
 

 

THE ESSENTIALS CHARACTERISTICS  
OF SCOUTING 
Nh�ng ��c tính ch� y�u c�a Phong Trào H��ng �	o 
 
 
 

D
n Nh�p 
 
 
Trong khuôn kh� nghiên c�u Chi�n L��c cho H��ng ��o1, 	y Ban2 H� Th� Gi�i, qua Ti
u 
Ban Chi�n L��c, �ã so�n tài li�u này v “Nh�ng ��c Tính Ch� Y�u c�a H�”. Trên c� s� 
�iu L� c�a H� Th� Gi�i (W.O.S.M.), tài li�u c�ng hi�n m�t �úc k�t t�ng quan d� hi
u c�a 
nh�ng thành t� ch� y�u l�p thành ��c tính và s� m�nh c�a Phong Trào.  
 
 

 
�ÓNG GÓP CHO N�N GIÁO DC NG��I TR�    
 
QUA M�T TI�N TRÌNH TU�N T� KHAI TRI�N 
�� T� GIÁO DC 
 
C�N C� TRÊN M�T H� TH�NG GIÁ TR� 
 
 
 
I.- GIÁO DC LÀ GÌ ?  
 
 

1.- ��nh Ngh�a 
 
�iu L�3 T� Ch�c Th� Gi�i c�a Phong Trào H��ng ��o �n ��nh minh b�ch r�ng H��ng ��o 
là “m�t Phong Trào giáo d�c". 
 
Giáo d�c theo ngh�a r�ng là m�t trình t� dài su�t ��i khi�n cho s� phát tri
n toàn di�n và liên 
t�c các kh� n�ng c�a m�t ng��i trong t� cách v a là cá nhân v a là thành viên c�a xã h�i. 
Trái v�i s� nh�n th�c chung chung, giáo d�c �ó �i xa h�n giáo d�c quy l� (t�c là � h!c 
���ng) trên c� hai bình di�n t"m ch�a ��ng và th�i gian. 
 

                                                 
1 Sau �ây s# vi�t t$t là "H�" – thay cho c� c�m t   "H��ng ��o " v�i ngh�a bao g%m Phong Trào, T� Ch�c, v.v. 
2 World Scout Committee : danh hi�u ng$n g!n c�a 	y Ban Ch�p hành, c� quan cao nh�t c�a PT và TC-H�TG    
3 Constitution : hi�n pháp. V�i m�t t� ch�c, h�i �oàn, bình th��ng g!i là �iu L�. 



 

 

• M�t trình t� su�t � i : s� phát tri
n c�a m�t cá nhân không ch& th
 hi�n trong 
nh�ng “n�m �ào t�o" (�u th�i và thi�u th�i). Nó s# ti�p t�c su�t ��i anh hay ch�. 
Nh� m�t “trình t�", nó s# có nh�ng khi lên khi xu�ng - nh�ng giai �o�n tích c�c, 
cao ��, ý ngh�a h�n giai �o�n khác.- và s# c"n thi�t có s� bn lòng. 

. 
• S� phát tri!n liên t"c kh# n$ng c�a m�t ng� i : m�c tiêu c�a giáo d�c là 

�óng góp vào s� phát tri
n tr!n v'n c�a m�t cá nhân t� qu�n, bi�t y
m tr�, có trách 
nhi�m và ý chí d�n thân 

 
T� qu#n :  có th
 t� l�y quy�t ��nh và thu x�p cu�c s�ng c�a mình 

    Bi�t y!m tr% :  tích c�c quan tâm và ngh� ��n ng��i khác 
 Có trách nhi&m : có th
 ��m ���ng nh�ng h�u qu� c�a quy�t ��nh mình � ra, gi�  
    l�i h�a và hoàn t�t nh�ng gì mình làm. 

D'n thân :  lo toan �
 s�ng phù h�p v�i nh�ng giá tr� c�a mình và bn lòng 
v�i nh�ng lý t��ng mình th�y là quan tr!ng.  

 
 
Ngoài ra,  ph��ng th�c ti�p c�n c�a H� có nh�ng ��c tính sau �ây : 

 
• Nh� m�t cá nhân :   s� phát tri
n t�t c� kh� n�ng cá nhân trong m!i lãnh v�c 

phát tri
n – th
 ch�t, trí tu�, c�m xúc, xã h�i và tâm linh.  
 

• Nh� m�t thành viên xã h�i : s� phát tri
n nh�n  th�c và m�i quan tâm v 
ng��i khác, ý ni�m thu�c m�t c�ng �%ng và là m�t ph"n l�ch s( cùng s� t�ng tr��ng 
c�a c�ng �%ng �ó.    

 
Hai kích th��c �y không th
 tách r�i, vì không có “giáo d�c” n�u không có s� tìm tòi 
phát tri
n tr!n v'n kh� n�ng thiên b)m cá nhân, và không có “giáo d�c” n�u không tìm 
hi
u �
 s�ng v�i ng��i khác nh� m�t thành viên c�ng �%ng ��a ph��ng, qu�c gia và 
qu�c t�.    

 
a)     B�n “tr" c�t c�a giáo d"c” 
 
Trong ��nh ngh�a r�ng, giáo d�c su�t ��i ��t c�n c� trên b�n tr� c�t4 : 

 
H�c �� bi�t, b�ng cách dung h�p m�t hi
u bi�t t�ng quát v�i nh�ng c� h�i �ào sâu 
m�t s� � tài. �iu này c*ng có ngh�a là bi�t h!c b�ng s� tìm h!c, �
 thâu l�i ích v�i 
c� h�i mà giáo d�c c�ng hi�n su�t ��i.  
 
H�c �� làm5, ngõ h"u s� h�u ���c không nh�ng k+ n�ng nghi�p v� mà c� m�t s� 
l��ng l�n nh�ng k+ n�ng c�a cu�c s�ng, bao g%m giao ti�p cá nhân và ��i ng*. 
 
H�c �� s�ng chung, phát tri
n s� hi
u bi�t v ng��i khác, s� th)m ��nh m�i tùy 
thu�c liên ��i, k+ thu�t làm vi�c �%ng ��i và gi�i quy�t nh�ng mâu thu,n, và s� theo 
sát các giá tr� c�a dân ch�, lòng t��ng kính và c�m thông, hòa bình và công bình. 

                                                 
4 "Learning : The Treasure Within" – Phúc trình cho UNESCO c�a 	y Ban Qu�c T� V Giáo D�c Cho Th� K-  
   21 do ô.Jacques Delors ch� trì, 1996. Tr� c�t : pillar. 
5 Learning To Do : d�ói �ây có khi nói Learning By Doing : v a h!c v a làm   



 

 

 
H�c �� hi�n h�u, ngõ h"u phát tri
n t�t h�n chí khí c�a mình và hành ��ng v�i t"m 
t� qu�n, s� th)m ��nh và trách nhi�m cá nhân cao h�n. Trong m�i n�i k�t �ó, giáo d�c 
không th
 b. quên b�t c� khía c�nh nào trong s� phát tri
n kh� n�ng thiên b)m c�a 
ng��i tr/. 

 
b) Nh�ng nhân t�6 giáo d�c 
 
M�t ph�c h�p nhiu nhân t� giáo d�c góp ph"n vào s� phát tri
n tr!n v'n c�a m�t cá nhân. 
Theo ��nh ngh�a c�a UNESCO7, có s� tách bi�t ra ba lo�i rõ r�t : 

 
Giáo d�c quy l� là h!c trình c� c�u, theo c�p b�c tu"n t� th�i gian, h� th�ng giáo d�c �i 
t  ti
u h!c ��n các ��nh ch� c�p ba.  

  
Giáo d�c không quy l� là ti�n trình khi�n cho m0i cá nhân h�p th� ���c các thái ��, 
giá tr�, k+ n�ng và hi
u bi�t do kinh nghi�m hàng ngày, t& nh� nh�ng thu l��m t  gia �&nh, 
b�n h�u, nhóm �%ng �1ng, truyn thông và nh�ng �nh h��ng y�u t� khác � môi tr��ng 
chung quanh ���ng s�. 

 
Giáo d�c ngoài quy l� là ho�t ��ng giáo d�c có t� ch�c bên c�nh h� th�ng �ã l�p �
 
ph�c v� khách hàng rành r# c�n c��c do nh�ng muc tiêu giáo d�c �ã nh�n ��nh.            

   
 

II.- L�i ti�p c�n ��c thù c�a H��ng �	o 
 
Là m�t phong trào giáo d�c ng��i tr/, H��ng ��o hoàn toàn l�p c�n c��c trên nh�ng thành t� 
giáo d�c trinh bày � trên. 
  

• M�c tiêu H� là �óng góp cho s� phát tri
n tr!n v'n tim n�ng c�a ng��i tr/ nh� 
nh�ng cá nhân và thành viên xã h�i t� qu�n, bi�t h�u thu,n, có trách nhi�m và d�n 
thân..       

 
• M�c tiêu này bao g%m toàn b� B�n Tr� C�t Giáo D�c : H!c �
 Bi�t, H!c �
 Hành 

��ng, H!c �
 S�ng Chung, và H!c �
 Hi�n H�u, ��c bi�t nh�n m�nh hai tiêu chu)n 
chót. 

 
• M�c tiêu này thu�c v lo�i Giáo D�c Không Quy L�, duy ti�n hành ngoài h� th�ng 

giáo d�c qui l� nh�ng có ��nh ch� t� ch�c v�i m�c tiêu giáo d�c và nh�m vào s� 
khách hàng ��c thù.  

