòng phẩm)

3
Làm việc 

nhóm
60 phút

-Học viên có thời gian làm việc theo 
nhóm

15 phút/nhóm cho 
cả trình bày và trả 
lời câu hỏi

4 Trình bày 60 phút
15 phút/nhóm cho cả trình bày và 
trả lời câu hỏi

- Văn phòng phẩm 
- Có thể bao gồm 10 
phút giải lao

5 Tổng kết 25 - 30 phút

Cung cấp thiết kế mẫu (nếu có) 
Dành 10 phút để học viên nhìn lại 
về bài tập và ví dụ (có thể cá nhân 
hoặc theo nhóm) 
Tổng kết hoạt động

Bài thuyết trình
hoặc in thông tin về
thiết kế mẫu
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ĐI THỰC TẾ

Với chủ đề nông nghiệp trường tồn, tập huấn viên có thể lựa chọn nhiều phương án khác nhau cho 
chuyến đi thực tế. Lý tưởng nhất là một địa điểm thực hành nông nghiệp trường tồn. Tuy nhiên nếu 
không có lựa chọn này, địa điểm thực tế có thể là một khu vực đang ấp ủ/ có tiềm năng áp dụng, 
hoặc một tổ chức làm việc liên quan đến Permaculture - Nông nghiệp trường tồn. 
Bạn có thể lựa chọn địa điểm thực tế tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

(1) Mục đích của chuyến đi
(2) Nguồn lực sẵn có: thời gian, con người, kinh phí
(3) Khoảng cách và địa điểm

Dưới đây là một kế hoạch cho chuyến đi thực tế tới một nông trại nông nghiệp trường tồn tại Ba Vì, Hà 
Nội. Chúng tôi sẽ chia sẻ hai bản kế hoạch cho một chuyến đi nửa ngày và một chuyến đi 2 ngày. 
Lưu ý rằng thời gian di chuyển có thể ảnh hưởng lớn đến lịch trình, bản kế hoạch dưới đây chưa tính 
đến thời gian di chuyển.  

Chuyến đi nửa ngày
Mục đích

• Học viên hiểu nông nghiệp trường tồn là gì và các nguyên lý cơ bản của một nông trại nông 
nghiệp trường tồn 

• Học viên được thực hành trồng cây và làm một số sản phẩm thường được sử dụng trên nông 
trại như phân ủ, chế phẩm vi sinh EM, chất trừ sâu bọ, trà hoặc mứt 

• Học viên có trải nghiệm thực tế với làm nông theo phong cách nông nghiệp trường tồn
STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG CHI TIẾT

1 Mở đầu 30 phút
Giới thiệu về nông trại. 
Thăm quan một vòng nông trại và tìm hiểu quy trình sản xuất 
và nuôi trồng.

2
Hoạt động

thực tế
2 tiếng

- Phân biệt được các phương pháp canh tác khác nhau: hữu
cơ, Vietgap, nông nghiệp tập trung, nông nghiệp trường tồn...
- Thực hành trồng cây, làm chất tẩy rửa tự nhiên đơn giản, làm
phân ủ hoặc sản phẩm trừ sâu bọ, làm trà hoặc thực phẩm.

3 Tổng kết 30 phút

- Chia sẻ và đặt câu hỏi 
- Lên kế hoạch cá nhân sau khi trở về (chia sẻ thông tin về 
nông nghiệp trường tồn đến những người xung quanh, học 
hỏi thêm về nông nghiệp trường tồn hoặc thực hành tại nhà...)
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Chuyến đi hai ngày
Mục đích

• Học viên có một hiểu biết sâu về cuộc sống ở một nông trại nông nghiệp trường tồn 
• Học viên được thực hành trồng cây và làm một số sản phẩm thường được sử dụng trên nông 

trại như phân ủ, chế phẩm vi sinh EM, chất trừ sâu bọ, trà hoặc mứt 
• Học viên có trải nghiệm thực tế với làm nông theo phong cách nông nghiệp trường tồn 
• Học viên được thực hành và hiểu rõ hơn về quá trình thiết kế theo mô hình nông nghiệp 

trường tồn

STT NỘI DUNG THỜI 
LƯỢNG CHI TIẾT

Ngày 1 – Buổi sáng

1 Mở đầu 30 phút
Giới thiệu về nông trại. Thăm quan một vòng nông trại và tìm 
hiểu quy trình sản xuất và nuôi trồng.

2
Hoạt động 

thực tế
2 tiếng

- Phân biệt được các phương pháp canh tác khác nhau: hữu 
cơ, Vietgap, nông nghiệp tập trung, nông nghiệp trường tồn... 
- Thực hành trồng cây, làm chất tẩy rửa tự nhiên đơn giản, làm 
phân ủ hoặc sản phẩm trừ sâu bọ, làm trà hoặc thực phẩm.

Ngày 1 – Buổi chiều

3

Vai trò của 
Permaculture 

- Nông 
nghiệp 

trường tồn

1 tiếng

Chia sẻ và thảo luận về: 
- Thế giới trong khủng hoảng khí hậu 
- Permaculture - Nông nghiệp trường tồn có thể là một giải 
pháp cho khủng hoảng toàn cầu như thế nào

4
Hoạt động 

thực tế
2 tiếng

- Hoán đổi hoạt động của ngày hôm trước
- Học viên có thể được nấu bữa tối từ những nguyên liệu thu 
hoạch từ vườn
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STT NỘI DUNG THỜI 
LƯỢNG CHI TIẾT

