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LỜI NGỎ
Sau một thời gian xúc tiến với sự ñóng góp của Quý Trưởng, Sổ Tay Trưởng ( STT )
Hướng ðạo của chúng ta ñã hoàn tất. Trong STT này chỉ tóm lượt những ñiểm chính
về PT mà khi hướng dẫn ðơn vị chúng ta cũng cần nên biết.
Như ñã trình bày trước ñây, STT làm ra với ước vọng trợ giúp các Trưởng những kiến
thức và sinh hoạt căn bản chung, nhờ vậy hy vọng sinh hoạt giữa các ðơn vị sẽ có
nhiều tương ñồng, tuy phải theo Hð Bản Xứ.
Chúng tôi tin rằng các Trưởng sẽ “ áp dụng thử ”, qua ñó sự lượng giá ưu - khuyết cùng
những ñề nghị của các Trưởng trong tương lai sẽ giúp STT ngày một thực tiễn khả thi.
STT phải luôn luôn ñược tu chỉnh theo sự vươn mạnh của PT.
Các tóm lượt trong STT, ngoài những ñiểm chung như Nguồn gốc hay Tổ chức vân
vân, ña phần nhắm vào các Ngành Ấu, Thiếu, Thanh. Sinh hoạt Ngành Tráng là sinh
hoạt dành cho người ñã trưởng thành, vì vậy có nhiều khác biệt với “Ngành ñàn em ! ”.
Xin các Trưởng linh ñộng ứng dụng những tóm lượt trong STT vào ðơn vị mình cũng
như việc ñề nghị cập nhật hóa cho phù hợp với thực tế là ñiều cần thiết, hy vọng
Trưởng tiếp tay.
Sau cùng, các tài liệu dùng cho STT lấy từ các Sách, Báo Hð và “ Sổ Tay Trưởng Hð dành cho các bạn mới vào Nghề Trưởng ” do Tr. Trần Hoàng Thân - TTK - ñúc kết từ
trang Nhà HðTƯ - HðVN phổ biến.
Thân ái BTT
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1.

Nguồn gốc Hướng ðạo - Tiểu sử vị sáng lập

Phong trào Hướng ðạo ñược thành lập sau một cuộc cắm trại thí nghiệm vào mùa Hè
năm 1907 trên ñảo Brownsea, Anh quốc, bởi Huân Tước Robert Stephenson Smyth
Baden-Powell, người Anh.
Baden-Powell (HðS thế giới gọi âu yếm là BiPi) sinh ngày 22 tháng 2 năm 1857 tại
London, Anh Quốc. Thân phụ là một vị Mục Sư, thân mẫu là con gái của một Thủy Sư
ðô ðốc hải quân. Dù mồ côi cha từ thuở nhỏ, nhưng nhờ sự giáo dục của người mẹ
can ñảm, nghị lực, cương quyết và yêu thương, BP tốt nghiệp bậc trung học, gia nhập
trường sĩ quan võ bị Hoàng Gia Anh năm 19 tuổi. BP là một sĩ quan kỵ binh, chiến ñấu
ở Ấn ðộ, Ai Cập và Phi Châu...
Phần lớn thời gian binh nghiệp của BP ở tại Nam Phi. Khi ở thành Mafeking bị bộ lạc
người Boers bao vây, sau 217 ngày cố thủ, BP ñã thành công trong việc giữ thành
nhờ các thiếu niên Phi Châu giúp ñỡ tải thương, truyền tin, vận chuyển lương thực
thay thế các binh sĩ trực tiếp chiến ñấu. Tinh thần hăng say, thích năng ñộng, lòng
dũng cảm và nhiệt thành của các em ñã hoàn toàn chinh phục tâm hồn BP.
Từ Phi Châu về Anh Quốc, BP ñã phải nhìn thấy cảnh sa ñọa, lối sống băng hoại của
thanh thiếu niên tại Anh Quốc làm cho BP ñặt vấn ñề. Ông quyết ñịnh giải ngũ năm
1910 và hiến dâng phần ñời còn lại cho tuổi trẻ. Khi áp dụng khả năng tháo vát, cách
sống ngoài trời và những kiến thức trong thời gian sống ở Phi Châu với Thiếu ñoàn
Hướng ðạo ñầu tiên tại ñảo Brownsea vào mùa hè năm 1907, BP liền ấn bản cuốn
sách Scouting For Boys (Hướng ðạo Cho Trẻ Em) vào tháng 1 năm 1908, chính thức
khởi xướng phong trào Hướng ðạo. Phong trào Hướng ðạo lấy thiên nhiên và phương
pháp hàng ñội làm phương thế huấn luyện và sinh hoạt. Lời hứa. luật Hướng ðạo
(chính BP ñặt ra) là kim chỉ nam cho mỗi Hướng ðạo sinh theo ñó mà rèn luyện tính
khí cho mình.
Phong trào Hướng ðạo không phân biệt giai cấp, tôn giáo, màu da. BP mong muốn
ñược nhìn thấy tất cả thanh thiếu niên sống cuộc sống vui tươi, lành mạnh, can ñảm,
nghị lực, yêu thương và nhất là có lý tưởng.
Trong lần cắm trại Hướng ðạo ñầu tiên vào mùa hè năm 1907 trên ñảo Brownsea nói
trên, với 20 em Thiếu sinh, BP chia ra làm 4 ðội và áp dụng phương pháp huấn luyện
không khác gì chúng ta ngày nay, có kỹ thuật hướng ñạo, trò chơi, lửa trại... phương
pháp hàng ñội cũng ñược áp dụng trong lúc này.
Trong việc huấn luyện, BP theo phương pháp ba bước (three-stage procedure). Mỗi
ñêm bên ngọn lửa, BP kể một câu chuyện phiêu lưu về ñời ông, những kỹ thuật
chuyên môn ñã giúp ông. Sáng hôm sau BP dạy cho các em những chuyên môn ñó,
ñến buổi chiều ông tạo ra vài trường hợp mà các em sẽ phải áp dụng những chuyên
môn vừa học ñược. BP luôn tạo cho các em thi ñua thật hào hứng. Nếu ở vào thời
này, ắt hẳn BP cũng sẽ chỉ cho các em thêm về sự hữu dụng của khoa học tân thời.
Hiện nay phong trào Hướng ðạo hiện diện trên 150 quốc gia tự do trên toàn thế giới,
cứ mỗi 4 năm có trại họp bạn thế giới (Jamboree) một lần.
BP mất vào sáng ngày 8 tháng 1 năm 1941, thọ 83 tuổi. Cụ ñược an táng tại mũi
Kenya, Phi Châu, giữa khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên; ñây cũng là ước nguyện
của ngài lúc còn sống.
BP là vị thủ lãnh ( không kế vị ) của phong trào Hướng ðạo Thế Giới, người ñã hiến
dâng gần nửa cuộc ñời cho tuổi trẻ.
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Cụ ñã ñi vào lòng người mãi mãi, không chỉ ở riêng Anh Quốc mà ở khắp nơi trên thế
giới.

I have come home
Dấu hiệu "ñến ñích" ñã ñược khắc trên mộ bia của BP.

2.

Tổ chức Hướng ðạo Thế Giới (HðTG)

Phong trào HðTG hiện nay gồm có trên 28 triệu ñoàn sinh phân phối trên 216 quốc gia
cùng lảnh thổ.
Tổ Chức Phong Trào Hướng ðạo Thế Giới - World Organization of the Scout
Movement (WOSM) - Organisation Mondiale du Mouvement Scout (OMMS) ñược ñiều
hành bởi Văn phòng HðTG - World Scout Office - Bureau Mondial du Scoutisme - ñặt
tại Geneva, Thụy Sỉ.
Văn phòng này gồm có 1 Tổng Thư Ký và nhiều giám ñốc phụ trách ñiều hành các nha
sở trực thuộc và 6 văn phòng vùng.
Tính ñến tháng 9 năm 2005, WOSM gồm có 155 quốc gia hội viện. Số quốc gia hội
viên này ñược phân phối và ñiều hành bởi 6 văn phòng vùng, gồm có :
2.1. Văn Phòng Vùng Phi Châu
Africa Regional Office - Bureau Régional Afrique - ñặt tại Nairobi, Kenya và 2 văn
phòng phụ 1 ở Cape Town, Nam Phi và 1 ở Dakar, Senegal.
Các văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên ở Châu Phi.
2.2. Văn Phòng Vùng Á Rập
Arab Regional Office - Bureau Régional Arabe - ñặt tại Cairo, Egypte.
Văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên thuộc khối Á rạp.
2.3. Văn Phòng Vùng Á châu-Thái Bình Dương
Asia-Pacific Regional Office - Bureau Régional Asie-Pacifique - ñặt tại Manila,
Philippine.
Văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên trong vùng Á
châu-Thái Bình Dương
2.4. Văn Phòng Vùng Âu-Á
Eurasia Regional Office - Bureau Régional Eurasie - ñặt tại Yalta-Gurzuf, Ukraine.
Văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên trong vùng Trung
và ðông Âu. Hầu hết là các QG nằm trong khối Liên Sô xưa, nay lấy lại ñược chủ
quyền hoặc các QG tân lập sau khi khối cộng sản tan rã.
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2.5. Văn Phòng Vùng Âu châu
Europe Regional Office - Bureau Régional Europe - ñặt tại Genève, Thụy Sỉ và 2 văn
phòng phụ 1 ở Bruxelles, Belgique ; và 1 ở Belgrade, Serbie.
Các văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên trong vùng Âu
châu.
2.6. Văn Phòng Vùng Liên Mỹ Châu
Interamerica Regional Office - Bureau Régional d'Interamérique - ñặt tại Santiago,
Chilie.
Các văn phòng này ñặc trách ñiều hành tất cả các hội HðQG thành viên ở Châu Mỹ.