 
Ngoài ra,  ph��ng th�c ti�p c�n c�a H� có nh�ng ��c tính sau �ây : 
 

a) ph��ng th�c có ý h��ng thiêng liêng8 ��i v�i giáo d�c ng��i tr/ 
b) ph��ng th�c có ý h��ng thiêng liêng9 ��i v�i giáo d�c ng��i tr/ 

                                                 
6 Agent 
7 T� Ch�c c�a Liên Hi�p Qu�c v Giáo D�c, Khoa H!c, V�n Hóa  
8 Holistic 



 

 

  
c) ph��ng th�c trông tìm thành toàn m�c tiêu giáo d�c c�n c� vào m�t �� án giáo d�c 
d) nh� m�t thành t�10 giáo d�c không quy l�, ph��ng th�c có m	t vai trò ph� tr
 cho 

nh�ng thành t� giáo d�c khác. 
e) ph��ng th�c nhìn nh�n ch& có th
 �óng góp vào nn giáo d�c ng��i tr/     

  
Nh�ng ��c tính trên trình bày r�ng h�n nh� sau : 
 

•     M	t hi�n h�u ph�c t�p11 : mà c�n c��c l�p thành, ph"n nào, do hành ��ng 
h0 t��ng và giao ti�p gi�a nhiu kích th��c c�a m0i cá nhân (th
 ch�t, trí tu�, c�m 
xúc, xã h�i và tâm linh), gi�a m0i cá nhân và th� gi�i ngo�i t�i, và sau chót, gi�a 
m0i cá nhân và m�t Th�c Th
 Tâm Linh. 

 
B�i k�t lu�n này, H� ��i di�n v�i s� phát tri
n c�a con ng�i toàn b	 qua s� truy tìm 
cách khich ��ng s� phát tri
n v �� m!i kích th��c : 
 
- H� nh�n th�c12 r�ng m�i kích th�c c�a nhân cách ��u n�i k�t13 và có �nh 

h��ng h0 t��ng ��n cá nhân khác 
 
- H� nhìn nh�n14 r�ng s� phát tri�n c�a con ng�i tr�n v�n ch� có th� thành t�u 

b�i k�t qu� do r�t nhi�u lo�i ch�ng nghi�m, c"n thi�t �ã tr�i qua m�t kho�ng th�i 
gian.    

 
       

• M	t cá nhân duy nh�t15, m0i ng��i v�i riêng l�ch s( nhân cách, b� tính ��c 
tr�ng, th
 nhu c"u khác, kh� n�ng khác, và b��c phát tri
n khác.  

 
B�i k�t lu�n này, H� ��i di�n v�i s� phát tri
n m�t nhân cách tr!n v'n nh� m�t con 
ng��i  duy nh�t :  
 
- H� nhìn nh�n là s� phát tri
n kh� n�ng c�a m0i ng��i tr/ th
 hi�n theo b��c riêng 

c�a m�i ��	ng s
, v�i các v� phun n�16 c�a ti�n tri
n trong m�t s� kích th��c, và 
giai �o�n l$ng �!ng17 trong nh�ng kích th��c khác. B�i th�, H� truy tìm s� g�p 
g2 nhu c"u giáo d�c c�a m0i ng��i tr/ khi nó n�i lên18, trong khi ti�p t�c thúc �)y 
s� phát tri
n c�a toàn b� kích th��c 

. 
- H� nh�n th�c r�ng tim n�ng c�a m0i con ng��i �u khác bi�t và do �ó, truy tìm 

cách giúp �2 ng��i tr/ t
 phát tri�n ��n ti �a kh� n�ng c�a mình trong ph�m vi 
có th� (hành ��ng h�t s�c mình). 

 

                                                                                                                                                         
9 Holistic 
10 Element 
11 Complex 
12 Acknowledge 
13 Connected 
14 Recognize 
15 Unic 
16 Burst 
17 Dormant period 
18 Emerge 



 

 

Ngoài ra,  ph��ng th�c ti�p c�n c�a H� có nh�ng ��c tính sau �ây : 

 
a) M�t �( án  giáo d"c  

 
H� tìm ki�m s� hoàn t�t m�c tiêu giáo d�c nh� trình bày � trên - �
 �óng góp vào s� phát 
tri
n tim n�ng tr!n v'n c�a m0i ng��i tr/ - trên c�n b�n m�t s� lý t��ng hay giá tr�  - là 
nguyên lý H� – theo cách phù h�p v�i m�t ph��ng pháp giáo d�c ���c �n ��nh minh b�ch – 
ph��ng pháp H� ; H� do �ó c�ng hi�n m�t � án giáo d�c ��c bi�t. 

 
� án giáo d�c �ó là : 

 
• không ph�i m�t cái v. r0ng �
 b�t c� ai có th
 nhét �"y v�i b�t c� th� gì mình �a 

thích tùy theo nim tin hay ��c v!ng c�a minh. � án không th
 ch�p nh�n ho�c lo�i 
b. m�t ph"n, và khi �ã ch�p nh�n s# có tính ch�t ràng bu�c. ���ng nhiên, nó s# t� 
ti�n tri
n theo th�i gian nh�ng không ph�i do s� tùy h�ng c�a b�t c� cá nhân nào. 

•  
              

• không nh�m khi�n cho ng��i tr/ r�p khuôn theo công th�c d�nh s3n nào. Anh ho�c 
ch� ���c m�i g$ng h�t s�c �
 phát tri
n toàn b� m!i kích th��c c�a nhân cách ��c 
nh�t c�a mình. 

 
H� thành công tr!n v'n khi m�t thành viên giã t  Phong Trào v�i m�t thái �� tích c�c nh�p 
vào cu�c s�ng tr��ng thành và có kh� n�ng làm nh� v�y m�t cách xây d�ng, t� tin và có trách 
nhi�m, vì hi
u r�ng mình c"n thi�t ti�p t�c phát trin nh� m�t ng��i t� qu�n, nâng �2, có 
trách nhi�m và d�n thân. 
 
 

b) M�t vai trò ph" thu�c 
          

Chúng ta th��ng nói r�ng H� có vai trò ph� thu�c trong s� phát tri
n c�a m�t cá nhân. 
 

Nh� �ã ghi nh�n trong �o�n 1.c (Các Nhân T� Giáo D�c) � trên, ba “nhân t�"19 giáo d�c 
riêng bi�t góp ph"n vào s� phát tri
n tr!n v'n c�a m!i cá nhân. H� là m�t thành ph"n “công 
cu�c”20 giáo d�c không qui l�, cho nên có s� �óng góp ph� thu	c vào b	 ph�n giáo d�c 
chính th�c và không chính th�c. H� không ph�i là nhân t� giáo d�c chính th�c nh� h!c 
���ng, c*ng không ph�i là m�t nhân t� giáo d�c không chính th�c nh� gia �ình, b�ng h�u 
hay �nh h��ng khác. H� �óng m�t vai trò khác bi�t ; nó không ph�i là s� trùng l�p – hay s� 
�in th� - nh�ng gì th
 hi�n � h!c ���ng, � gia �ình, � b�t c� ��nh ch� nào khác có �nh 
h��ng t�i s� phát tri
n c�a m�t ng��i tr/. M�t tru�ng H� do �ó, có m�t trách v� rõ r�t, v� 
nam hay n� này không gi�n d� là m�t thày h!c, m�t ph� huynh, m�t nhà ch�c trách, m�t tu s� 
khác. 
 
H�, do �ó, c"n �óng vai trò c� th
 và riêng bi�t trong nn giáo d�c ng��i tr/ ; H� c"n ph�i 
nh�n th�c �úng c� �i
m c�a mình trong chu0i m"u s$c giáo d�c cung c�p cho ng��i tr/. H� 
không qui l� theo ngh�a ���c h� th�ng và c� c�u hóa, v�i m�t �� án giáo d�c c� th� bao 
g%m m�t ph��ng pháp ch& ��nh rành m�ch. 

                                                 
19 Agent 
20 Entreprise 



 

 

 
Chính xác là ph�ng pháp �	c nh�t c�a H� n$m gi� m�u ch�t cho vai trò ��c thù c�a mình. 
Ph��ng pháp H� - m�t ph��ng pháp g%m nhiu y�u  t� - là công c� H� s( d�ng �
 hoàn t�t 
ph��ng th�c ti�p c�n c� th
 trong nn giáo d�c ng��i tr/. R�t  nhiu nhân t� giáo d�c khác �ã 
ti�p nh�n m�t s� y�u t� c�a ph��ng pháp H�, m�t s� nay ���c s( d�ng � h!c ���ng, � câu 
l�c b� c�a gi�i tr/ và � nh�ng khung khác. Tuy nhiên, trong t�t c� nh�ng tr��ng h�p �y, 
ph��ng pháp H� không ���c toàn b� áp d�ng. Ph��ng pháp H� t� thân21 không th
 áp d�ng 
trong h!c ���ng, trong nhà th� hay trong gia �ình. Ph��ng pháp H�, s( d�ng trong khung 
th�i gian r�nh r0i, cung c�p môi tr��ng trong �ó ng��i tr/ có th
 “th( nghi�m” và h!c h.i t  
nh�ng kinh nghi�m mình �ã tr�i qua ; do �ó, s# l�n lên và phát tri
n nh� m�t con ng��i ��c 
nh�t, bi�t t� qu�n, y
m tr�, trách nhi�m và d�n thân h�n bao gi� h�t. 

 
H� liên quan ��n s� phát tri
n toàn b� c�a m0i cá nhân. Trong chiu h��ng �y, lý t��ng mà 
H� mu�n thành toàn không khác bi�t gì v�i lý t��ng c�a h!c ���ng và c�a gia �ình, c� hai 
�u c*ng liên quan t�i s� phát tri
n toàn b� c�a cá nhân. 

 
Tuy nhiên, nh� �ã � c�p � trên, ph��ng pháp s( d�ng trong giáo d�c qui l� và th
 th�c mà cá 
nhân dùng �
 “h!c bi�t" không qui l�, có ph"n k�t qu� �óng góp khác bi�t trong s� phát tri
n 
kh� n�ng c�a ng��i tr/ trong m0i t"m th��c nhân cách. 
 
