HUẤN LUYỆN BỔ TÚC HUYNH TRƯỞNG TẠI ĐOÀN
HLV. Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường
I. Nhận Định:
Việc huấn luyện cho Huynh Trưởng tại đoàn là một việc vô cùng cần thiết nhằm chuẩn bị cho Huynh
Trưởng những khả năng chuyên môn và trang bị những hành trang thiết yếu để có thể hướng dẫn và
coi sóc các em đoàn sinh cách hiệu quả hơn. Hơn thế nữa, cũng nhằm mục đích chuẩn bị cho các
Huynh Trưởng mớ hành trang cần thiết trước khi thực thụ bước vào sa mạc huấn luyện Huynh
Trưởng chính thức theo đúng Quy Chế Huấn Luyện Cấp Lãnh Đạo Phục Vụ của Phong Trào. Ngoài
ra, việc huấn luyện bổ túc sau khi các Huynh Trưởng đã tham dự các khoá huấn luyện cũng là điều
cần thiết nhằm thăng tiến khả năng lãnh đạo và khả năng sư phạm của Huynh Trưởng trong tiến trình
phát triển đoàn mà người Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng hoặc những vị có trách nhiệm cần phải lưu
tâm đặc biệt và hoạch định các phương cách cụ thể nhằm đáp ứng được nhu cầu cần thiết này.
Trong phạm vi bài này, chúng ta sẽ bàn thảo về vấn đề huấn luyện cho các Huynh Trưởng tại đoàn
qua hai phần: (A) Chuẩn bị cho Huynh Trưởng trước khi tham dự sa mạc huấn luyện và (B) Huấn
luyện bổ túc Huynh Trưởng. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề trách nhiệm huấn luyện,
chương trình huấn luyện, các phương pháp cũng như các đề tài cần thiết cho việc huấn luyện Huynh
Trưởng tại đoàn sao cho được hữu hiệu và đem lại ích lợi thiết thực.
II. Chuẩn Bị Hành Trang cho Huynh Trưởng:
Phần này cũng có thể là phần chuẩn bị hành trang cho Huynh Trưởng trước khi tham dự sa mạc huấn
luyện chính thức của Phong Trào hoặc cũng là phần chuẩn bị các kiến thức cần thiết cho Huynh
Trưởng mới gia nhập đoàn.
A. Ý Thức Trách Nhiệm:
Chúa Giêsu đã bắt đầu huấn luyện nghệ thuật lãnh đạo cho các môn đệ bằng việc rửa chân cho họ
trong bữa Tiệc Ly và trong các sách Kinh Thánh Ngài đã nói về lãnh đạo như sau:
 Ta đến để phục vụ chứ không để được phục vụ (Mc 10:45, Mt 20:28)
 Ai muốn làm lớn thì hãy làm nhỏ nhất (Mc 10:43)
 Ai nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên (Mt 23:12)
Và giáo hội công giáo cũng đã tiếp tục hành trình theo gương của Chúa Giêsu qua những thông
điệp của các Đức Giáo Hoàng
 Đầy tớ của các đầy tớ
 Phục vụ trong yêu thương
Huynh Trưởng cần ý thức được vai trò và trách nhiệm của họ trong Phong Trào TNTT nói chung
và trong đoàn nơi họ tham gia sinh hoạt nói riêng. Ý thức được thực sự ý nghĩa của tinh thần
phục vụ vô vị lợi, tinh thần phục vụ như là Tông Đồ của Chúa nơi trần gian và sứ mệnh của
Huynh Trưởng sẽ làm những gì, vai trò của mình là ai khi đến với các em đoàn sinh và sự hỗ
tương liên hệ giữa mình với các Huynh Trưởng chung quanh, với các cấp liên hệ. Các đề tài cần
tham khảo gồm:
1. Sứ Mệnh của Huynh Trưởng
2. Ơn gọi làm Huynh Trưởng