3.

Phong Trào Hướng ðạo Việt Nam (HðVN)
3.1. Trước 1975

Phong trào Hướng ðạo ở Việt Nam do người Pháp du nhập vào năm 1929 tại Hà Nội.
Tháng 8 năm 1930, Trưởng Trần Văn Khắc thành lập tại trường thể dục Hà Nội ñơn
vị ñầu tiên lấy tên Ban ðồng Tử Quân và tên ñoàn là ñoàn Lê Lợi, khăn quàng màu
nền xanh lá cây viền ñỏ.
6-1932 : ðoàn Lê Văn Duyệt ñược thành lập tại Saigon
1933 : Tổng Cục Hướng ðạo Nam Kỳ thành hình và xuất bản tập chí Hướng ðạo
1935 : Thành lập hội Hướng ðạo Trung Kỳ. Trước ñó nhiều ñơn vị ñược thành lập tại
Vinh và Huế
1935 : Trại họp bạn toàn quốc ñầu tiên 'Huynh ðệ' tại Saigon với 500 trại sinh
1936 : Trại huấn luyện trưởng ñầu tiên tại ðà Lạt
1937 : Thành lập Liên Hội Hð ðông Dương
1938 : Trại trường Bạch Mã khai giảng khóa Thiếu và khóa Tráng
1940 : Trại họp bạn Rừng Sặt tại Bắc Ninh ( Bắc Việt )
1941 : Họp bạn ðông Dương ( Bắc, Trung, Nam, Ai Lao và Cao Miên ) tại Huế
1942 : Trại họp bạn Quảng Tế tại Bắc Việt
8-1944 : Trại họp bạn Tráng sinh tại Qua Châu & Bảy Miếu
1945 : Vì tình trạng chiến tranh và phân hóa, nhiều ñơn vị tan rã, sinh hoạt của hội
HðVN bị ngưng trệ
1947 : HðVN tham dự Họp Bạn Thế Giới lần thứ 6 tại Moisson (Pháp)
1950 : Nỗ lực hồi sinh Hội HðVN tại Hà Nội
1954 : Trụ sở của Hội HðVN ñược ñổi vào Saigon sau hiệp ñịnh Genève
1955 : Trại Dự Bị Tráng tại Tùng Nguyên (Dalat)
8-1956 : Trại trường Hồi Nguyên (Bảo Lộc) khai giảng các khóa Dự Bị Ấu, Thiếu và
Tráng
4-1957 : Hội Nữ HðVN ñược thành lập.
1957 : Hội HðVN ñược nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức HðTG.
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1958 : Trại trường Tùng Nguyên (ðà Lạt) khai giảng khóa BR Tráng ñầu tiên.
1959 : HðVN tham dự Họp Bạn Thế Giới lần thứ 10 tại Makiling (Philippines)
12.1959 : Trại họp bạn quốc gia 'Phục Hưng' tại Trảng Bom - Biên Hòa, với 2500
trại sinh
1966 : Hội Nữ HðVN ñược nhận làm hội viên chính thức của Tổ chức Nữ HðTG
1969 : Họp bạn Tráng sinh tại ðà Lạt.
1970 : Trại họp bạn quốc gia „Giữ Vững“ tại Suối Tiên - Thủ ðức, kỹ niệm 40 năm
HðVN.
1971 : HðVN tham dự Họp Ban Thế Giới lần thứ 13 tại Nhật bản.
1971 : Họp bạn Ngành Kha tại ðàlạt. Chủ ñề: Chinh phục ñỉnh Lâm viên (Langbiang)
1974 : Trại họp bạn quốc gia 'Tự Lực' tại Tam Bình - Dòng ñồng Công Thủ ðức
5-1975 : Do sự thay ñổi chế ñộ chính trị, HðVN bị ngưng hoạt ñộng.
Cuộc kiểm kê danh sách thừa nhận và bảo hiểm năm 1974 cho thấy tổng số HðVN là
12.432 người, gồm :
- 2195 Trưởng, trong số có 185 Huy Hiệu Rừng và 175 Bạch Mã.
- 882 Tráng sinh trong 94 Tráng ñoàn ( 134 Trưởng )
- 1332 Kha sinh trong 70 Kha ñoàn ( 277 Trưởng )
- 5265 Thiếu sinh trong 246 Thiếu ñoàn ( 847 Trưởng )
- 2758 Ấu sinh trong 145 Bầy ( 595 Trưởng )
Trụ sở chính của Hội : số 18 ñường Bùi Chu - Sàigòn.
3.2. Sau 30.4.1975
Biến cố tháng 4 năm 1975, phong trào Hướng ðạo tại quê nhà bị bạo quyền cộng sản
dẹp bỏ, một số Trưởng bị cầm tù; một số khác may mắn hơn, thoát ra ñược và ñịnh cư
ở các nước tự do và phong trào sống lại, phát triển nơi xứ người. Phong trào Hướng
ðạo Việt Nam hiện diện hầu hết trên các nước có người Việt tị nạn sinh sống.
1976 - 1982 : Lần lượt lập các ñơn vị tại Hoa Kỳ - Gia Nã ðại - Âu châu ( Pháp - ðức Ý - Na uy - Bỉ -Hòa lan) - Úc..
7-1983 : Hội Nghị Trưởng tại Costa Mesa (Hoa Kỳ) do Tr. Trần Văn Khắc chủ tọa
thành lập HðTƯ / HðVN.
8-1985 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến' tại Jambville (Pháp)
8-1988 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến II' tại Everton, Toronto (Canada)
7-1990 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến III' tại Santa Cruz (Hoa Kỳ)
8-1993 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến IV' tại Le Breuil (Pháp)
1994 : Trại huấn luyện Tùng Nguyên 2 tại California
12-1995 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến V' tại Gleenfield, Sydney (Úc) với sự hiện diện
của Tr. Chủ Tịch HðTG và Tr. Giám ðốc Vùng Á châu & Thái Bình Dương của HðTG
8-1996 : Trại huấn luyện Tùng Nguyên 3 tại Gilwell Park (Anh quốc) với 139 Trại sinh
6-1998 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến VI tại Lake Fairfax Park, Virginia (Hoa Kỳ)
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7-2000 : Trại Họp Bạn Kỹ Niệm 70 năm HðVN tại San Jose, California, Hoa Kỳ
6-2001 : Trại huấn luyện Huy Hiệu Rừng Tùng Nguyên IV (BSA) tại Camp TanahKeeta, West Palm Beach, Florida
6-2002 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến VII. Houston, Texas, Hoa Kỳ.
11-2002 : Khóa huấn luyện Truyền thống I tại Jambville, Pháp
04/2003 : Khóa huấn luyện Truyền thống II tại Úc ðại Lợi.
11/2003 : Khóa huấn luyện Truyền thống III tại Hessenstein - Strasbourg, Pháp.
12/2003 : Khóa huấn luyện Truyền thống IV tại Little Saigon, California, Hoa Kỳ.
07/2004 : Hội Nghị Quốc Tế Trưởng HðVN tại Florida, Hoa Kỳ.
12/2005 : Khóa huấn luyện Truyền thống V tại California, Hoa Kỳ.
05/2006 : Khóa huấn luyện Truyền thống VI tại Jambville, Pháp.
8-2006 : Trại họp bạn 'Thẳng Tiến VIII. tại Jurupa Park, California, Hoa Kỳ

4.