B�i th�, do s� áp d�ng h�u hi�u ph��ng pháp ��c nh�t vô nh� c�a mình, H� có �óng góp 
khác th
 lo�i vào s� phát tri
n trí tu�, xúc c�m, xã h�i và tâm linh c�a ng��i tr/, so sánh v�i 
nh�ng �óng góp c�a h!c ���ng, c�a gia �ình cùng nh�ng nhóm bè b�n, c�a các ngu%n truyn 
thông ho�c ��nh ch� tôn giáo hay m!i "�nh h��ng" vào giáo d�c cá nhân c�a ���ng s�. Ch& 
c"n l�y m�t t& d� : trong lãnh v�c phát tri
n trí tu�, nhiu nhân t� nh�n m�nh t�i s� s� h�u 
ki�n th�c, trong khi H�, qua s� s( d�ng hi�u qu� ph��ng pháp H�, nh�n m�nh t�i sáng t�o, 
tháo vát, v.v… 

 
    

c) M�t �óng góp  
 

V�i t� th� m�t phong trào giáo d�c cho gi�i tr/, H� nhìn nh�n ch& có th
 có m�t �óng góp 
vào trình t� s� phát tri
n �y  
 
- H� ch& là m�t trong vô s� �nh h��ng t�i cu�c s�ng c�a ng��i tr/, và  

 
     - giáo d�c là m�t trình t� dài su�t ��i ng��i, do �ó toàn b� tim n�ng c�a m�t ng��i ti�p 
t�c tri
n khai trong c� cu�c ��i. H� b�i th� ch& tr�c ti�p giúp ng��i tr/ phát tri
n tim n�ng 
trong th�i gian sinh ho�t trong Phong Trào. 
 
C"n thi�t ph�i ghi nh�n r�ng : 

  
     - �
 cho s� �óng góp �ó s�n sinh hi�u l�c tr!n v'n, ng��i tr/ nên là thành viên Phong Trào 
m�t th�i gian �� dài, ��c bi�t trong kho�ng nh�ng n�m niên thi�u, ngõ h"u có c� may thành 
toàn nh�ng m�c tiêu c�a H�. M�t th�i gian tham d� ng$n, ��c bi�t trong khi non tr/ nh�t, s# 
ch& làm n�y sinh m�t s� hi�u qu� và giúp ích ng��i tr/ trong m�t m�c �� nh�t ��nh. 

 

                                                 
21 Per se :  thành ng�  la –tinh (Anh ng� : by oneself) 



 

 

     - �%ng th�i v�i ph��ng th�c ti�p c�n c�a giáo d�c H� �
 tìm cách giúp �2 ng��i tr/ t� có 
trách nhi�m v s� phát tri
n b�n thân, ph��ng th�c c*ng giúp ng��i tr/ phát tri
n nh�ng tài 
nguyên – và ��c v!ng - � �áy lòng. �
 ti�p t�c th
 hi�n tim n�ng nh� m�t cá nhân, nh� m�t 
ng��i tích c�c và xây d�ng có ph"n c��c vào th� gi�i m�t khi ng��i tr/ �y t  giã Phong Trào.    
 
 
 

     
 

 
�ÓNG GÓP VÀO N4N GIÁO D5C NG67I TR8  
 
QUA M�T H� TH�NG 
TU�N T� TI�N B� T� GIÁO DC : 
PH�)NG PHÁP H� 
 
 
�*T C) S+ TRÊN M�T H� TH�NG GIÁ TR� 
 
 
1.- TU�N T� TI�N B� T� GIÁO DC 
 
H� ��t c� s� trên khái ni�m t� giáo d�c. �iu này hàm ý r�ng m0i thành viên tr/ ���c coi 
nh� m�t cá nhân duy nh�t �ã có t  �"u tim n�ng phát tri
n trong m!i t"m th��c và ch�u trách 
nhi�m v s� phát tri
n c�a chính mình. Ý ng"m ch�a trong t� giáo d�c là �iu �ó th�c t� c�n 
c� trên khái ni�m “giáo d�c t  bên trong”, trái v�i “giáo d�c t  ngoài vào". Thành viên tr/ là 
vai chính nguyên thùy trong ti�n trình giáo d�c - t�c là “giáo viên” c�a ng��i tr/ nguyên th�y 
là chính ���ng s�. Ph��ng pháp H� là khung c� c�u hành ��ng nh�m h��ng d,n và khuy�n 
khích ng��i tr/ trên l�i mòn phát tri
n cá nhân. 

 
T� giáo d�c còn là m�t ti�n b	 tu�n t�22 . ph��ng pháp H� chú tâm giúp m0i ng��i tr/ vì 
v�y s( d�ng và phát tri
n kh� n�ng, s� thích và kinh nghi�m theo nh�p �� s�ng, khích ��ng s� 
khám phá và phát tri
n kh� n�ng và s� thích m�i ; giúp cho ���ng s� tìm ���c con ���ng 
xây d�ng �
 �ng phó nhu c"u � t ng giai �o�n phát tri
n, và m� cánh c(a vào giai �o�n cao 
h�n theo b��c ti�n cá nhân. 
 
 
2.- M�T H� TH�NG  
 
Ph��ng pháp H� c*ng ���c di�n t� nh� m	t h� th�ng. �iu này hàm ý là là nó ph�i ���c 
quan ni�m nh� m�t nhóm nhiu thành t� liên l�p thành m�t th�c th
 th�ng nh�t và hòa nh�p 
toàn b�. �iu này ch& ra t�i sao t  “Ph��ng Pháp“� s� ��n, không ph�i s� nhiu. �ó là vì 
trong khi m0i thành t� c�a nó t� thân có th
 coi nh� m�t ph��ng pháp (và th�c t� ���c nh�ng 

                                                 
22 Progressive : nói khác là "t ng b�c", “t ng b��c” theo s� ti�n b�.  



 

 

t� ch c giáo d�c khác coi  nh� v�y), chúng ta ch& có th
 nói t�i Ph��ng Pháp H� khi t�t c� 
nh�ng thành t� ���c hòa chung v�i m�t toàn b� h� th�ng giáo d�c. 

 
M0i thành t� �y có m	t trách v� giáo d�c (t�c là m0i thành t� ���c thi�t k� �
 b� túc cách 
riêng cho ti�n trình giáo d�c) ; và m0i thành t� b� túc tác �	ng c�a nh�ng thành t� khác. 
Toàn b� thành t� vì v�y c"n thi�t cho h� th�ng tr!n v'n có th
 �iu hành theo ph��ng th�c 
phù h�p v�i ch� �ích và nguyên lý H�. 

 
Ph��ng th�c khai tri
n m0i thành t� ph�i phù h
p v�i trình �	 tr�ng thành c�a ng��i tr/. 
Ph��ng Pháp H� là m�t di�n m�c c�n b�n c�a H�. N�u b�t c� m�t thành t� nào trong s� 
không th
 tác ��ng vì trình �� tr��ng thành ch�a phù h�p, ho�c vì cá nhân �y �ã l�n v��t h�n 
nhu c"u ��i v�i b�t c� thành t� nào, thì H� không phù h�p cho ���ng s�.. �iu này có th
 
x�y ra khi c� g$ng áp d�ng Ph��ng Pháp H� cho �u nhi quá nh. hay cho ng��i thành niên23 
ngoài hai-m��i tu�i.   .                 .        
 
  
3.- NH,NG THÀNH T� C-A PH�)NG PHÁP H� 
 
 
Nh�ng thành t� �ó có th
 minh h!a nh� d��i �ây : 

 
    (Bi
u �% � trang 9 nguyên b�n) 
 
  Team System   H� th�ng ��i 
  Symbolic Framework  Khung Ho�t ��ng Bi
u Tr�ng 
  Learning By Doing   H!c do Làm 
  Law and Promise   Lu�t và L�i H�a 
  Personal progression  Ti�n trình Cá Nhân 
  Adult support    Y
m Tr� c�a Ng��i Tr��ng Thành24 
  Nature    Thiên Nhiên 
 

 
 

• Lu�t và L i H.a H� 
 
Lu�t H� là m�t m�t mã cho cu�c s�ng – cho m0i cá nhân H��ng ��o Sinh (H�S) và cho t�p 
th
 nh�ng thành viên ��n v�. Qua s� th�c nghi�m m�t mã cu�c s�ng áp d�ng vào ��i s�ng 
hàng ngày, Lu�t H� cung c�p m�t cách c� th
 (không tr u t��ng) và ti�n d�ng m�t ph��ng 
cách �
 ng��i tr/ th�u hi
u các giá tr� (coi �o�n : C�n c� vào m�t h� thng giá tr�) mà H� � 
ngh� làm nn t�ng cho cu�c s�ng c�a b�n thân. 

 
L�i H�a là l�i cam k�t cá nhân s# g$ng s�c t�i �a �
 s�ng theo lu�t �ó mà m0i ng��i tr/ tuyên 
�!c tr��c m�t nhóm b�n cùng l�a khi ���ng s� ch!n l�a gia nh�p Phong Trào. Khi tuyên L�i 
H�a H�, ng��i tr/ th
 hi�n m�t quy�t ��nh sáng su�t và t� nguy�n ch�p nh�n Lu�t H� và 
                                                 
23 Adult 
24 "Ng��i Tr��ng Thành" (adult) : ng��i thành niên g%m Tr��ng H� và các ph� tá ��n v�, các chuyên viên, k+  
      thu�t gia, m+ thu�t và m+ ngh� gia, th
 d�c th
 thao gia, võ s�, v.v… do l�i m�i c�a Tr��ng trách nhi�m, tùy  
      theo k+ n�ng ho�c s�  hi
u bi�t chuyên bi�t c�a mình, �óng góp s� h0 tr�  thích �ng v�i nhu c"u, s� thich,   
      ���c phát hi�n c�a m�t, nhiu, hay c� nhóm ng��i tr/, trong lãnh v�c và th�i gian c"n thi�t thu�c ti�n trình  
      t� giáo d�c cá nhân ho�c toàn nhóm theo Ph��ng Pháp H�.       