Ngày 2 – Buổi sáng

5
Hoạt động 

thực tế
30 – 60 

phút 
Học viên tham gia các công việc buổi sáng tại vườn

6
Hoạt động 
thiết kế hệ 

thống
3-4 giờ

Tương tự như hoạt động thiết kế hệ thống ở phần trên, tuy 
nhiên, đề bài đưa ra có thể là thiết kế lại nông trại hiện đang 
thăm (đặc biệt nếu nông trại hiện chưa áp dụng thiết kế nông 
nghiệp trường tồn). 
Hoạt động này nên được dẫn dắt hoặc hỗ trợ bởi một người 
đã thực hành nông nghiệp trường tồn. Bao gồm nghỉ ăn trưa

7 Tổng kết 1 tiếng
Tổng kết hoạt động và điều đọng lại sau 2 ngày.
Gửi tri ân tới con người và tự nhiên ở nông trại.

@Plummery



56

TÀI LIỆU MỞ RỘNG

Website:
• https://Permacultureglobal.org/ - cung cấp danh sách các dự án nông nghiệp trường tồn 

trên toàn thế giới 
• https://Permaculturenews.org – cung cấp thông tin cập nhật về phong trào nông nghiệp 

trường tồn trên thế giới, được chạy bởi một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Viện nghiên cứu 
Nông nghiệp trường tồn (Permaculture Research Institute) 

• https://www.localumass.com/Permaculture.html - cung cấp những thông tin, câu chuyện và 
bộ công cụ được chia sẻ bởi sáng kiến UMass Permaculture. 

• https://www.facebook.com/groups/Permaculturevietnam/ - nhóm facebook nơi những 
người đang thực hành hoặc quan tâm tới nông nghiệp trường tồn tại Việt Nam có thể trao 
đổi, thảo luận và chia sẻ thông tin.

Khóa học trực tuyến miễn phí về thiết kế Nông nghiệp trường tồn, được soạn bởi tập huấn viên 
Nông nghiệp trường tồn Andrew Millison và cung cấp bởi đại học Oregon State (Hoa Kỳ). https:// 
open.oregonstate.edu/courses/Permaculture/

Phim tài liệu về Nông nghiệp trường tồn:
• Hạt giống Nông nghiệp trường tồn miền nhiệt đới - 2014 (Seeds of Permaculture - Tropical 

Permaculture)  
Đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=2cr10nOm0xU 

• Một con đường đơn giản hơn: khi khủng hoảng là cơ hội - 2016 (A Simpler Way: Crisis as 
Opportunity) 
Đường dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=XUwLAvfBCzw 

Sách về Nông nghiệp trường tồn:
• Permaculture I & II – Bill Mollison & David Holmgren
• Permaculture - A Designers’ Manual - Bill Mollison
• Permaculture Principles & Pathways Beyond Sustainability - David Holmgren
• Permaculture: A Beginners Guide - Graham Burnett
• Gaia’s Garden: A Guide to Home-scale Permaculture - Toby Hemenway
• Earth User’s Guide to Permaculture - Rosemary Morrow (đã có bản dịch tiếng Việt)
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• The Permaculture Garden - Graham Bell
• Permaculture: A Beginners Guide - Graham Burnett
• Earth Care Manual - Patrick Whitefield
• The Permaculture City: Regenerative Design for Urban, Suburban, and Town Resilience - Toby 

Hemenway

Âm nhạc
• Permaculture – A Rhymers’ Manual. Đây là một album với 12 bài hát về 12 nguyên lý nông 

nghiệp trường tồn được thể hiện bởi ban nhạc Úc - “Formidable Vegetable”.
• Soundcloud: https://soundcloud.com/formidablevegetable/sets/permaculture-a-rhym-

ers-manual
• Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=sqXhz9gX8To&list=OLAK5uy_l5vlmPUMmc-

mCXiaIWeM_podbodhykRZ5I

@ Jon Adams





Bec Hellouin Permaculture Farm 
@ Charles Hervé Gruyer



Tài liệu tham khảo 

PHẦN

04



61

1. Bell, G. (1992). The Permaculture way - Practical steps to create a self-sustaining world. 
London: Thorsons.

2. Gaiacraft. (2012). Gaiacraft - Permaculture workbook. 
3. GFN. (2019, April 24). Humanity’s Ecological Footprint contracted between 2014-

2016. Retrieved from Global Footprint Network: https://www.footprintnetwork.
org/2019/04/24/humanitys-ecological-footprint-contracted-between-2014-and-2016/

4. Grayson, R. (2007). A short and incomplete history of Permaculture. Pacific Edge. 
Retrieved from https://pacific-edge.info/2007/07/a-short-and-incomplete-history-of-
Permaculture/

5. Hemenway, T. (2015). The Permaculture City: Regenerative Design for Urban, Suburban, 
and Town Resilience. Vermont: Chelsea Green Publising.

6. Holmgren, D. (2002). Permaculture: Principles & Pathways Beyond Sustainability. 
Permanent Publications.

7. Hopkins, R. (2018, November 8). Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
take-away: Imagine. Take Action. Repeat. Retrieved from Transition Network: https://
transitionnetwork.org/news-and-blog/my-ipcc-take-away-imagine-take-action-repeat/

8. IPCC. (2018, October 8). Summary for Policymakers of IPCC Special Report on Global 
Warming of 1.5°C approved by governments. Retrieved from the Intergovernmental Panel 
on Climate Change : https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-
ipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c-approved-by-governments/

9. Lavers, K. (2019, May). The Plummery. Retrieved from Kat Lavers: https://www.katlavers.
com/the-plummery/

10. Millison, A. (2016). Introduction to Permaculture. Oregon State University.
11. Mollison, B. (1988). Permaculture - A designers’ manual. Tasmania: Tagari publications.
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Trái đất cung cấp đủ 
cho nhu cầu, chứ không 
đủ cho lòng tham của 
con người 
- Mahatma Gandhi -  