ðịnh nghĩa - Mục ðích - Lý Tưởng
4.1. ðịnh nghĩa

“ Phong trào Hð là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, ñặt căn bản trên sự tự
nguyện; là một phong trào có tính cách không chính trị, không phân biệt nguồn gốc chủng tộc - tín ngưỡng, thể theo mục ñích, nguyên tắc và phương pháp do Vị sáng lập
ñề xướng ” .
"Hướng ðạo không phải là một tổ chức mà là một phong trào có tổ chức.”
Hð ñược ñịnh nghĩa là một PT giáo dục, ñó là ñặc ñiểm cơ bản nhất của Hð.
4.2. Mục ñích
Phong trào Hð có mục ñích góp phần vào việc giúp thanh thiếu niên phát huy toàn vẹn
các khả năng về thể chất, trí tuệ, tinh thần và xã hội, trên cương vị cá nhân, cương vị
công dân có tinh thần trách nhiệm và cương vị thành viên các cộng ñồng ñịa phương,
quốc gia và quốc tế”.
Cụ thể giúp thanh thiếu niên các mặt:
a/ Thể chất: rèn luyện cơ thể lành mạnh, dẻo dai...
b/ Trí tuệ : phát triển trí thông minh, óc xét ñoán, suy luận...
c/ xã hội : khả năng hợp tác với kẻ khác, khả năng quyết ñịnh, lãnh ñạo, giữ một cai trò
trong Cộng ñồng..
d/ Tinh thần : hướng ñến những giá trị tâm linh của cuộc sống
4.3. Lý tưởng
Lý tưởng Hướng ðạo hầu như ñược gói trọn trong Lời Hứa Hð : "Thật thà, trung thành
và giúp ích tha nhân".
- Theo cuộc sống với tất cả sự thật thà.
- Trung thành.
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- Có ñức tin
- Và giúp ñỡ mọi người vô vị lợi.
"Hướng ðạo một ngày là Hướng ðạo mãi mãi ".

5.

Các nguyên tắc chỉ ñạo
5.1. Tâm linh

Hướng ðạo khuyến khích và giúp ñỡ các em tìm hiểu, thực hiện những triết lý tôn giáo,
các giá trị tinh thần của ñời sống.
5.2. Xã hội
Hướng ðạo tạo một môi trường sinh hoạt dân chủ, hào hứng, cởi mở và thân hữu cho
thanh thiếu niên ñủ mọi lứa tuổi, có tính cách hoàn vũ, không phân biệt màu da, tôn
giáo, trình ñộ và phi chính trị.
Lưu ý : Phi chính trị (CT) có nghĩa là không nhân danh Hð ñể làm CT, không cổ súy,
ủng hộ ðảng phái nào, không tranh giành cầm quyền. Tuy vậy cá nhân có ý thức và
tham gia nếu muốn, nhưng không ñược vận ñộng lôi cuốn các HðS .
5.3. Bản thân
ðến với phong trào là hoàn toàn do tự nguyện và sẽ phục vụ tha nhân một cách vô vị
lợi. Lời hứa và Luật Hð là kim chỉ nam cho mọi HðS theo mà trau luyện cho mình. Môi
trường thiên nhiên và phương pháp hàng ñội tự trị là căn bản của mọi sinh hoạt Hð.

6.

Phương pháp Hướng ðạo
6.1. Hướng dẫn sinh hoạt :

Phương pháp Hð là một Hệ thống tự giáo dục tuần tự, sử dụng:
- Lời Hứa và Luật
- Học bằng hành ñộng
- Sinh hoạt trong nhóm nhỏ ( Hàng ñội tự trị )
- Sinh hoạt ngoài trời
6.1.1.

Lời hứa ( không dùng cho Ấu )

Tôi xin lấy danh dự hứa cố gắng hết sức:
- Làm bổn phận ñối với tín ngưỡng tâm linh, tổ quốc và quốc gia tôi.
- Giúp ích mọi người bất cứ lúc nào.
- Tuân theo luật hướng ñạo.
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6.1.2.

Luật ( không dùng cho Ấu )

- HðS trọng danh dự.
- HðS trung tín.
- HðS giúp ích.
- HðS là bạn của mọi người.
- HðS lễ ñộ và hào hiệp.
- HðS tôn trọng thiên nhiên.
- HðS trọng kỷ luật.
- HðS vui tươi.
- HðS cần kiệm và liêm khiết.
- HðS trong sạch trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
6.1.3.

Luật Rừng ( Chỉ dùng trong Ngành Ấu : Sói con )

- Sói con nghe lời Sói già, không nghe lời mình.
- Sói con gắng sức.
6.1.4.

Cách ngôn rừng ( Chỉ dùng trong Ngành Ấu : Sói con ):

- Sói con nghĩ ñến người khác trước.
- Sói con mở mắt vểnh tai.
- Sói con sạch sẽ.
- Sói con thật thà.
- Sói con vui vẻ.
6.1.5.

Châm ngôn Hð : Sắp Sẵn

6.1.6.

Châm ngôn các Ngành
Ngành Ấu

6.1.7.

:

Gắng Sức

Ngành Thiếu :

Sắp Sẵn

Ngành Thanh :

Khai Phá

Ngành Tráng :

Giúp Ích

Ý nghĩa màu khăn quàng các ngành

- Khăn vàng ngành Ấu chỉ sự hồn nhiên, trong sáng.
- Khăn xanh lá cây ngành Thiếu chỉ sự vui tươi, hy vọng.
- Khăn nâu ( huyết dụ ) ngành Thanh chỉ những thắc mắc mọi thứ thuộc lứa tuổi này,
muốn khai phá.
- Khăn ñỏ ( tươi ) ngành Tráng chỉ sự hăng say, quyết ( tự ) thắng .
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6.1.8.

Ý nghĩa hoa Bách Hợp

Phần trên giống như kim chỉ hướng của la bàn, ý nghĩa là người Hð phải chọn hướng
ñi cho ñúng. Ba cánh dưới tượng trưng cho ba lời hứa Hð. Lằng gạch ngang vời 3
ñuôi cánh hoa tượng trưng cho nụ cười Hð. Nút dẹt là ñể nhắc nhở các HðS mỗi ngày
cố gắng làm một việc thiện.
6.1.9.

Ý nghĩa cách chào của Hướng ñạo

- Ba ngón ñưa lên tượng trưng cho ba lời hứa Hð.
- Ngón cái trên ngón út là biểu tượng của sự ñoàn kết,
lớn giúp bé, mạnh ñỡ yếu.
Cách chào của Sói: Sói con chào hai ngón, ngón trỏ và giữa ñưa lên cao tượng
trưng cho hai tai vểnh lên ñể nghe lời. Ngón cái ñè lên hai ngón còn lại tượng trưng
cho sự bảo bọc, lớn giúp nhỏ, mạnh bảo vệ yếu.
6.1.10. Ý nghĩa tập tục bắt tay trái của Hướng ñạo
Cánh tay trái gần trái tim, ñể tỏ tình thân thiện các HðS luôn dùng tay trái ñể bắt khi
gặp nhau.
6.1.11. ðồng phục Hướng ðạo.
- nói lên sự ñồng nhất, không phân biệt màu da, tôn giáo, thành phần xã hội..v..v..giữa
HðS
- không tự ý thay ñổi chạy theo “ thời trang”
- các Huy hiệu Hð phải may ñúng vị trí ñịnh sẵn
- không lạm dụng ñồng phục, nhất là làm những ñiều trái với tôn chỉ của phong trào
cũng như vô tình ñể bị lợi dụng theo mưu ñồ của cá nhân hoặc phe phái
- mặc ñồng phục sạch sẽ, chỉnh tề sẽ dễ tạo ấn tượng tốt ñối với những người chung
quanh
6.2. ðIỀU HÀNH ( dùng cho Ngành Thiếu, Thanh..)
6.2.1.

Phương pháp hàng ñội ; tên ; cờ ; châm ngôn ; chuyên hiệu

Baden-Powell nói: "Phương pháp hàng ñội (patrol method) không những là một
phương pháp ñiều hành mà còn là một phương pháp duy nhất ñể ñiều hành một ñoàn
Hướng ðạo. Nếu dùng không ñúng phương pháp hàng ñội ñể ñiều hành thì chưa phải
là một ñoàn Hướng ðạo thực sự." Hay :” Chính Phương pháp hàng ñội là ñiều thực
tiễn nhứt, khiến Hð khác với các ñoàn thể khác. ðây là con ñường duy nhứt ñể thành
công ”.
6.2.1.1. Phương pháp hàng ñội là gì? (hay là Sinh hoạt theo nhóm nhỏ)
Là phương pháp lấy ðội làm ñơn vị chính cho sinh hoạt mà trong ñó có một sự phân
công hợp lý ñể mỗi thành viên của ðội nhận trách nhiệm và hoàn thành sinh hoạt ðội
cũng như duy trì và phát triển ðội mình dựa theo chương trình của ðoàn.
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6.2.1.2. Vài ñiểm chính ñể thực hiện phương pháp hàng ñội
•

ðội : Là ñơn vị căn bản của ðoàn. Mỗi ðội có từ 4 ñến 8 em. ðoàn Trưởng sẽ
chỉ lo việc phân chia ðội trong ðoàn trong thời gian ñầu xúc tiến thành lập.
Thanh gọi là Tuần và gồm từ 4 ñến 7 Thanh sinh và Tráng gọi Toán. ( ðể không
lập lại mãi, các phần tiếp theo xin hiểu ðội = Tuần ).

•

Hướng dẫn : ðoàn Trưởng tạo ñiều kiện và tin tưởng ñể các em có cơ hội tự
ñiều hành lấy ðội mình. Trưởng giúp cho các em thể hiện ñúng mức tinh thần tự
trị và tôn trọng sinh hoạt ðoàn.