 

 

nh�n trách nhi�m v quy�t ��nh b�ng s� c� g$ng c�a mình (g$ng s�c t�i �a). D� ki�n tuyên 
h�a tr��c nhóm b�n cùng l�a không nh�ng khi�n l�i cam k�t thành công khai, mà còn bi
u 
tr�ng m�t �oan k�t xã h�i ��i v�i nh�ng ng��i trong nhóm. Tuyên h�a vì v�y là b��c bi
u 
tr�ng �"u tiên trong quá trình t� giáo d�c. 

 
Lu�t và L�i H�a ���c coi chung nh� m�t thành t� b�i vì c� hai n�i k�t ch�t ch#.          

 
• H/c b0ng th�c hành 

 
H!c b�ng th�c hành t�c là phát tri
n theo k�t qu� kinh nghi�m c�a chính b�n thân, ��i chi�u 
v�i h!c th�c lý thuy�t.  �iu này ph�n ánh ���ng l�i n�ng ��ng do �ó ng��i tr/ thu l�i l�c v  
ki�n th�c, k+ n�ng và thái �� ; nó ph�n ánh cách H� ti�p c�n c� th
 v�i  giáo d�c, c�n c� vào 
cách h!c qua nh�ng c� h�i �
 th( nghi�m s# n�y sinh trong khi theo �u�i s� thích và ��i phó 
v�i cu�c s�ng th��ng nh�t. �ó là m�t cách giúp �2 ng��i tr/ phát tri
n v �� m!i t"m th��c 
nhân cách c�a mình khi ch$t t&a ���c gì có giá tr� cho b�n thân t  m!i th� mình th( nghi�m.      
 

• H& th�ng ��i25 (hay êkíp26) 
 

H� th�ng êkíp  (ho�c ��i, nh� hay g!i) là c�u trúc c�n b�n c�a t� ch�c ��n v� ��a ph��ng, 
g%m nh�ng nhóm nh. ng��i tr/ và ng��i tr��ng thành lãnh ��o.  

 
M0i nhóm nh. , bình th��ng g%m t  6 ��n 8 thành viên tr/, ho�t ��ng nh� m�t êkíp v�i m�t 
ng��i trong nhóm là tr��ng êkíp. Trong n�i b� m0i nhóm, và theo cách thích h�p v�i kh� 
n�ng c�a h!, các thành viên tr/ t� ch�c cu�c s�ng c�a h! nh� m�t k�t h�p, chia s/ và quy�t 
��nh các trách nhi�m, t� ch�c, th
 hi�n và l��ng ��nh ho�t ��ng c�a h!. Vi�c này th
 hi�n v�i 
s� nâng �2 c�a v� lãnh ��o tr��ng thành. M�t h� th�ng ��i di�n b�o ��m là các thành viên tr/ 
tham d� vào quá trình quy�t ��nh c�a ��n v� nh� m�t k�t h�p v�i nh�ng ng��i tr��ng thành 
lãnh ��o. 

 
H� th�ng ê-kíp, ��t c� s� trên khuynh h��ng t� nhiên c�a ng��i tr/ t� h�i thành nhóm nh., 
làm �ng d,n cho kh�i khá nhiu �nh h��ng c�a nh�ng ng��i �%ng �1ng trên t ng ng��i theo 
h��ng cách xây d�ng. Nó khi�n cho nh�ng ng��i tr/ phát tri
n nh�ng kh� n�ng cá nhân và 
chung c� nhóm qua s� góp nh�p và xây d�ng trên t ng k+ n�ng, tài khéo và kinh nghi�m cá 
nhân, và qua s� phát tri
n m�t tinh th"n tr� l�c l,n nhau c�a nhóm. Nó c*ng khi�n cho h! có 
th
 phát tri
n s�  giao ti�p xây d�ng v�i nh�ng ng��i tr/ và ng��i tr��ng thành khác, và h!c 
t�p cách s�ng phù h�p v�i m�t hình thái dân ch� t� qu�n. 

    
• Khung s� n hành ��ng27 bi!u tr�ng 

 
Có th
 di�n t� m�t bi
u t��ng28 nh� m�t s� v�t quen thu�c nh�ng ��i di�n cho cái gì l�n r�ng  
và tr u t��ng (t& d� nh� m�t ý ni�m hay khái ni�m). Bi
u t��ng khá thông d�ng (t& d� trong 
qu�ng cáo) �
 khi�n cho ng�òi ta hi
u và nh�n di�n ���c khái  ni�m qua trí t��ng t��ng. 
Trong H�, m�t khung s��n ho�t ��ng bi
u tr�ng là m�t b� bi
u t��ng ��i di�n cho � án 

                                                 
25 Patrol : quen g!i là "h� th�ng hàng ��i" : �úng ngh�a Hán-Vi�t = s�p hàng t�ng ��i, v�y "hàng" sai và th a 
26 Team (phát âm VN = tim) d�ch và g!i theo Pháp ng�  �%ng ngh�a là "équipe" cho kh.i trùng v�i t   y h!c.           
27 Framework 
28 Symbol  - g�c c�a t�nh t   “symbolic" (bi
u tr�ng) 



 

 

giáo d�c c�a H� ��i v�i m�t l�a tu�i ��c thù. M�c �ích c�a bi
u t��ng là xây d�ng trên kh� 
n�ng ng��i tr/ t��ng t��ng, phiêu l�u, sáng t�o và sáng ch�, theo m�t ph��ng th� kích ��ng 
s� phát tri
n c�a h!, giúp h! nh�n di�n nh�ng h��ng phát tri
n và các giá tr� tim )n � H�, và 
kích ��ng s� liên k�t và liên ��i trong n�i b� nhóm. 

 
Chính danh hi�u c�a Phong Trào, “H�”, là m�t thành t� c�a khung s��n ho�t ��ng bi
u tr�ng 
do Baden-Powell ch!n nh�n khi ông vi�t H� cho nam Thi�u niên29, nh�m gây c�m h�ng cho 
gi�i tr/ ���ng th�i. Do thu�t ng� “H�” ch& vào ho�t ��ng và các thu�c tính30 nh�ng ng��i 
s�ng trong r ng sâu, nhà thám hi
m, th� s�n, ng��i �i bi
n, nhà phi hành, nhà khai phá và 
ng��i khai biên31, H� ��i di�n cho phiêu l�u, nhóm liên k�t ch�t ch#, óc m� mang s� nh�n 
xét, óc tháo vát và cu�c s�ng kh.e gi�n d� trong c�nh ngoài tr�i bát ngát - t�t c� ��c tính t�t 
mà Baden-Powell mu�n c� v*. 

 
Do H� nay ��t ��i t��ng � nhiu l�a tu�i h�n khi m�i l�p, m0i l�a tu�i có m�t khung s��n 
hành ��ng riêng khác phù h�p v�i trình �� tr��ng thành c�a l�a tu�i, và nh$m32 vào m�t nhu 
c"u giáo d�c ��c thù bi
u l� cá tính33 c�a l�a tu�i.              

 
• Ti�n b� cá nhân  

 
Ti�n b� cá nhân là thành t� liên quan t�i s� giúp �2 m0i ng��i tr/ phát tri
n ��ng c� t  thâm 
tâm �
 chuyên chú và tích c�c trong s� phát tri
n c�a mình. �iu này khi�n cho ng��i tr/ ti�n 
b� cách riêng và theo nh�p riêng c�a mình v h��ng t�ng quát nh�m ��n các m�c tiêu giáo 
d�c thuôc l�a tu�i ; luy�n ���c lòng t� tin và nh�n bi�t các ti�n b� �ã ��t. Gi�n �%34 ti�n b� là 
công c� chính dùng �
 y
m tr� thành t� này c�a Ph��ng Pháp H�.  
 

• Thiên Nhiên  
 

Thiên nhiên tham chi�u vào môi tr��ng : r ng, �%ng b�ng, bi
n, núi, sa m�c - ��i l�p v�i môi 
tr��ng gi� t�o d�ng lên, nh� sân tr��ng, nn xi-m�ng n�i �óng tr�i và nh�ng th� tr�n �ông 
ng��i chen chúc. Thiên nhiên c*ng tham chi�u t�i cái mà Baden-Powell g!i là “t�ng th
 hòa 
�i�u" c�a “vô t�n, lich s( và nh�ng v�t th
 ph�i chi�u kính hi
n vi35, v�i v� trí con ng��i trong 
�ó. 
 
Do nh�ng kh� th�36 bát ngát mà th� gi�i t� nhiên37 c�ng hi�n cho s� phát tri
n c�a tim n�ng 
ng��i tr/ v th
 ch�t, trí tu�, tình c�m, xã h�i và tâm linh, môi tr��ng thiên nhiên cung c�p 
khung s��n lý t��ng trong �ó Ph��ng Pháp H� có th
 áp d�ng. Th�c th�, m�c dù �iu này 
không s3n sàng ��t t�i ��c bi�t � nh�ng vùng �ô th� hóa hi�n t�i, ph"n l�n ho�t ��ng H� ph�i 
���c th
 hi�n trong môi tr��ng t� nhiên.  

 

                                                 
29 Scouting for Boys 
30 Attributes  – b� thu�c tính này li�t kê � “Aids to Scoutmastership”, R. Baden-Powell, �n b�n n�m 1944            
31 Frontiersmen – � Hoa K9, còn riêng g!i nh�ng ng��i �ã m�o hi
m �i khai phá min Vi�n Tây (Far West)  
32 Focus 
33 Characteristics 
34 Scheme 
35 Microscopics – Rovering to success, Baden-Powell, �n b�n th� 8, London 1930.  
36 Possibilities 
37 Natural 



 

 

Tuy nhiên, s( d�ng Thiên Nhiên nh� m�t thành t� c�a Ph��ng Pháp H�, bao g%m nhiu ho�t 
��ng h�n nh�ng gì làm ngoài tr�i l�n r�ng. Nó liên h� t�i phát tri
n s� giao ti�p xây d�ng v�i 
Thiên Nhiên, khai thác tri�t �
 m!i c� h�i h!c h.i n�i th� gi�i t� nhiên ngõ h"u �óng góp vào 
s� phát tri
n c�a ng��i tr/. 