B. Kiến Thức Tổng Quát:
1. Phong Trào:
 Bản Chất, Mục Đích và Tôn Chỉ của Phong Trào TNTT.
 Hệ Thống Tổ Chức và Điều Hành của Phong Trào từ Đoàn cho đến Toàn Quốc.
 Các vấn đề hành chánh và phân nhiệm trong Nội Quy.
 Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh
 Các bài ca chính thức của Phong Trào
2. Chuyên Môn:
 Các nghi thức nghiêm tập
 Các truyền thống và tập tục trong sa mạc của mỗi cấp Huynh Trưởng.
 Khung cảnh Thánh Kinh trong sa mạc của mỗi cấp HT.
 Morse, nút dây, cứu thương căn bản.
3. Giáo Dục:
 Phương pháp soạn bài và dạy khoá tuỳ theo Ngành.
 Nghệ thuật tập hát, băng reo, trò chơi trong sinh hoạt của TNTT.
 Các phương pháp giáo dục của Phong Trào TNTT.
 Phương pháp Sống Ngày Thánh Thể
III. Huấn Luyện Bổ Túc:
Các Huynh Trưởng sau khi đã trải qua các khoá huấn luyện trong các sa mạc huấn luyện của Phong
Trào. Việc huấn luyện bổ túc cũng là một công việc hết sức cần thiết nhằm thăng tiến các khả năng
chuyên môn của Huynh Trưởng trong việc giáo dục và hướng dẫn các em tại đoàn. Người Huynh
Trưởng trong giai đoạn này cần đào sâu về các lãnh vực chuyên môn hơn, có tính cách chuyên biệt
hơn dựa theo khả năng và sở thích của mình. Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng hoặc các Vị có trách
nhiệm trực tiếp trong việc huấn luyện Huynh Trưởng nên lưu tâm và đề ra các kế hoạch hướng dẫn bổ
túc thêm cho các Huynh Trưởng tuỳ theo khả năng, năng khiếu và sở thích của mỗi người để họ có cơ
hội phát triển thêm khả năng trong công tác giáo dục đoàn sinh cũng như thăng tiến cho chính các
Huynh Trưởng.
Việc trau dồi thêm và bổ túc thêm các khả năng chuyên môn, các kiến thức và những ngành chuyên
biệt bao gồm một số những điểm chính sau đây:
A. Phương Pháp Huấn Luyện:
1. Tham dự các khoá huấn luyện chuyên khoá (seminar):
 Các khoá huấn luyện chuyên khoá thường thì do các Liên Đoàn hoặc Miền phối hợp tổ
chức gồm có những khoá chuyên về Thánh Kinh, Sinh Hoạt, Chuyên Môn, Nghệ Thuật
Lãnh Đạo, Hành Chánh Ban Quản Trị Đoàn v.v…
 Cũng có thể là do các Đoàn Trưởng, Ngành Trưởng có khả năng sẽ tổ chức các buổi
hướng dẫn thêm cho các Huynh Trưởng trong đoàn về các kiến thức nêu trên.
2. Phương Pháp Tự Học (self-learning):
Có thể qua sự khuyến khích hoặc cố vấn của cấp trên liên hệ hoặc có thể tuỳ theo nhu cầu mà
người Huynh Trưởng tự tìm tòi, nghiên cứu hoặc tham khảo thêm các nguồn tài liệu mà mình
muốn học hỏi thêm.
 Chúng ta đang sống trong một đất nước sung túc về mọi mặt và đầy đủ nhất trên thế giới.
Các nguồn tài liệu rất dồi dào và phong phú từ các Thư Viện, từ Internet sẽ tạo cơ hội cho
mỗi người tự trau dồi học hỏi thêm các khả năng chuyên môn cho mình.



Hơn thế nữa, Huynh Trưởng còn có thể học hỏi thêm ngay trong lúc làm việc hay sinh
hoạt nơi đoàn (on the job task) qua những Huynh Trưởng kinh nghiệm và có những khả
năng đặc biệt mà mình ngưỡng mộ.

B. Các Đề Tài và các Lãnh Vực cần Bổ Túc:
Dưới đây là một số các kiến thức, các đề tài và các lãnh vực mà mỗi Huynh Trưởng luôn luôn
phải tự trau dồi học hỏi và bổ túc thêm dù ở trong bất cứ môi trường sinh hoạt nào, trong bất cứ
cương vị hoặc chức vụ gì trong đoàn. Tuỳ theo thời gian và hoàn cảnh cho phép. Quan trọng nhất
là ý chí và tinh thần cầu tiến của mỗi người:
1. Giáo Dục Tâm Linh:
 Lãnh Nhận và Chia Sẻ Lời Chúa
 Tham dự Tĩnh Tâm
 Giờ Chầu Thánh Thể
 Kiến Thức Tổng Quát về Thánh Kinh
2. Giáo Dục Nhân Bản:
 Kiến Thức về Tâm Lý Đoàn Sinh theo từng lứa tuổi, từng Ngành.
 Nghệ Thuật Giao Tế.
 Tư cách và Tác Phong Huynh Trưởng
 Nghệ Thuật Đứng Khoá và Dạy Khoá
 Nghệ thuật kể chuyện.
3. Kiến Thức về Lãnh Đạo:
 Soạn thảo chương trình dài hạn
 Soạn thảo các chiến dịch thi đua
 Nghệ thuật chỉ huy
 Hành chánh Phong Trào.
 Giải quyết xung đột
4. Kiến Thức Sa Mạc:
 Tổ chức và điều hành sa mạc
 Các truyền thống và tập tục trong sa mạc
 Các kiến thức chuyên môn về truyền tin: Morse, Semaphore
 Các kiến thức chuyên môn về cứu thương, cấp cứu.
 Các kiến thức về kỹ thuật, kiến trúc: Thiết trí lều trại, cổng, các nút dây.
Các đề tài và các kiến thức chuyên môn cần bổ túc nêu trên có thể phân chia ra làm nhiều giai
đoạn sao cho thích hợp với thời gian và hoàn cảnh của mỗi người. Lý tưởng nhất là Huynh
Trưởng cần tự đào tạo cho chính mình một hay hai khả năng chuyên biệt (specialization) dựa trên
sở thích của mình và cũng cần phải dựa trên nhu cầu nơi mình sinh hoạt. Sự chuyên môn hoá về
khả năng sẽ giúp cho Huynh Trưởng có được sự yêu thích trong vai trò và trách nhiệm của mình.
Sống trong hoàn cảnh và môi trường hiện nay, yếu tố chuyên môn hoá về một lãnh vực luôn luôn
đóng góp một phần rất lớn cho sự phát triển cũng như giúp thăng tiến cho chính bản thân mình.
IV. Kết Luận
Tóm lại, việc huấn luyện cho các Huynh Trưởng tại đoàn nhằm chuẩn bị hành trang cho họ trước khi
thực sự bước vào các sa mạc huấn luyện cũng như việc huấn luyện bổ túc sau các khoá huấn luyện tại
sa mạc là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho kế hoạch và chương trình thăng tiến Huynh Trưởng hiện
nay của Phong Trào mà mỗi người chúng ta cần phải đặt trọng tâm và đề ra các phương thức huấn
luyện sao cho có kết quả hữu hiệu.