•

Kiện toàn tổ chức ðội: Trưởng hướng dẫn các em cách tự chọn ðội trưởng (
trong thời gian ñầu thành lập ); ðội trưởng sẽ chọn ðội phó. Những trách nhiệm
khác trong ðội sẽ do ðội tự chọn theo nhu cầu. Khuyến khích việc thay nhau
gánh vác trách nhiệm trong ðội ( theo nhiệm kỳ ), như vậy sẽ giúp cho các em
có dịp thử thách trong công việc mới.

•

Sinh hoạt ðội: ðội có Cờ, châm ngôn và tập tục riêng. Ngoài sinh hoạt ðoàn,
ðội trưởng hoặc ðội phó sẽ lo tổ chức sinh hoạt ðội ( Họp, cắm trại..v..v.. Lưu ý
: các chương trình này ñã ñược thông qua Hội ðồng Trưởng; HðT không ñược
tự ý xen vào nội bộ của ðội. Nếu cần, chỉ trực tiếp với ðt. ). ðội có thể mời
Trưởng ñến ñể hướng dẫn một số việc, nên nhớ là chỉ hướng dẫn thôi, chứ
phần quyết ñịnh và thực hiện công tác ( ñược giao phó ) là hoàn toàn do ðội
ñịnh liệu. Trưởng chỉ góp ý chứ tránh nhúng tay vào công việc của các em mà
làm mất ý nghĩa của phương pháp hàng ñội tự trị. Trong mọi sinh hoạt, ðội nên
làm bảng phân công rõ ràng mỗi thành viên cố gắng thực hiện ñúng vai trò của
mình. Sau công tác, ðội sẽ họp lại ñể rút ưu khuyết ñiểm và gửi bản tường trình
lên BHT.

•

ðội kiểu mẫu: Rất cần khi khởi sự lập ðoàn, sau khi ðoàn có nề nếp, duy trì
hay chấm dứt là do quyết ñịnh của HðT. ðội kiểu mẫu ñược tổ chức như sau:
Hội ðồng Trưởng sẽ làm ðội Trưởng và Phó, các ðội Trưởng và Phó làm ðội
sinh. Sinh hoạt như 1 ðội thực thụ ñể qua ñó các ðội Trưởng và Phó rút kinh
nghiệm áp dụng cho ðội mình.
6.2.1.3. Kết luận

Phương pháp hàng ñội (hay còn gọi là Sinh hoạt theo nhóm nhỏ) tùy thuộc vào 4 ñiểm:
1) ðoàn Trưởng hoàn toàn tin tưởng các em
2) Phải rành rẽ thấu hiểu Phương pháp và kỹ thuật Hð
3) Phải lưu tâm và thường tiếp xúc (và sẵn sàng hỗ trợ) ðội Trưởng-phó.
4) Phải ñể các em tự lập, tự tạo ñiều kiện thực hiện công việc theo ý muốn
Ðể có kết quả, ðoàn Trưởng phải:
** ðoàn Trưởng huấn luyện ðội Trưởng, ðội phó.
** ðội Trưởng, ðội phó huấn luyện ðội sinh.
** ðoàn Trưởng tạo ñiều kiện cho các em áp dụng những ñiều ñã học
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6.2.2.

Hội ðồng ðoàn

Hội ðồng ðoàn ( dành cho ngành Thiếu trở lên ) là một Hội ðồng mà các thành viên
chính là ðội Trưởng Nhất, các ðội Trưởng-phó và ñội sinh họp ñể cùng bàn thảo các
dự án cũng như phân chia công tác sinh hoạt của ðoàn. Các Trưởng tham dự với tư
cách cố vấn.
: ðội Trưởng Nhất (nếu chưa có ðt nhất, sẽ bầu trong các ðt hiện diện)

Chủ Tọa

Thư ký buổi họp : bầu tại chỗ
Tham dự viên

: các ðoàn sinh

Hội ðồng ðoàn họp ñể :
1- Bàn thảo dự án sinh hoạt của ðoàn trong thời gian nhất ñịnh. Thí dụ ba tháng , sáu
tháng...Chỉ các ñoàn sinh ñã tuyên hứa mới ñược biểu quyết, ñoàn sinh chưa tuyên
hứa chỉ ñược góp ý.
Các Trưởng có quyền nhắc nhở và khi cần sẽ quyết ñịnh kể cả phủ quyết, nếu dự án
ñi ra ngoài mục ñích và Phương pháp của Hð.
2- Sau khi dự án sinh hoạt ñược chấp thuận, các ðội chia nhau thực hiện. Việc này
phải ñược ghi chú rõ ràng trong biên bản và sau ñó gởi cho HðT và các ðội.
(Ghi chú: Trong thời gian ñầu khi ðoàn mới thành lập, sẽ do Trưởng chủ tọa ñiều
hành)
6.2.3.

Hội ðồng ðội

Gồm ðội Trưởng, ðội phó và ðội sinh
ðây là Sinh hoạt riêng của ðội và do ðội Trưởng ñiều khiển, nhằm :
* phân chia cụ thể trách nhiệm thi hành dự án ðoàn giao phó
* lập dự án riêng cho ðội dựa theo dự án của ðoàn.
* thủ tục biểu quyết do ðội tự quyết ñịnh

7.

Nghi Thức và Tập Tục HƯỚNG ðẠO :
7.1. NGHI THỨC
7.1.1.

Lễ chào cờ

ðể khai mạc cho một sinh hoạt như họp ðoàn, Liên ñoàn, buổi lễ, khai mạc kỳ trại...
Chương trình gồm:
- Tập hợp ñơn vị theo ñội hình thích hợp. ( Thông thường hình chữ U )
- Rước cờ, hoặc kéo cờ (trong trường hợp có cột cờ). Vị trí cờ quốc gia luôn luôn ở
bên phải của ñoàn hầu kỳ, cán cờ ñứng thẳng.
- Quốc ca
- Hướng ðạo hành khúc
- Một phút mặc niệm
- ñọc luật Hướng ðạo
- Câu chuyện dưới cờ
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- Giới thiệu các quan khách và ñoàn sinh mới ( dùng cho họp ðoàn, họp Lð
không cần)
- Các thông báo, phát chuyên hiệu, giải thưởng...
7.1.2.

Tiếng Rống Lớn

Nghi thức này dành cho Sói Con. Cuộc ñời Sói Con sẽ có hai lần làm Tiếng Rống
Lớn cho chính mình, ñó là các lần Nhập Bầy và Lên ðoàn. Sau ñây là nghi thức làm
Tiếng Rống Lớn.
ðầu ðàn Nhất tập họp Bầy thành vòng tròn xong rồi hô to:
- Xin mời Akela vào chia mồi cho các Sói (vài lần).
Khi Akela bước vào tới vòng tròn thì các Sói ñồng hô to:
- Akela, chúng em kính chào Akela.
Rồi các Sói ñể hai tay (theo kiểu chào của Sói) cạnh hai tai, vung hai tay cao cùng với
ñộng tác nhảy chồm lên rồi ngồi xuống ở thế chồm hổm hai tay chéo lại chống xuống
ñất như hai chân trước của con sói. Akela từ vòng tròn tiến vào giữa, nơi có Gậy Biểu
Tượng ñặt tay trái lên gậy và tay phải chào Hð, lúc này các Sói ñồng loạt ñứng lên với
tư nghiêm ñể chào và ðầu ðàn Nhất hô to:
- Akela, chúng em xin hết lòng cùng gắng sức.
Các Sói ñồng hô to:
- Vâng, chúng em xin gắng sức, gắng sức, gắng sức.
Tất cả cùng hát bài Sói Nhà Nam.
các Sói.
7.1.3.

- Tiếng Rống Lớn kết thúc, Akela chia mồi cho

Lễ Nhập Bầy Của Sói Con

Nghi thức này là của Bầy Sói khi nhận Mowgli nhập Bầy. Sau một thời gian theo Bầy
tập ñi săn, Sói giò non bây giờ có thể xin chính thức nhập Bầy. Lễ Nhập Bầy của Sói
có thể tổ chức trong buổi họp Bầy, lúc sinh hoạt ngoài trời hay trong một kỳ trại. Tham
dự lễ này chỉ có các Sói chuẩn bị nhập Bầy, ñã nhập Bầy cùng với Akéla và các nhân
vật rừng, phụ huynh tham dự. Sau khi nhập Bầy các Sói sẽ ñược mang huy hiệu ñầu
sói.
Sau khi tập họp vòng tròn xong (các Sói giò non chuẩn bị nhập Bầy ñứng từ xa), Sói
ðầu ðàn ra dắt các Sói giò non vào trình ñiện với Akéla và Bầy. Akéla sẽ hỏi từng em
một:
- Em ñã ñược chấp thuận cho nhập Bầy chưa?
Sói giò non trả lời:
- Thưa Akéla, rồi.
Akéla mời từng em vào ñặt tay trái lên Gậy Biểu Tượng, tay phải chào và ñọc Luật
Rừng của Sói Con.
Akéla nhận lời của các em xong rồi trao huy hiệu ñầu sói cho các em. Các Sói Con mới
nhập Bầy ñi một vòng cho Bầy nhận diện. Akéla sẽ bước ra khỏi vòng tròn, Bầy chuẩn
bị làm Tiếng Rống Lớn.
Sau Tiếng Rống Lớn, lễ nhập Bầy kết thúc; các Trưởng, phụ huynh có thể tặng quà
cho các Sói vừa mở mắt.
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7.1.4.