 
Tuy tham chi�u ��n r ng,  quan �i
m c�a Baden-Powell v Thiên Nhiên nh� m�t giáo c�38 có 
th
 tóm l��c nh� sau : “��i v�i ai có m$t �
 nhìn và tai �
 nghe,r ng v a �%ng th�i là phòng 
thí nghi�m, là câu l�c b�, và là ngôi �n”39. 

 
• Y!m tr% do ng� i tr�1ng thành                

 
S� y
m tr� ng��i tr/ do ng��i tr��ng thành bao g%m ba bình di�n t��ng �ng v�i ba vai trò 
khác bi�t mà v� �ó di�n xu�t trong ��n v� H� : 
 

- Ng�i d�n ch�i : v� này ph�i bi�t ch�c r�ng m!i ho�t ��ng mà nhóm th�c hi�n �ã 
thi tri
n hoàn t�t. Trong khi  không th
 trông ch� ng��i tr��ng thành nào c*ng có nh�ng k+ 
n�ng mà t�t c� ho�t ��ng �òi h.i, trách nhi�m c�a v� �ó là làm th� nào �
 m!i y
m tr� k+ 
thu�t và chuyên nghi�m �ã ���c s$p ��t cho nhóm tùy nghi s( d�ng khi nào lúc nào c"n ��n.      
 

- Nhà giáo d�c : v� này ph�i tr�c ti�p y
m tr� ti�n trình t� giáo d�c và bi�t ch�c40 
r�ng nh�ng gì m�t ng��i tr/ th
 nghi�m có m�t tác ��ng vào s� phát tri
n hi
u bi�t, k+ n�ng 
hay thái �� c�a ���ng s�. Nói khác, là m�t nhà giáo d�c thì c"n thi�t ph�i liên h� v�i t ng cá 
nhân thành viên – nam hay n� - ngõ h"u giúp �2 ng��i tr/ �ó nh�n th�c chính xác nhu c"u 
phát tri
n c�a mình, ph� tr� ng��i tr/ ch�p nh�n nhu c"u �y và bi�t ch$c r�ng nhu c"u này s# 
���c �ng phó phù h�p qua Ch��ng Trình Tr/. 

     
- Ng�i t�o s� d� dàng : c�n c� trên s� ki�n chung ph"n41 t� nguy�n gi�a ng��i 

tr��ng thành và ng��i tr/, v� này c"n thi�t bi�t ch$c là s� giao ti�p trong nhóm là tích c�c ��i 
v�i m!i thành viên, làm giàu cho t�t c�, và nhóm cung c�p m�t môi tr��ng h�p d,n và y
m 
tr� cho s� ti�p t�c t�ng tr��ng c�a c� nhóm nh� m�t nh�t th
. �iu này m�c nhiên dính ch�a 
trong s� chung ph"n gi�a ng��i tr/ và ng��i tr��ng thành, c�n c� trên s� tôn tr!ng l,n nhau, 
tin c�y và ch�p nh�n m0i thành viên khác nh� m�t con ng��i. 
 
 
 
4. NH,NG ��NG L�C C-A H� : 
    PH�)NG PHÁP H� KHI HO2T ��NG 

 
�
 Ph��ng Pháp H� có th
 thi tri
n c� th
 ��i v�i m�t nhóm ng��i tr/, v� thày tr��ng  

thành ph�i có kh� n�ng s( d�ng phù h�p nh�ng thành t� c�a Ph��ng Pháp H� cùng nh�ng 
tính n�ng ��ng c�a H� khi vào vi�c. Tính n�ng ��ng c�a H� g%m có bôn     thành t� n�i k�t 
n�i b� và liên l�p v�i nhau. �ó là : 

                                                 
38 Educational tool  
39 Temple - Rovering to success, �n b�n tham chi�u � trên. 
40 Ensure 
41 Partnership : tính cách chung s�c chung lòng 



 

 

 
        (Bi
u �% � trang 13) 
 
                                                    M"c tiêu giáo d"c 
 

                 C3 c'u và �i(u hành              Các ho	t ��ng 
 

                                                                 � i s�ng nhóm 
 
 

• M"c tiêu giáo d"c 
 

Trong khuôn kh� c�a Ch��ng Trình  Tr/, m�t b� m�c tiêu t�ng quát v s� phát tri
n 
c�a ng��i tr/ trong m0i lãnh v�c phát tri
n nhân cách, ���c � ngh� cho m0i l�a tu�i. 
M0i ng��i tr/ n0  l�c ti�n t�i nh�ng m�c gtiêu giáo d�c �ó theo cách riêng c�a mình. 
V� tr��ng thành lãnh ��o c"n thi�t ph�i coi m!i s� vi�c trong ��n v� (t�c là ph��ng 
th�c v�n hành ��n v�, ti�n trình �i t�i quy�t ��nh, các hình thái giao ti�p c"n c� v*, 
c*ng nh� các ho�t ��ng mà nh�ng ng��i tr/ tham d�) d��i nhãn gi�i s� �óng góp c�a 
t�t c� s� vi�c �y có th
 �óng góp gì ho�c ng��c l�i, có th
 làm sai tr�ch nh�ng m�c 
tiêu giáo d�c tìm ki�m.  

 
 

• Các ho	t ��ng 
 

Trong H�, ho�t ��ng bao g%m nh�ng th� nh� th� b� ���ng dài42 trong c�nh thiên 
nhiên, m�t công tác ph�c v� c�ng �%ng v.v… Ho�t ��ng c*ng bao g%m nh�ng gì c"n 
thi�t cho ��n v� �iu hành, �ng phó v�i các nhu c"u c�a cu�c s�ng hàng ngày nh� mua 
th�c ph)m và n�u b�a �n t�i � tr�i, di chuy
n ��n m�t ��a �i
m ho�t ��ng ho�c là d� 
ph"n th�o lu�n �
 th)m ��nh ti�n b� cá nhân. C� hai lo�i ho�t ��ng �óng góp cho ti�n 
trình giáo d�c và Ph��ng Pháp H� ph�i ���c thi tri
n trong c� hai. Th�c v�y, ho�t 
��ng cung c�p b�i c�nh y
m tr� cho s� áp d�ng Ph��ng Pháp H�. M!i ho�t ��ng, b�t 
c� thu�c lo�i nào, không máy móc43 l�p thành m�t ho�t ��ng H�. Nó ch& tr� thành 
ho�t ��ng H� khi Ph��ng Pháp H� ���c áp d�ng trong �ó. 

  
T� thân44, m!i ho�t ��ng trong H� ph�i c�n c� trên nh�ng th� hì�u45 và nhu c"u c�a 
các ng��i tr/ �
 có  tính ch�t vui thích và h�p d,n v�i h!. Các ho�t ��ng ph�i trù li�u 
chính xác theo m�t m�c tiêu giáo d�c d� tính, nó ph�i cung c�p m�t trình �� thách �� 
phù h�p và ���c nh�ng ng��i tr/ nh�n th�c �ó là nh�ng �iu l�i ích cho h!. Sau m�t 
th�i gian, nh�ng ho�t ��ng cân ��i khác bi�t c"n ���c �em m�i. 

 
 

• � i s�ng nhóm  
             

                                                 
42 Hiking 
43 Automatically  
44 In themselves 
45 Interests 



 

 

�ó là t�t c� nh�ng gì �ã th�c nghi�m chung trong nôi b� b�i ��n v� cùng các ��i, là 
thành qu� hành ��ng nh� m�t xã hôi nh. c�a nhóm ng��i tr/ cùng v� tr��ng thành 
lãnh ��o. M�t tinh th"n ��i s�ng nhóm là ch� y�u cho s� phát tri
n hòa �i�u c�a 
nh�ng ng��i tr/. 
 
Trong khi gi�i tr/ có khuynh h��ng t� nhiên h!p thành  “b�ng nhóm"46 bè b�n, và tuy 
r�ng khuynh h��ng �ó ph�n ánh trong h� th�ng êkíp, �òi s�ng �oàn không ���ng 
nhiên hi�n h�u trong H�. Thúc �)y m�t ��i s�ng �oàn bao g%m s� c� xúy �
 phát 
tri
n tính n�ng ��ng nhóm47 (t��ng giao n�i b� và t��ng liên thân thi�t trong nhóm tr/ 
và gi�a nhóm tr/ v�i v� tr��ng thành lãnh ��o). Nó c*ng bao g%m s� s( d�ng m!i c� 
h�i khi�n ng��i tr/ t��ng ��ng48 (trong nhóm tr/, và v�i v� tr��ng thành lãnh ��o) 
nhân vô s� tình hu�ng t� nhiên n�y sinh trong th�i gian h! sinh ho�t H�. Khi m�t tinh 
th"n ��i s�ng �oàn �úng ngh�a phát tri
n, c� �oàn quan tâm ��n nhu c"u và s� thích 
c�a t ng ng��i và m0i ng��i �óng góp vào s� an sinh c�a c� nhóm. 
��i s�ng nhóm khích ��ng kinh nghi�m d,n t�i s� phát tri
n tính c�m xúc và tính xã 
h�i, s� phát tri
n các quan ni�m và s� tu"n t� th�m nhu"n các giá tr� do b�i : 
 

• hành ��ng chung trong m�t nhóm �an k�t ch�t ch/ và th�c nghi�m cho chính mình 
ph)m ch"t c�a m�t b� lu�t v cách s�ng (hành ��ng trên c� s� lu�t H�), cung c�p 
cho m0i ng��i tr/ ý ngh�a thâm sâu h�n v nh�ng giá tr� mà H� s� c�. 

