TƯ CÁCH – TÁC PHONG và ĐỨC TÍNH CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN TNTT
HLV. Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
I. Chân Dung Người Huấn Luyện Viên Thiếu Nhi Thánh Thể:
Người Thầy Dạy Cao Cả.
Người Huấn Luyện Viên được mời gọi để nên giống Chúa Giêsu qua đời sống gương mẫu đạo đức và giảng dạy
cho các trưởng trong Phong Trào (QCHL)
“ Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che dấu được. Cũng chẳng có
ai thắp đèn rồi lại để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.”
(Mt. 5:14-15)

II. Trách Nhiệm Người Huấn Luyện Viên TNTT
Mục Đích Giáo Dục - Educational Goals



To educate youths in both social and spiritual life and help them become better people and responsible
Christians.
To organize and guide all youths and help them become more aware of the Church’s mission to the
World by engaging in the spreading or Good News, and be involved in working for the good of society
through apostolate services, in serving others.

III. Điều Kiện Đòi Hỏi nơi Huấn Luyện Viên TNTT
A. Tư Cách, Tác Phong - Behaviour, Manners
 Tư cách tiềm ẩn từ trong con người – Không thấy được cho đến khi người đó nói hoặc hành động hoặc
qua các cử chỉ biểu lộ ra ngoài
 Tác phong biểu lộ từ bên ngoài, có thể nhìn thấy ngay. Qua cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cư xử
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Thế nào là một Huấn Luyện Viên có tư cách?
Nói năng lịch thiệp, nhã nhặn
Biết kính trên nhường dưới
Có tinh thần tự trọng và tôn trọng kẻ khác
Tự chủ. Biết lắng nghe; biết lựa lời trước khi nói và biết suy nghĩ trước khi làm.
Có tâm hồn đạo đức và nếp sống gương mẫu.

2) Thế nào là một HLV có tác phong?
o Cách ăn mặc, chải chuốt bên ngoài
o Cách ăn nói
o Cách đi đứng, dáng điệu
o Cách truyền đạt, diễn tả
“Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh
em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” (Mt. 5:16)
Huấn Luyện Viên TNTT với sứ mệnh là hướng dẫn và giáo dục cho các em và các Trưởng về cả hai phương
diện:
Tự Nhiên và Siêu Nhiên
 Tư Cách và Tác Phong (Tự Nhiên)
 Đời sống đạo đức, tâm hồn thánh thiện (Siêu Nhiên)
Cần phải học hỏi, rèn luyện và trau dồi mỗi ngày. Không phải tự nhiên mà có…

B. Characteristics of a good HLV
 Likeable
Dễ thương – Dễ mến
 To be a good communicator. He/she should be comfortable explaining things and enjoy doing the same.
Có tâm hồn cởi mở, nói năng nhẹ nhàng, dễ chịu và cảm thấy thoải mái khi cần phải giải thích và vui
sướng thực hiện việc đó.
 Must have good time management skills and always value the importance of time. In fact, wise
utilization of time is the hallmark of a good HLV
 Good sense of humor is another great tool that helps a HLV to simplify his/her task. Wit and humor,
when applied in the proper manner, can form an important part of a successful teaching program
 Enthusiasm for teaching…positive attitude and confident and knowledgeable about subject…
Should have the necessary command over the subject matter HLV teaches. This way, he/she can be comfortable
while explaining things. Besides, HLV will be equipped with answers of any possible questions that might crop
up during the lecture sessions
 Willingness to learn from sa mạc sinh (SMS) to some degree…invites questions and constructive
criticism; honest; recognizes that each student learns differently
 Respects SMS’s time (well organized and prepared for lesson) and shows a mutual respect
Believes in success for each SMS; encourages an interactive atmosphere...i.e., questions, feedback












1) Các đức tính cần phải có nơi HLV:
Tinh thần trách nhiệm
Chu toàn mọi bổn phận và trách nhiệm của mình
Tinh thần cầu tiến
Kiến thức dồi dào là nấc thang đo lường của HLV
Tinh thần phục thiện
Biết nhận ra sai lầm và sửa sai sẽ đem lại sự cảm phục và cảm mến.
Hy Sinh - Dấn Thân
Vì là Tông Đồ của Chúa, quên mình để phục vụ
Vui Vẻ -Hoạt Bát
Yếu tố gây hấp dẫn và lôi cuốn khi giảng dạy
Kỹ lưỡng
- Ăn mặc, sửa soạn vóc dáng
- Chuẩn bị và soạn Tài liệu giảng dạy
- Về mọi thứ…
2) Luyện Tập và thực hành các nhân đức quy thần – siêu nhiên
Tin - Cậy - Mến
Khôn Ngoan – Công Bằng
Vâng Lời – Trong Sạch
Khiêm Nhường - Hiền Lành

Kết Luận
Ý thức rằng người HLV/TNTT mang trọng trách giáo dục và sứ mệnh hướng dẫn giới trẻ và làm Tông
Đồ cho giới trẻ. Vì thế:
 Luôn học hỏi, tu luyện để có được tư cách và tác phong đứng đắn.
 Cần có một đời sống nội tâm, đạo đức vững vàng.
Để người khác nhận ra Chúa Kitô hiện diện nơi mình.