Lễ Lên ðoàn

Khi một Sói Con, Thiếu Sinh, Thanh Sinh tới tuổi chuyển ngành thì các Trưởng sẽ làm
một buổi Lễ Lên ðoàn cho các em.
Các em sẽ nhảy qua một sợi dây hay bước qua cầu từ ðoàn cũ qua ðoàn mới sau khi
có sự giới thiệu của các Trưởng ñoàn. Các em sẽ ñược trao khăn quàng của ngành
mới. Riêng các Sói Con sẽ làm Tiếng Rống Lớn trước khi tiễn bạn lên ñoàn.
7.1.5.

Lễ Tĩnh Tâm

(từ tiểu mục này trở xuống không dùng cho Ấu. Nếu có, sẽ dùng màu xanh da trời ñể
lưu ý)
Dành cho các Hướng ñạo sinh chuẩn bị tuyên hứa. Sau khi hoàn tất phần khảo sát cho
ðoàn sinh muốn xin tuyên hứa, các Trưởng sẽ tiến hành buổi lửa Tĩnh Tâm cho các
anh chị em. Thường sau một buổi lửa trại là buổi Lễ Tĩnh Tâm. Các Trưởng và các
ðoàn sinh ñã tuyên hứa quây quần bên nhau bên ngọn lửa hồng cùng với các em
chuẩn bị xin tuyên hứa. ðây là lúc mà các anh chị em ñể tâm mình thật bình tĩnh, chia
sẻ thật tình với nhau mọi thứ giúp cho các anh chị em có sự sáng suốt ñể ngày mai tự
mình ñặt tay lên ngọn cờ của phong trào mà tuyên lời hứa Hướng ðạo, trở thành một
thành viên chính thức của phong trào.
7.1.6.

Lễ Tuyên Hứa

ðây là buổi lễ mang nhiều ý nghĩa nhất trong cuộc ñời Hướng ðạo, dành cho ngành
Thiếu trở lên. Sau một thời gian sinh hoạt và hội ñủ ñiều kiện, một Tân sinh có thể xin
tuyên hứa. Lễ tuyên hứa thường ñược tổ chức vào buổi sáng sớm (tốt nhất là trong
một kỳ trại qua ñêm). Sau khi ñược tĩnh tâm vào ñêm hôm trước, và Tân sinh quyết
ñịnh xin tuyên hứa thì Trưởng ñơn vị trực tiếp sẽ lo tổ chức lễ tuyên hứa cho. Chỉ có
các HðS ñã tuyên hứa và phụ huynh các tân sinh cùng các vị lãnh ñạo tinh thần mới
dự lễ này. HðS ñã tuyên hứa của Ngành cao hơn có thể dự lễ tuyên hứa của các
ngành ñàn em nhưng không ngược lại. (Nghi thức này nên tập trước, ngay sau khi Tân
sinh quyết ñịnh xin tuyên hứa).
Sau khi các Trưởng và HðS tập họp ñội hình xong (các tân sinh ñứng ở ngoài xa), ðội
trưởng ra mời các Tân sinh vào vị trí. ( Tân sinh không mang khăn quàng ) ðoàn
Trưởng (Ấu ; Thiếu ; Thanh Trưởng… trực tiếp coi ðơn vị ) sẽ hỏi từng Tân sinh một
(nếu có nhiều người):
- Em (anh, chị) lên ñây ñể làm gì?
Tân sinh trả lời:
- Em (tôi) lên ñây xin ñược tuyên hứa.
ðoàn Trưởng hỏi tiếp:
- Em (anh, chị) có biết danh dự là gì không?
Tân sinh trả lời:
- Dạ biết, danh dự sống làm sao cho người ta tin ở mình. (cùng ý nghĩa, tân sinh
có thể trả lời theo cách riêng của mình).
ðoàn Trưởng tiếp:
- Vậy thì em (anh, chị) hãy ñặt tay lên cờ Hð, lấy danh dự mình mà tuyên lời
hứa Hð.
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Lúc ñó, thủ kỳ sẽ ñưa cờ ñoàn (cờ liên ñoàn- cờ quốc gia) ra, cán cờ song song với
mặt ñất ( 90 ñộ ), cờ QG chỉ chếch một góc 30 ñộ ra phía trước so với người cầm. Tân
sinh ñặt tay trái lên cờ ñoàn, tay phải chào và ñọc lời hứa Hð. Trong lúc Tân sinh ñang
chào và ñọc lời hứa thì tất cả HðS cũng trang nghiêm chào.
Sau khi các Tân sinh ñọc xong lời hứa thì ðoàn Trưởng sẽ nói:
- Anh, (tôi) xin thay mặt cho phong trào nhận lời hứa của em (anh, chị), kể từ
nay, em (anh, chị) là thành viên chính thức của phong trào Hð. Anh (tôi) xin chúc
mừng em (anh, chị).
Cờ cầm lại trong tư thế nghỉ. Trưởng gắn hoa Bách Hợp lên túi áo và Tân sinh bước
lui về chỗ cũ ñể bạn khác bước lên làm nghi thức. Sau khi tất cả ñã tuyên hứa xong,
các Trưởng tham dự sẽ ( giúp ) mang khăn quàng..Các Tân sinh ñi bắt tay từng người
một trong buổi lễ. Bắt tay xong, các tân sinh về lại vị trí ñứng trong ñội hình chung.
ðoàn Trưởng sẽ có vài lời nhắn nhủ thêm. Các phụ huynh, Trưởng, bạn bè ... có thể
tặng quà cho các tân sinh vào lúc này. Trang nghiêm hát bài Nguồn Thật , hay hát Bài
Ca Tuyên hứa. Buổi lễ chấm dứt.
7.1.7.

Nghi Thức Dùng Cho Lửa Trại

Nghi thức lửa có 4 phần chính: ( dùng các bài hát như ghi tiếp bên dưới )
- Gọi lửa (Ta ñốt to cho bùng lên sáng, ñốt to ......)
- Nhảy lửa (Anh em ta mau cố chất cây khô vào ñây ñốt chung, ......)
- Sinh hoạt lửa (Văn nghệ lửa trại)
- Tàn lửa (ðêm ñã dần dần buông xuống, chúng ta ......)
Trong ñêm lửa trại nên có các vai trò:
- Quản Lửa: Lo củi ñốt cùng hình thức ñống lửa khi ñược ñốt sáng, mở ñầu ñêm lửa
Trại.
- Quản Trò: ðiều khiển chương trình.
- Quản Ca: bắt những bài ca ngắn cho mọi người cùng hát giữa các tiết mục, tránh ñể
thời gian chết trong khi sinh hoạt lửa( tất cả tham dự viên có thể bắt bài hát hay ra cho
trò chơi, không riêng Quản ca ).
7.1.8.

Hội ðồng Minh Nghĩa hay Hội ðồng Luật

Hội ðồng này dành cho ngành Thiếu trở lên.
Thành viên Hð gồm các Trưởng, ðội trưởng nhất, các ðội trưởng. Do nhu cầu, Hội
ðồng lập ra nhằm cứu xét việc khen thưởng ñặc biệt cho các HðS xuất sắc, hoặc
cảnh giác, giải quyết các vấn ñề vi phạm kỷ luật trầm trọng có thể phương hại ñến
Phong trào. ðương sự sẽ ñược mời ñể tự biện minh hoặc cũng có quyền nhờ bạn
trong ðội biện minh giùm. Kết quả sẽ thông báo cho Miền hay Chi nhánh Trưởng.
7.1.9.

Bên Tảng ðá Hội ðồng (The Meeting at Council Rock)

ðây là một nghi thức của Bầy Sói. Sói già Akela và các nhân vật rừng có thể triệu
tập một cuộc họp Bầy bên Tảng ðá Hội ðồng, làm những công việc giống như một
Hội ðồng Minh Nghĩa của các ngành khác. ðồng thời Bên Tảng ðá Hội ðồng cũng là
dịp cho Akela chia mồi cho các Sói trong những ngày trọng ñại.
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7.1.10. Lễ Trao Khăn Quàng
Sau một thời gian sinh hoạt, ñồng phục ñầy ñủ, các Tân sinh sẽ ñược trao khăn quàng.
Trưởng sẽ thông báo, mời Tân sinh lên trước ðoàn, ñể trao khăn. Sau khi ngắn gọn
trình bày ý nghĩa màu khăn, Trưởng (hoặc phụ huynh) sẽ quàng khăn và chúc mừng
cho tân sinh.
7.2. TẬP TỤC
7.2.1.