 
• T��ng ��ng xây d�ng và t��ng giao v�i ng��i khác trong �oàn kích ��ng m�t 

không khí tin t��ng và quan tâm l,n nhau, và �óng góp cho s� phát tri
n m�t ý ni�m 
c�n c��c, t� ��nh giá và thu�c tính. 

 
• Khi vi�n t��ng cho th�y minh là thành ph"n m�t �oàn �an k�t ch�t ch#, kích ��ng 

ham mu�n hòa nh�p và c�m giác ���c ch�p nh�n, và khi �oàn �ó hành ��ng �úng 
theo lu�t s�ng c�a H�, áp l�c c�a ng��i �%ng �1ng - m�t �nh h��ng l�n nh�t trong 
s� phát tri
n c�a ng��i tr/ - có tính ch�t xây d�ng, không gây tác h�i. 

 
Vì th�, m!i thái �� và giá tr� mà ��i s�ng �oàn kích ��ng �%ng v a có �%ng th�i tính cách 
cá nhân (nh� m�t thái �� xây d�ng và thiên v cu�c s�ng ho�t ��ng, lòng t� tin, ý h��ng 
doanh tác, ho�ch ��nh m�c tiêu, v.v…), v a có tính cách xã h�i (nh� tinh th"n êkíp, s� 
truy tìm �%ng thu�n49, nh�n bi�t nh�ng khác bi�t và t��ng l�p, th
 nghi�m s� liên ��i50, 
v.v…). ��i s�ng �oàn, do �ó, cung c�p m�t cách giúp �2 có ích cho ng��i tr/ có th
 th�c 
hi�n ngay t�c kh$c, và phát tri
n – tùy t"m t�i �a kh� n�ng c�a mình - kh� n�ng t� qu�n, 
y
m tr�, trách nhi�m, và d�n thân. 
 
 

• C3 c'u và s� �i(u hành �3n v� 
 

Nh�ng �iu này tham chi�u v ���ng h��ng áp d�ng Ph��ng Pháp H� và gu%ng máy  
hành x( ��nh v� trong �oàn (nh� cung c�p c� h�i cho ng��i tr/ th
 nghi�m cách l�p quy�t 
��nh và ��m nh�n trách nhi�m, thi�t l�p m�i giao ti�p v�i c�ng �%ng s� t�i, v.v…). Nó 

                                                 
46 Gangs : nguyên th�y, không có ý ngh�a x�u nh�  b�ng ��ng Xã H�i �en (gangsters) th�i buôn r��u l�u � M+.  
47 Group dynamics 
48 Interact 
49 Consensus 
50 Solidarity 



 

 

c*ng tham chi�u �én s� v�n d�ng tài nguyên (không nh�ng là tài chính và v�t t�, nh�ng 
còn v kho�ng th�i gian, v.v…) s# �óng vai trò quan tr!ng trong trình �� ph)m ch�t c�a 
th
 nghi�m giáo d�c. 
 

Khi b�n thành t� �ó qu� th�c c�ng c� l,n nhau, H� có th
 c�ng hi�n m�t kinh nghi�m h!c 
t�p lin l�c và th
 nghi�m s� h!c phong phú h�n. L�y t& d�, ch1ng h�n m�t h�i �oàn có th
 
cho r�ng51 "dân ch�" là m�t v�n �52 quan tr!ng �òi h.i ���c nh�n m�nh53 trong giáo d�c. 
Giúp �2 ng��i tr/ phát tri
n cho mình m�t s� ch�p nh�n ���ng l�i s�ng dân ch� (m�c tiêu 
giáo d�c) s# khó th
 th�c hi�n duy nh�t b�ng nh�ng ho�t ��ng h!c h.i �
 hi
u bi�t v � 
tài �y. Trong t& d� này, nh�ng câu h.i nên ��t ra g%m có : ph�i ch�ng ���ng l�i ho�ch ��nh 
các ho�t ��ng cho phép th
 nghi�m m�t cách s�ng dân ch� ? Ph�i ch�ng toàn th
 ng��i tr/ 
chia s/ trách nhi�m và góp ph"n cá nhân c�a mình vào s� an sinh c�a ��n v� (��i sng 
nhóm) ? Ph�i ch�ng v� tr��ng thành lãnh ��o có kh� n�ng �ón nghe ng��i trè và cung c�p 
cho h! nh�ng c� h�i l�p quy�t ��nh t�i m�c t�i �a c�a h! (v� c	 c�u và �i�u hành �	n v�) ? 
Tóm  l�i, có nh�ng gì c"n thay ��i trong cách v�n hành c�a ��n v� ; trong cách v� tr��ng 
thành lãnh ��o và nh�ng ng��i tr/ t��ng ��ng ; trong nh�ng ho�t ��ng mà nh�ng ng��i 
tr/ d� ph"n ; ngõ h"u c�ng c� m�c tiêu giáo d�c ?  
 
 
 
 

 
�ÓNG GÓP VÀO  

N4N GIÁO  D5C NG67I TR8 
 

QUA M:T H; TH<NG TU=N T> TI?N B:  
T> GIÁO D5C 

 

�*T C) S+ TRÊN M�T H� TH�NG GIÁ TR� : 

TUÂN TH- L�I H�A VÀ LU4T  
CÙNG NH,NG NGUYÊN LÝ H�              

     
 
  
Khi Baden-Powell t  Nam Phi tr� v Anh Qu�c, ông nh�n xét : “Hàng ngàn thi�u niên và 
thanh niên xanh sao, ng�c lép, l�ng cong, nh�ng m,u ng��i kh�n n�n54, hút thu�c lá 
không ng ng, m�t s� �n xin55". Ông r�t quan tâm ��n s� suy x�p t"m m�c ��o ��c, ��c 
bi�t trong l�p ng��i tr/, ��n nguy c� mà tình tr�ng bi
u hi�n cho t��ng lai xã h�i. 

                                                 
51 Consider 
52 Issue  
53 Emphasis 
54 Miserable specimens 
55 Begging – D,n chi�u trong cu�n  "250 tri�u H�S", Lazslo Nagy, 1985. 



 

 

H� vì th� n�y sinh, do ��c mu�n c�i ti�n xã h�i c�a v� Sáng L�p56, m�c tiêu ông cho r�ng 
ch& hoàn t�t ���c b�ng cách c�i ti�n nh�ng cá nhân c�a xã h�i. Th�c th�, Baden-Powell 
cho r�ng “tính khí57 c�a các công dân” là ngu%n l�c m�nh nh�t c�a m�t ��t n��c. 
Trong H�, s� "c�i ti�n cá nhân", hay �úng h�n, trình t� giáo d�c, ���c hoàn t�t qua m�t 
h� th�ng tu"n t� ti�n b� t� giáo d�c là Ph��ng Pháp H�. M�t trong nh�ng thành t� c�a 
Ph��ng Pháp, có th
 nói là viên �á ��t nn58, là l�i h�a và lu�t, là m�t t� nguy�n cá nhân 
(L�i H�a H�) c� g$ng h�t s�c tuân th� m�t qui lu�t hành x( ��o ��c59 (Lu�t H�). L�i 
h�a và lu�t gói g!n60 trong ng� thu�t ��n gi�n, nh�ng giá tr� mà Baden-Powell ��t tr!ng 
là m�t xã h�i ph�i d�ng nn. Nh�ng giá tr� �y t�o thành khung s��n ��o ��c c�a sinh ho�t 
H�, n�u không có khung s��n ��o ��c thì Phong Trào không còn là H�. 
 
Do �ó, m�t ��c tính ch� y�u c�a H� là nó, ngay t  kh�i �"u, �ã ��t c�n c� trên m�t h� 
th�ng ��o ��c, t�c là m�t b� qui lu�t ��o ��c t��ng giao hòa61. Nh�ng “giá tr�" chính xác 
là gì, và giá tr� ���c bày t. th� nào trong H� ? 
 

• nh� t  ng� t� nó ch& rõ, m	t giá tr  là �i�u gì n�n t�ng, �áng tr!ng, lâu bn. Già tr� 
c�a m�t con ng��i là nh�ng gì quan tr!ng ��i v�i ���ng s�, nh�ng gì ng��i �ó tin 
t��ng và coi là ch� y�u và do v�y, ��t ��nh cách c� x( và cu�c s�ng c�a mình. 

 
• ��i v�i ng�i tr!, các giá tr  H" �
c bày t# trong L�i H�a và Lu�t, là �iu nh� 

�ã nói � trên, m�t thành t� nn t�ng c�a Ph��ng Pháp H�. "�i v�i t�ng th� Phong 
Trào, các giá tr  �
c trình bày trong nh�ng nguyên lý c�a Phong Trào ;  các 
nguyên lý là nh�ng lu�t và �iu tin t��ng c�n b�n ��i di�n cho m�t vi�n t��ng xã 
h�i và m�t qui lu�t hành x( cho toàn th
 thành viên. Các nguyên lý không ph�i là 
nh�ng khái ni�m tr u t��ng, nó th�m nhu"n t�t c� khía c�nh c�a H� và h��ng d,n 
ph��ng cách s�ng c�a m!i thành viên. 

 
Nh�ng nguyên lý c�a H�, hay là nh�ng giá tr� mà H� s� c� bình th��ng tóm l��c trong 
ba lo�i :               

    
• B�n ph�n ��i v�i Th�c Th� Tâm Linh62  - s� giao ti�p cá nhân c�a m�t ng��i  v�i 

các giá tr� tinh th"n c�a cu�c s�ng, lòng tin t��ng vào m�t ngu%n l�c � trên nhân 
lo�i. 