Lửa Dặm ðường

Là một sinh hoạt lửa của Ngành Tráng. Là dịp các Tráng sinh tâm tình, chia sẻ kinh
nghiệm với nhau.
7.2.2.

Lấy Tên Rừng

Là một tập tục dành những ai hội ñủ ñiều kiện và tự ý muốn xin tên rừng. Sau khi có
tên rừng, ñương sự sẽ hiểu rõ tập tục này ñể có thể tổ chức cho người sau. Muốn lập
hội ñồng Rừng phải có ít nhất là ba thú rừng.
7.3. PHƯƠNG PHÁP TẬP HỌP
7.3.1.

Hiệu lệnh tập họp

Thông thường Hð dùng tiếng còi ñể làm hiệu lệnh tập họp. Mỗi ðoàn, trong một kỳ trại
có thể ñặt một hiệu lệnh riêng. Sau ñây là những hiệu lệnh chung mà các ñơn vị HðVN
thường dùng:
- Tập họp ðội trưởng: Một tiếng tè ( - ) báo hiệu rồi còi như ñánh Morse chữ V
(...).
- Tập họp ñoàn: Một tiếng tè ( - ) rồi thổi còi như ñánh Morse 4 chử I liên tiếp
(.. .. .. .. )
- Tập họp Bầy Sói sẽ không dùng còi.
Người tập họp hô : Sói, Sói, Sói,
Các Sói nghe tiếng sẽ trả lời : Ya U, Ya U, Ya U, rồi theo thủ hiệu ñội hình mà tập họp.
7.3.2.

Thủ hiệu và các ñội hình

Người ra thủ hiệu hai chân luôn ñứng thế nghiêm.
- Thủ hiệu (ra hiệu bằng tay) nghỉ, nghiêm: Tay phải dùng làm hiệu ñưa thẳng lên trời
là ra hiệu thế nghỉ. Tay phải giật mạnh xuống là ra hiệu thế nghiêm.
- Thủ hiệu ñội hình vòng tròn: Người ra hiệu hai tay khoanh trước ngực. các HðS sẽ
dẫn các ñội chạy vòng quanh làm thành vòng tròn mà tâm là người ra hiệu.
- Thủ hiệu ñội hình chử U: Người ra hiệu ñưa cánh chỏ phải ra song song với mặt ñất,
phần còn lại ñưa lên trời, thẳng góc với cánh chỏ. Các ñội sẽ tập họp thành chỉ U trước
mặt người ra hiệu, hai người ñứng ñầu hai cánh chử U cách tầm ngang người ra hiệu
chừng một thước tây.
- Thủ hiệu ñội hình hàng dọc: Người ra hiệu ñưa tay phải thẳng về phía trước, song
song với mặt ñất. Các ñội sẽ tập họp thành từng hàng dọc trước mặt và cách người ra
hiệu chừng ba bước chân.(tùy ngón tay ñưa ra của người ñiều khiển, sẽ có bao nhiêu
ñội. Bàn tay nắm lại, tất cả các ñội cùng ñứng ngang nhau )
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- Thủ hiệu ñội hình hàng ngang: Người ra thủ hiệu ñưa tay phải ngang ra song song
với mặt ñất. Các ñội làm thành hàng ngang trước mặt người ra hiệu, và hàng ngang
ñầu cách người ra hiệu chừng ba bước chân. ( coi theo bàn tay người ñiều khiển, nhất
là những kỳ Trại lớn ! Hay dùng khi cần tổng về sinh sân Trại)
- Hiệu lệnh ñứng, ngồi: Người ñiều khiển vòng sinh hoạt ñang ngồi, muốn cho mọi
người ñứng sẽ ra hiệu lệnh như sau:
- Trời ta.
Mọi người sẽ hô to:
- Ta ñứng (ñồng ñứng dậy).
Người ñiều khiển vòng sinh hoạt ñang ñứng, muốn cho mọi người ngồi sẽ ra hiệu lệnh
như sau:
- ðất ta.
Mọi người sẽ hô to:
-

Ta ngồi (ñồng ngồi xuống).

Riêng ngành Ấu (Sói Con) thì hiệu lệnh ñứng ngồi sẽ dùng như sau:
Muốn cho các em ngồi thì hô to:
- Baloo.
Các em sẽ hô to:
- Bùm (ñồng ngồi xuống).
Muốn cho các em ñứng thi hô to:
- Bagheera.
Các em sẽ hô to:
- A (ñồng ñứng dậy).
Ghi chú: Khi nghe hiệu lệnh tập họp, mọi người ngưng ngay sinh hoạt mình và hướng
về nơi phát ra hiệu lệnh ñể biết người ra hiệu lệnh muốn mình theo ñội hình nào rồi
dẫn ðội chạy về nơi ấy và theo thủ hiệu nhanh chóng tập họp cho ñúng ñội hình.
Tập Họp Hð: nhanh - trật tự - ñúng ñội hình!

8.

Vai Trò và Nhiệm Vụ của Trưởng
8.1. Vai trò

- Là người anh, chị: Trưởng là người anh, chị trong ðoàn. Hết lòng thương yêu
và trợ giúp khi các em cần ñến.
- Là người bạn: Trưởng là một người bạn tốt, thân thiện, tự nhiên và gần gủi với
trẻ ñể các em không thấy sự cách biệt giữa tuổi tác. Là một người bạn mà trẻ tin tưởng
ñể tâm sự những khi cần sự giúp ñỡ. ðiều này không có nghĩa là mình quá dễ dãi, lố
bịch dễ làm cho trẻ không phục.
- Là người hướng dẫn: Trưởng phải ñược huấn luyện hoặc tự huấn luyện ñể có
ñủ khả năng là một người hướng dẫn cho trẻ trong sinh hoạt hướng ñạo. Trẻ mỗi ngày
một lớn, Trưởng cũng phải thăng tiến hơn ñể giúp cho các em hữu hiệu. Hướng dẫn
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các em bằng tình cảm và xây dựng tinh thần tự giác sẽ giúp cho vai trò của Trưởng
hay nói ñúng hơn là thiên chức của Trưởng có kết quả hơn.
8.2. Nhiệm vụ :
- Trưởng chịu trách nhiệm với ðoàn về các mặt tinh thần, hoạt ñộng và kết quả
sinh hoạt của ðoàn ñối với Liên ðoàn; Lð Trưởng chịu trách nhiệm Lð ñối với Miền
hay CN.
- Góp phần gợi ý hướng dẫn các em lập chương trình, dự án sinh hoạt dựa
theo Phương pháp Hð vừa có thể ñáp ứng nhu cầu của trẻ trong ðoàn.
- Nêu cao tinh thần Hướng ðạo và cố gắng hết sức gương mẫu, tích cực trong
mọi sinh hoạt.
- Sẽ là người hy sinh nhiều thì giờ và công sức hơn các ñoàn sinh. Trưởng
luôn tạo nguồn thông cảm, nhiệt tâm và xứng ñáng trong vai trò hướng dẫn trẻ của
mình.

9.

Nghề Trưởng

Sử dụng nghề trưởng ñúng mức sẽ giúp chúng ta thực hiện việc ñiều hành ñơn vị dễ
dàng và thành công . Sau ñây chúng ta hãy cùng nhau ñi qua nghề trưởng mà ta sẽ
dùng trong việc ñiều hành ðoàn.
9.1. Tìm hiểu nhu cầu của HðS trong ðoàn
Cố gắng bằng mọi hình thức tiếp xúc với các em ñể tìm hiểu (qua ðội Trưởng & phó )
- Trong chương trình sinh hoạt của ñoàn các em mong ñợi cái gì trong ñó cho
các em.
- Các em muốn thấy những gì mà ñoàn sẽ thực hiện.
- Sinh hoạt nào hấp dẫn các em nhất.
- Những gì các em dự ñịnh cho tương lai.
Khi ñã tìm hiểu những nhu cầu của các em xong, chúng ta có thể góp ý soạn thảo một
chương trình sinh hoạt khả thi thích hợp trong dịp Họp Hð ñoàn. Hãy khéo tế nhị trong
vai trò Cố vấn của mình ñể các em dễ dàng tiếp nhận góp ý mình ñề ra một cách vui
vẻ.
9.2. Truyền thông
Khi ñược các em vấn kế, hãy luôn luôn chứng tỏ khả năng ñón nhận bằng cách :
- Chú ý, lắng nghe một cách cẩn thận.
- Ghi chú rõ ràng, nếu cần vẽ thành lược ñồ cho dễ hiểu.
- Nếu cần, sẽ hỏi lại rõ ràng ñể xác quyết ñiều mình hiểu.
Cố gắng chứng tỏ khả năng truyền ñạt bằng cách :
- Tạo sự chú ý ñể tất cả lắng nghe chúng ta ñang trình bày.
- Nói chậm - rõ - dễ hiểu.
- Vẽ lược ñồ nếu cần. Hỏi ngược lại các em có ghi chú các phần quan trọng chưa.
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- Tìm hiểu thử các em có chắc rõ ñiều chúng ta ñã trình bày. Nếu cần, xin họ lập lại.
Khuyến khích các em nên hỏi lại những gì khi chưa rõ lắm.
- Trả lời những câu hỏi một cách vui vẻ. Có những câu hỏi, nếu cảm thấy có thể chưa
hiểu vấn ñề rõ ràng ñể trả lời thì hẹn lại dịp khác, nghiên cứu chắc chắn rồi trả lời sau.
9.3. Biết và sử dụng các nguồn tài nguyên
luôn tìm cách gợi ý ñể :
- Giữ sinh hoạt hào hứng, cập nhật chương trình là ñiều cần thiết.
- Tìm hiểu những nguồn tài nguyên chung quanh bạn như bạn bè, người cộng sự...
- Phụ huynh ñoàn sinh là nguồn tài nguyên giúp ñể chúng ta nhiều trong việc phát triển
ñoàn.
- Tìm hiểu khả năng của BHT trong ñơn vị, ACE này sẽ có nhiều sáng kiến và khả
năng chuyên môn góp phần trong việc xây dựng ðoàn.
9.4. Kế hoạch - Dự án
Phương pháp góp ý tốt nhất hầu ñạt ñược kết quả sinh hoạt qua những dự án là:
- Tham khảo và nhận xét công việc sẽ làm. ðiều gì cần thực hiện và kết quả ñạt ñược
sẽ ra sao?
- Nghiên cứu các nguồn tài nguyên. Phân nhiệm trong BHT ra sao? Tìm dụng cụ ở
ñâu? Phương tiện thực hiện ra sao? ðịa ñiểm...?
- Nêu vấn ñề cần thận trọng bằng cách nghiên cứu thêm vài dự án phụ ñể thay thế khi
dự án chính có trở ngại.
- Dự án ñã ñược ña số chấp thuận thì nên nhứt quyết tiến hành theo dự án ñó.
- Nhắc nhở lượng giá công việc thường xuyên trong khi thực hiện.
9.5. Kiểm soát
Khi sinh hoạt với ñoàn, nên lưu tâm ñến một số việc như sau:
- Thường xuyên quan sát sinh hoạt ñoàn. Biết rõ những việc ñã xảy ra. Hiểu thái ñộ
sinh hoạt của ñoàn.
- Có những ñóng góp hướng dẫn rõ ràng và thích hợp.
- Sẵn sàng giúp ñến trong những lúc cần thiết.
- Nhanh nhẹn chia sẻ trách nhiệm hầu giải quyết những rạn nứt có thể xảy ra trong
ñoàn
- Nêu cao tinh thần tự giác.
9.6. ðánh giá sinh hoạt
Sau một dự án sinh hoạt chấm dứt, cố gắng ñề cập và tìm hiểu những câu hỏi sau:
- Các em có thích sinh hoạt ñó không?
- Kết quả sinh hoạt ra sao? Công việc có ñược hoàn thành không?
- Liệu ñoàn mình có nên thực hiện việc ñó một lần nữa chăng?
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- Các em có tự nhận thấy, bản thân em ñã có sự tiến bộ trong khi thực hiện công tác
ñó không?
- Có rút ñược ưu, khuyết ñiểm rõ ràng ñể lần sau thực hiện khá hơn không?
* Xin nhớ buổi họp ñể ñánh giá sinh hoạt chứ không phải ñể chỉ trích lẫn nhau.
9.7.

Là người gương mẫu

- Là một người Trưởng, chúng ta hãy cố gắng sống ñúng như Lời Hứa và Luật Hð vì
các em sẽ nhìn vào ñể noi theo.
- Các em muốn thấy người Trưởng làm ñúng hơn là nói nhiều.
- Chú ý ñển Thái ñộ và cách cư xử vì cũng sẽ rất ảnh hưởng ñến các em trong ñoàn.
- Hãy tự ñặt mình vào vị trí các em và thử xem sẽ mong ñợi gì ở người Trưởng ?
- Là người mà các em tin tưởng ñể tâm tình tất cả những vui buồn, tìm nguồn an ủi, kể
cả riêng tư bất cứ lúc nào.
- Là người các em tìm ñể vấn kế, như tìm giải pháp giúp ñỡ giải quyết ñủ mọi thứ
chuyện, khi các em cảm thấy bị bế tắc, cần nơi nương tựa.
9.8. Chia sẻ lãnh ñạo
Cách chia xẻ lãnh ñạo hay sẽ cho ra các kết quả sau:
- Tinh thần hợp tác và ñồng ñội cao.
- Tạo cảm giác là mọi người ñều ñược trọng dụng.
- Phương pháp hàng ñội ( hay là Sinh hoạt theo Nhóm : phân công hợp lý).
- Tinh thần dân chủ và sự tham gia của mọi người rất cần thiết trong phần lãnh ñạo và
ñiều hành.
- Ý thức rõ, một cá nhân không thể gánh hết mọi việc ñược.
- Các Trưởng phụ tá sẽ giúp sức tận tình khi ñã cùng chia sẻ chung về một ñường
hướng thích hợp với nhu cầu sinh hoạt của ñoàn. Tuy nhiên, các Trưởng cũng phải
nhớ vai trò Cố vấn của mình !
9.9. Hướng dẫn có hiệu quả
Những kỹ thuật góp ý ñể hướng dẫn các em có hiệu quả:
- Hãy giúp các em khám phá thêm những ñiều mà các em ñã biết rồi. Các em sẽ thấy
thích thú trong việc này.
- Hãy giúp các em khám phá những ñiều mà các em cần muốn biết.
- Khuyến khích các em ôn lại những ñiều ñã học qua.
- Tìm hiểu các em cần những gì trong sinh hoạt.
- Tham khảo tài liệu, tìm cách hướng dẫn, huấn luyện cho các em những ñiều mà các
em còn thiếu.
- Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau ñể hướng dẫn các ñề tài cho khỏi bị nhàm
chán.
- Luôn tạo cơ hội cho các em khai phá những ñiều hay, mới, lạ.
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- ðánh giá. Phải nhìn thấy ñược các em ñã học ñược gì và huấn luyện viên ñã giúp
ñược gì.

10. Tổ chức và trách nhiệm trong ðoàn
10.1. Ngành Nhi (Gấu) và Ấu (Sói Con)
-

Một Ấu ñoàn, còn gọi là Bầy, có tối ña 32 em, tuổi từ 8 ñến 12, ñược chia
thành 4 ðàn. Tên và Cờ ðàn, hình tam giác, ñược chọn theo “ màu
lông”: Trắng – Xám – Nâu – ðen.

-

Ấu ( hay Bầy ) Trưởng, còn gọi là Akéla, cùng với những phụ tá, còn gọi
Bầy phó, gồm Baloo, Bagherra, Chil, Kaa ñiều khiển Ấu ñoàn. Các HLV
có thể là Thanh, Tráng sinh ...

-

Ấu Trưởng cùng Bầy phó chọn ðầu ( ðàn nhất ) và Thứ ðàn. ðầu và
Thứ ðàn hướng dẫn ðàn.
Hội ðồng Akéla gồm HðT, ðầu - Thứ ñàn, do Akéla chủ tọa họp ñể
chuẩn bị trước

-

cho cuộc ñi săn ( trại Bầy )

-

việc thiện chung

-

lễ lên ñoàn

-

khen thưởng hay cảnh cáo…

-

Tên Ấu ñoàn chọn từ tên các Danh nhân, ñịa danh.

10.2. Ngành Thiếu
-

Một Thiếu ñoàn tối ña có 32 em, tuổi từ 12 ñến 15, ñược chia thành 4
ðội. Tên ðội ñược chọn tên Thú ( Mãnh Sư, Gấu, Cọp, Beo, Nai ..v..v.. )

-

Thiếu Trưởng và phụ tá, Thiếu phó, ( HðT ) chịu trách nhiệm những sinh
hoạt của Thiếu ðoàn ñối với Liên ðoàn hay CN. Các HLV có thể Thanh,
Tráng sinh…

-

Thời gian ñầu thành lập Thiếu ñoàn, HðT chọn ( tạm ) ðội trưởng. ðội
trưởng tự chọn ðội phó. Khi ñã vào nề nếp, chọn ðội trưởng và Phó là do
ðội sinh. Trưỏng có thể gợi ý nhưng không ñược quyết ñịnh.

-

ðội trưởng và Phó chọn 1 ðội trưởng nhất và chịu trách nhiệm những
sinh hoạt của ðội với BHT - Thiếu ñoàn.

-

Tên Thiếu ñoàn chọn từ tên các Danh nhân.

10.3. Ngành Thanh
-

Một Thanh ñoàn lý tưởng có 28 Thanh sinh, tuổi từ 15 ñến 18, chia thành
4 Tuần. Tên Tuần ñược chọn từ tên Danh nhân, ðịa danh lịch sử hay
những nhân vật phiêu lưu mạo hiểm.