 
• B�n ph�n ��i v�i ng�i khác -  s� giao ti�p c�a m�t ng��i và trách nhi�m n�m 

trong �ó v�i xã h�i trong ngh�a r�ng nh�t : gia �ình c�a mình, c�ng �%ng ��a 
ph��ng, c�ng �%ng x� s� và c�ng �%ng th� gi�i, cùng v�i s� tôn tr!ng ng��i khác 
và th� gi�i t� nhiên.  

  
• B�n ph�n v�i chính mình -  trách nhi�m cá nhân c�a m�t ng��i v s� phát tri
n các 

tim n�ng c�a mình, theo cách t�t nh�t c�a kh� n�ng.  

                                                 
56 The Founder – danh hi�u dành riêng g!i Baden-Powell trong PTH�TG 
57 Character 
58 Cornerstone 
59 Ethical 
60 Encapsulate 
61 Interrelated 
62 Duty to God = hay là B�n Ph�n Tâm Linh, cách g!i theo c� s� Phong Trào H�VN hòa �%ng nhiu tín  
    ng�2ng, m0i tôn giáo có th
 ���c ch!n g!i theo danh hi�u riêng c�a mình  



 

 

�iu quan tr!ng c"n nh�n m�nh � �ây là s� v�n hành �úng cách các nguyên lý, hay các 
giá tr�, trong H�. 

 
• Trong t"m m�c t�ng th
 Phong Trào, nh�ng �iu �y ��i bi
u cho vi�n t��ng c�a H� 

��i v�i xã h�i, nh�ng lý t��ng mà H� bênh v�c và �nh t��ng chi�u t.a ra. 
 

• ��i v�i ai gia nh�p Phong Trào, các nguyên lý ��i bi
u nh�ng thành t� �ó mà m!i 
cá nhân ph�i c�i m� �ón nh�n và ph�i mu�n c� g$ng h�t s�c tuân th�. S� ch�p nh�n 
ban �"u này không có, và ch$c ch$n không th
 )n ch�a b�t c� cách nào m�t hi
u bi�t 
�"y �� ý ngh�a c�a nh�ng giá tr� �y.; �iu này ch& có th
 s� h�u qua t� cách thành 
viên Phong Trào m�t kho�ng th�i gian. Ng��c l�i, s� ki�n m�t cá nhân kh��c t  các 
nguyên lý làm cho ���ng s� không x�ng h�p v�i t� cách thành viên Phong Trào, 
���c m� r�ng cho t�t c� v�i �iu ki�n h! �%ng ý v�i ch� �ích, nguyên lý và ph��ng 
pháp. 

 
• Khi m�t ng��i tr/ �ã bày t. s� ch�p nh�n s� kh�i các nguyên lý, qua cách tuyên l�i 

h�a, toàn th
 ti�n trình giáo d�c trong H� nh�m khi�n cho ng��i tr/ d"n d"n th�u 
hi
u các giá tr� �ó, tuân th� và làm nó tr� nên nh�ng giá tr� c�a mình và khi�n nó 
th�m nhu"n cách �ng x(63 c�a mình su�t ��i. Trong l�i nói c�a v� Sáng L�p “T� 
Giáo D�c là nh�ng gì m�t thi�u niên h!c hi
u ra cho mình, nh�ng gì dính ch�t vào 
em và h��ng d,n em sau �ó trong cu�c s�ng, nhiu h�n b�t c� �iu gì b� c�2ng ép 
thu nh�n do s� giáo hu�n c�a m�t ng��i  thày64".  

 
 

 
 
 
 

M�T PHONG TRÀO… 

CHO NG��I TR�… 

T� NGUY�N… 

M+ R�NG CHO T5T C6… 

KHÔNG CHÍNH TR�… 

��C L4P 

 
H� là m�t phong trào. Theo t� �i
n, m�t phong trào là "m�t b� hành ��ng và n0 l�c65 b�i 
m�t t�p th
66 nhiu ng��i, h��ng theo nhiu ít liên t�c v m�t ch� �ích ��c thù67" ; 

                                                 
63 Behaviour 
64 "Scouting for Boys", R.Baden-Powell, �n b�n th� 26, 1951. 
65 Endeavour 
66 Body 



 

 

ho�c "m�t lo�t nh�ng hành ��ng  ph�i h�p t� ch�c hay nh�ng s� vi�c68 liên quan nh�m 
t�i hay ��nh hình69 m�t m�c tiêu". 
 
Tri
n khai theo ��nh ngh�a trên, m�t phong trào nh� H� tham chi�u v m�t nhóm ng��i 
chia s/ m�t s� lý t��ng và ��c v!ng tích c�c hoàn t�t m�t ch� �ích chung �ã �oàn k�t h! 
và h! d�n thân theo ; thông th��ng �iu này th
 hi�n d��i m�t d�ng70 t� ch�c hay c� c�u. 
 
H� nh� m�t phong trào, ph�i ���c cá tính hóa71 b�i nh�ng �iu sau : 

 
• M�t phong trào bao hàm s� th�ng nh�t72. S� th�ng nh�t này là s� chia s/ m�t ch� 

�ích chung, m�t b� giá tr� chung, và m�t ph��ng pháp giáo d�c chung, t�t c� t�o ra 
m�t ý ni�m tài s�n chung trong toàn nhóm thành viên và khi�n vi�c ��nh c�n c��c 
c�a h! v�i Phong Trào tr� nên kh� thi. 

 
Th�ng nh�t là m�t ��c tính ch� y�u mà m�t phong trào n�u không có s# không hi�n 
h�u Th�ng nh�t. Th�ng nh�t không có ngh�a là ��n �i�u73 và nó không ng�n ng a74 s� 
ph�c hóa c�a các thành viên trong nh�ng lãnh v�c có th
 ph�c hóa và còn mong mu�n 
có. Tuy nhiên, th�ng nh�t �òi h.i t�t c� thành viên m�t phong trào tuân theo nh�ng 
thành t� c�n b�n mà nó �ã �n ��nh là c� s� c�a s� hi�n h�u này. Trong tr��ng h�p 
H�, nh�ng thành t� c�n b�n �ó là ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp c�a Phong 
Trào. Thành viên Phong trào không th
 tùy nghi l�a ch!n trong s�, thành t� nào h�p ý 
c�a mình ; nó là m�t gói hòa tr�n ph�i ch�p nh�n toàn b�. 
 
�
 b�o v� s� th�ng nh�t c�a H�, các ch� �ích, m�c tiêu và ph��ng pháp �ã ���c 
minh ��nh rành r# trên bình di�n th� gi�i trong b�n �iu L� T� Ch�c Th� Gi�i c�a 
Phong Trào H� (TCTG-PTH� – WSOM) ; m!i s� thích nghi hay c�i s(a75 ��nh ngh�a 
các nguyên lý c�a Phong Trào �òi h.i s� tu chính b�n �iu L� c�a TCTG-PTH�. 
Thêm n�a, s� ��nh ngh�a ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp trong �iu L� các h�i 
qu�c gia, cùng m!i tu chính ��nh ngh�a �y �òi h.i s� chu)n nh�n c�a T� Ch�c Th� 
Gi�i tr��c khi th�c thi.  
 
Nh�ng thành t� c�n b�n c�a H�, t�c là ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp, k�t ch�t 
m!i c�p b� Phong Trào. C� quan th� gi�i có nhi�m v� b�o ��m r�ng nh�ng thành t� 
c�n b�n �ó ���c tôn tr!ng b�i t�t c� các h�i qu�c gia. M0i h�i H� qu�c gia có nhi�m 
v� b�o ��m r�ng nh�ng thành t� c�n b�n ���c ph�n ánh trong m!i khía c�nh c�a c� 
c�u và ho�t ��ng c�a mình và c�a m0i thành viên cá nhân. S� dính ch�t và tôn tr!ng 
�y b�o ��m s� hi�n di�n th��ng tr�c c�a H� trong hai bình di�n qu�c gia và th� gi�i.  
 

• M�t phong trào ph�i n$ng �	ng, nó không th
 t�nh t�i76. M�t phong trào, theo ��nh 
ngh�a, )n ch�a s� ti�n hóa. Trong n�i b� m�t phong trào, ti�n hóa là cách th�c nh�m 
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74 Preclude 
75 Adapt - Reformulation 
76 Static 



 

 

��t t�i m�t ch� �ích hay m�c tiêu mà phong trào ph�i gi� tính trung thành, không 
ph�i do ng,u nhiên77 hay không có s� h��ng d,n thay ��i. 

 
• Nh� m�t phong trào, H� hi�n h�u �
 thành toàn m�t ch� �ích, là giáo d�c ng��i tr/ 

trên c� s� m�t s� lý t��ng hay giá tr� - nh�ng nguyên lý – và trong s� phù h�p v�i 
m�t ph��ng pháp giáo d�c �ã �n ��nh rành r# - Ph��ng Pháp H�. Nh� �ã nói � 
tr��c, ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp H� - nh�ng c� s� c�n b�n – là toàn th� 
gi�i, không thay ��i và th�ng nh�t m!i thành t� c�a Phong Trào. Duy vì là m�t 
phong trào, H�, � m!i c�p b�c, bao gi� c*ng ph�i có kh� n�ng thay ��i cách ti�p 
c�n, thích nghi, mm d/o trong cách nó thi tri
n �
 ��t ch� �ích, do H� không s�ng 
trong kho�ng không nh�ng trong m�t xã h�i th��ng xuyên và mau chóng chuy
n 
��i. 

 
• Tính cách song v�n hành78 �y – nhu c"u trung thành v�i nguyên lý c�n b�n trong khi 

mm d/o và n�ng ��ng trong cách thi tri
n – là m�t ��c tính ch� y�u c�a H�. �iu 
thay ��i mà không rành r# h��ng vào s� thành toàn ch� �ích H� s# d,n t�i s� �ánh 
m�t c�n c��c Phong Trào và do �ó t�i h0n lo�n, trong khi m�t ti�p c�n c�ng r$n và 
ngoan c� s# d,n t�i s� x� c�ng79 có th
 gi�t ch�t phong trào.  