-

Thanh Trưởng và phụ tá, Thanh phó, chịu trách nhiệm về những hoạt
ñộng của Thanh ñoàn. Các HLV có thể là Tráng sinh hay chuyên viên
bên ngoài PT…
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-

Tuần trưởng và Phó do Tuần sinh bầu theo nhiệm kỳ. Tuần trưởng và
Phó chọn 1 Chánh Tuần trưởng và chịu trách nhiệm sinh hoạt của Tuần
với BHT - Thanh ñoàn.

-

Tên Thanh ñoàn chọn từ tên các Danh nhân, ñịa danh lịch sử hay những
nhân vật phiêu lưu mạo hiểm.

10.4. Ngành Tráng
-

Một Tráng ñoàn lý tưởng có 32 Tráng sinh, chia thành 4 Toán. Tuổi Tráng
sinh từ 18 ñến 25. Tên Toán ñược chọn từ tên các Danh nhân, ñịa danh
lịch sử.

-

Tráng sinh cùng một sở thích sẽ sinh hoạt chung trong Xưởng do 1
Trưởng Xưởng ñược bầu ra ñiều ñộng. Trưởng Xưởng có thể do chuyên
viên bên ngoài PT phụ trách. Thí dụ Xưởng Văn nghệ, Xưởng Kỹ thuật
Hð…

-

Tráng Trưởng và Phó chịu trách nhiệm về những sinh hoạt của Tráng
ñoàn.

-

Trưởng Xưởng chịu trách nhiệm về sinh hoạt Xưởng

-

Các dự án sinh hoạt của Toán và Xưởng phải thông qua BHT trước khi
thực hành.

-

Tên Tráng ñoàn ñược chọn từ tên các Danh nhân, ñịa danh lịch sử.

-

BHT Tráng ñoàn hướng dẫn Tráng sinh những cơ bản Hð cần thiết khi
khởi ñầu thành lập và sau ñó chỉ là Cố vấn. Tuy nhiên BHT Tráng ñoàn
có quyền phủ quyết khi dự án sinh hoạt không theo ñúng ñường lối của
PT.

10.5. Phụ Lục
Mục ñích ñể Trưởng biết thêm những liên quan trong tổ chức HðTƯ - HðVN của
chúng ta.
10.5.1. Quyết Nghị 03/93
Về cơ cấu liên lạc cựu Trưởng và cựu Hướng ðạo
Hội ñồngTrung ương Hướng ðạo Việt Nam
Nhóm họp tại Le Breuil, Pháp, ngày 14 tháng 08 n ă m 1993
Quyết Nghị
ðiều1 : ñể tăng cường sự yểm trợ cho các ñơn vị HðVN, giúp ñỡ việc thành lập các
ñơn vị mới, cũng như ñể tăng cường tình ñoàn kết, củng cố các liên lạc giữa các cựu
Trưởng, cựu Hướng ðạo và Trưởng HðVN ñang hoạt ñộng, một cơ cấu kết hợp các
cựu Trưởng và cựu Hướng ðạo Việt Nam ñược thành lập.
ðiều2 : Các cựu Trưởngvà cựu Hướng ðạo là thành viên của phong trào HðVN, ñóng
góp một niên liễm cho HðTƯ và nhận ñầy ñủ tin tức, báo chí do HðTƯ phổ biến cho
các ñơn vị HðVN. Cơ cấu các cựu Trưởng và cựu Hướng ðạo sẽ ñược tự chia thành
những ủy ban tham vấn tại từng miền, yểm trợ cho các Sinh hoạt Hướng ðạo trong
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miền, có thể thành lập những tiểu ban nghiên cứu ñể giúp ý kiến cho HðTƯ về một số
vấn ñề.
ðiều3 : HðTƯ ủy quyền cho Trưởng NguyễnTrung Thoại thành lập cơ cấu Cựu
Trưởng và cựu HðVN tại Bắc Mỹ, Trưởng Phan Thanh Hy tại Âu Châu và Trưởng
Nguyễn Văn Thuất tại Úc Châu. Các ủy ban tham vấn ñược thành lập sẽ ñược ñặt
dưới sự ðiều hợp của Trưởng Cố vấn HðTƯ, Nguyễn Văn Thơ.
Làm tại Le Breuil, ngày 14 tháng 08 năm 1993
TM. HðTƯ/HðVN
Chủ tịch Ban ThườngVụ
Vĩnh ðào

10.5.2. Quy ước Trưởng Niên Hướng ðạo Việt Nam
ðiều 1 : Hướng ðạo Trưởng Niên là một thành phần của Phong Trào Hướng ðạo Việt
Nam. Các Trưởng niên Hướng ðạo Việt Nam kết hợp vì những mục tiêu sau ñây :
a - giữ chặt và phát triển tình thân ñại gia ñình Hướng ðạo
b - phục vụ Phong trào Hướng ðạo
c - góp phần phục vụ xã hội.
ðiều 2 : Thành phần Trưởng niên gồm những người ñã tuyên hứa, gia ñình và các
thân hữu, từ 26 tuổi trở lên, hoặc trên 21 tuổi mà không là tráng sinh Hướng ðạo Việt
Nam.
ðiều 3 : ðơn vị kết hợp Trưởng niên gọi là Xóm hay Làng Bách Hợp, tùy theo ñơn vị
chọn lựa. Nhân số không hạn ñịnh.
ðiều 4 : Mổi Xóm hay Làng Bách Họp có thể suy cử một vị Tiên Chỉ ở vị trí danh dự.
Toàn thể thành viên bầu ra Xóm trưởng hoặc Lý trưởng cùng các trách vụ qui ñịnh
trong hương ước riêng của ñơn vị. Tiên Chỉ, Xóm Trưởng hay Lý Trưởng phải là người
ñã tuyên lời hứa Hướng ðạo.
ðiều 5 : Công tác kết hợp do một Văn Phòng Liên Lạc ñảm trách; Văn phòng ñồng thòi
chịu trách nhiệm ấn hành nội san Liên Lạc. Trưởng phòng liên lạc Trưởng niên là uỷ
viên, ñại diện Trưởng niên trong Hội ðồng Trung Ương Hướng ðạoViệt Nam. Trưởng
phòng bổ nhiệm một hay nhiều phụ tá theo nhu cầu.
ðiều 6 : Hội nghị Trưởng niên do Văn Phòng Liên Lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ họp
bạn Thẳng Tiến của Phong trào Hướng ðạoViệt Nam. Nhiệm kỳ Trưởng phòng do ñó
tùy thuộc hạn kỳ tổ chức họp bạn. Sự tham dự không giới hạn.
Làm tại trại họp bạn Thẳng Tiến 6, ngày 29 tháng 6 năm 1998
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10.5.3. Quyết Nghị 5/95
Về việc thiết lập huân chương Bắc ðẩu và Bách Hợp
Hội ñồngTrung Ưong Hướng ðạo Việt Nam
Nhóm họp tại Sydney, Úc, ngày 28 tháng 12 năm 1995
Quyết Nghị
ðiều1 : Thiết lập hai Huân chương

* Huân chương Bắc ðẩu

* Huân chươngBách Hợp

ñể trao tặng những vị mà HðTƯ/HðVN muốn tuyên dương vì những ñóng góp ñặc
biệt cho Phong trào Hướng ðạo Việt Nam.
Huân chương Bách Hợp ñược trao tặng cho những Trưởng hay những người ngoài
Phong trào Hướng ðạo ñã có những ñóng góp liên tục và ñáng kể ñể xây dựng, củng
cố và phát triển Phong trào Hướng ðạo Việt Nam, góp phần vào công cuộc giáo dục
thanh thiếu niên theo lý tưởng của Phong trào Hướng ðạo.
Huân chương Bắc ðẩu ñược trao tặng ñể ghi nhận những ñóng góp hết sức ñặc biệt
vào công cuộc trên.
ðiều2 : Việc trao tặng Huân chương Bắc ðẩu và Huân chương Bách Hợp do Chủ tịch
Ban Thường Vụ HðTƯ/HðVN hoặc ủy viên Trưởng Chi nhánh ñề nghị với ðại Hội
ðồng và ñược ðại Hội ðồng chấp thuận bằng một Quyết Nghị.
ðiều3 : Trong thời gian ðại Hội ðồng không nhóm họp, Chủ tịch Ban Thường Vụ ñược
ủy quyền quyết ñịnh trao tặng Huân chương Bắc ðẩu và Huân chương Bách Hợp.
Quyết ñịnh của Chủ tịch Ban Thường Vụ sẽ ñược chuẩn y bằng một Quyết Nghị trong
một phiên họp gần nhứt của ðại Hội ðồng.
Làm tại Sydney, ngày 28 tháng 12 năm 1995
TM. HðTƯ/HðVN
Chủ tịch Ban ThườngVụ
Vĩnh ðào
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