 
• M�t phong trào )n ch�a không nh�ng m�t ti�n trình n�ng ��ng nh�m vào s� thành 

��t m�t m�c tiêu, nh�ng còn ph�i có m�t t� ch�c và c� c�u b�o ��m cho s� thành 
��t �ó. �iu quan tr!ng c"n ghi trong �"u là, trong n�i b� m�t phong trào, t� ch�c 
và c� c�u – c*ng nh� chuy
n ��i – không t� thân là �ích chót mà là tác phong80 �
 
thành toàn ch� �ích phong trào.      

 
Baden-Powell nói “Tr��c nh�t, tôi có m�t ý ni�m. R�i tôi trông th�y m�t lý t��ng. 
Bây gi� chúng ta có m�t Phong Trào, và n�u m�t s� các anh không c�nh giác thì 
chúng ta s# k�t li�u v�i tr�n tr�i81 (nh�n m�nh) m�t t� ch�c"82. L�i tuyên b� này 
th��ng b� hi
u sai r�ng H� không ph�i là m�t t� ch�c, ho�c m�t t� ch�c không là �iu 
quan tr!ng. �iu v� Sáng L�p ch& trích không ph�i là nguyên t$c có m�t t� ch�c, mà là 
“tr"n tr�i m�t t� ch�c", t�c là m�t c� c�u ch& hi�n h�u cho chính nó ch� không ph�c 
v� phong trào và ch� �ích phong trào. 

 
Trong H�, c*ng nh� trong các phong trào khác, h� th�ng t� ch�c và c� c�u bao gi� 
c*ng ph�i thi�t k� và nh�m duy nh�t vào ��t t�i các m�c tiêu, n�u khác thì s� hi�n h�u 
c�a nh�ng �iu �y không th
 bi�n lu�n ���c. H�n n�a, vì H� là m�t phong trào, t� 
ch�c ph�i n�ng ��ng và thích nghi ngõ h"u luôn luôn khi�n phong trào ��t t�i các m�c 
tiêu ��i chi�u v�i s� chuy
n ��i mau chóng và khó tránh c�a xã h�i. T� ch�c �
 t� 
ph�c v� và �
 s�ng lâu �i ng��c v�i khái ni�m phong trào.    

 
Nh�ng �iu t�ng quát chính xác c�a m�t phong trào c*ng áp d�ng cho m�t phong trào 
th� gi�i. H� ���c th�ng nh�t b�i các nguyên lý c�n b�n, nh�ng d� ki�n này ph�i 
�%ng nh�t � kh$p n�i. Vì là m�t phong trào, H� ph�i gi� ���c s� m�m d!o và thích 
nghi khi nó v�n hành ngõ h"u �áp �ng v�i nhu c"u c�a gi�i tr/ trong m�t th�i �i
m và 
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m không rõ. Do P. Siebold cung c�p.  



 

 

��a �i
m nh�t ��nh và tình tr�ng ph�c t�p l�n r�ng. C*ng v�y, t� ch�c và c� c�u c�a 
nó và m!i ng��i làm vi�c � trong và � b�t c� c�p b� nào - ��a ph��ng, qu�c gia hay 
th� gi�i - �u ph�i tìm ki�m s� thành toàn ch� �ích c�a phong trào và có th
 có kh� 
n�ng thích nghi khi nào c"n thi�t. 
 
�ó là hai nhân t�83 �ã khi�n cho H� bành tr��ng v�ng ch$c thành m�t phong trào 
duy nh�t toàn th� gi�i - m�t phong trào ng��i tr/ giáo d�c t� nguy�n r�ng l�n nh�t 
trên th� gi�i.      
 
 
 

 
 M:T PHONG TRÀO 

CHO NG��I TR�… 

T> NGUY;N 

M@ R:NG VAI TBT CC… 

KHÔNG CHÍNH TRD… 

�:C LEP 

 
 H�, là m�t phong trào ng��i tr/, g(i � án giáo d�c c�a mình t�i gi�i tr!. 

Trong ph�m vi �ó, quan tr!ng ph�i ghi nh�n r�ng :  
 

• Trong khi có nhiu xu h��ng l�n r�ng liên quan ��n l�a tu�i c�a gi�i tr/ là ��i 
t��ng m�i g!i c�a � án giáo d�c H�, không có m�t qui lu�t kh1ng ��nh trong v�n 
� �y. M0i h�i H� qu�c gia �n ��nh l�a tu�i áp d�ng trong h�i. Tuy nhiên, nh� m�t 
phong trào cho ng��i tr/, s# không phù h�p khi áp d�ng Ch��ng Trình Tr/ cho 
ng��i quá m�c �"u tiên c�a l�a hai-m��i84. H�n n�a, tài li�u V m�t Chi�n L��c  
cho H�85 ghi chú r�ng có nguy c� tim )n trong nh�ng h�i H� qu�c gia khi �i 
ch�ch m�t thành t� chính y�u ch� �ich nguyên th�y c�a H�, là nó ��c bi�t phù h�p 
v�i l�a tu�i niên thi�u86 - ch� không ph�i s� chính87 cho con nít. S� �óng góp có th
 
c�a H� vào s� phát tri
n c�a m�t ng��i tr/ khác bi�t tùy theo trình �� phát tri
n ��c 
thù c�a ng��i tr/ �y. ��c bi�t ��i v�i thi�u niên, H� t�o c� h�i phát tri
n tài n�ng t� 
l�y quy�t ��nh và ti�n lên b�c t� qu�n cao h�n - m�t b��c ch� y�u cho s� phát tri
n 
c�a mình. Tuy th�, ��c bi�t � nh�ng n��c k+ ngh�, s� thành viên thi�u niên không 
nh�n nh�p b�ng s� thành viên tr/ h�n nh� D� B� Sói và Sói Con.   
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84 Early twenties 
85 ��i H�i �%ng H�TG bi
u quy�t t�i Melbourne, 1988. 
86 Adolescent - �i
m này �
 c�nh giác xu h��ng l�p thêm Ngành Nhi (con nít, d��i 7-8 tu�i) 
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�iu này �áng quan tâm ��c bi�t khi � án giáo d�c H� ���c áp d�ng cho l�a tu�i 
quá nh.. Ph��ng Pháp H� hoàn toàn không thích h
p v�i con nít quá nh# �� nó có 
hi�u l�c ; tr/ quá �
, t& d� nh� hi/u ���c khái ni�m l�p t� nguy�n cá nhân tuân th� 
m�t qui lu�t hành x( ��o ��c trên  l�i h�a và lu�t, ho�c là ��m nhi�m m�t vai trò lãnh 
��o trong m�t nhóm ít ng��i. H�n n�a, nh�ng v� thành niên88 th��ng không b� lôi 
cu�n vào t� ch�c nào h! nhìn nh� dành cho “con nít”. Thêm n�a, n�u ng��i ta xem 
xét là ph"n l�n ng��i tr/ ch& � trong m�t t� ch�c m�t th�i gian nào �ó - m�t d� ki�n 
có th
 ki
m ch�ng qua th�ng kê c�a nhiu h�i H� qu�c gia - s# có v�n � thêm là làm 
sao duy trì ���c trong giai �o�n v� thành niên nh�ng ai �ã gia nh�p khi quá nh.. 
 
Nh� m�t phong trào giáo d�c có ch� �ích giúp �2 ng��i tr/ phát tri
n �
 nh�n m�t v� 
trí xây d�ng trong xã h�i, H� không th
 thành công n�u không tháp tùng ng��i tr/ t  
lúc v� thành niên cho t�i lúc h� “t�t nghi�p” trong Phong Trào lý t��ng nh�t là ��n 
cu�i l�p tu�i �àn anh �àn ch�89. 
 
���ng nhiên, ng��i tr/ bao g%m c� hai phái nam và n�. trong khi H� nguyên th�y 
dành cho nam sinh thôi (Boy Scout, và Guiding cho n�), Phong Trào H� t  25 n�m 
nay �ã m� r�ng cho t�t c� ng��i tr/ không phân bi�t phái tính.  
 
Trong chiu h��ng �y, c"n ghi nh�n r�ng H� là m�t phong trào th� gi�i, ���c m� 
r�ng �ón nh�n c� hai phái nam n�, nh�ng �iu này không �nh h��ng t�i nguyên t$c là 
m0i h�i H� qu�c gia t� quy�t ��nh nên hay không nên �ón nh�n phái n�. Tuy nhiên, 
�iu này �òi h.i h�i H� qu�c gia xem xét th�n tr!ng ch��ng trình giáo d�c, chú ý t�i 
nh�ng ��c �i
m c�a xã h�i h! �ang hành ��ng và nh�ng thay ��i trong xã h�i �y �nh 
h��ng ��n gi�i tr/. Vì th� : 
 
- Trong nh�ng xã h�i có hay b$t �"u có s� hòa tr�n hai phái tính (trong h!c ���ng, 

trong ��i s�ng xã h�i và ngh nghi�p) và do �ó H� có vai trò ��m nh�n là giúp 
gi�i tr/ chu)n b� s� tham gia tích c�c và xây d�ng vào m�t môi tr��ng xã h�i hòa 
tr�n hai phái, chu)n m�c là h�i H� qu�c gia h��ng vào c� hai phái qua m�t � án 
giáo d�c h0n h�p. 

 
- Trong H�, giáo d�c h0n h�p ���c ��nh ngh�a nh� m�t cách ti�p c�n có m�c tiêu là 

s� phát tri
n công b�ng c� hai phái, nh� r�ng m0i con ng��i có tính cá nhân. M�t 
� án giáo d�c h0n h�p không có ngh�a là c� hai phái nam n� tr/ tham gia chung 
t�t c� m!i ho�t ��ng. 

  
- Khi m�t h�i H� qu�c gia ho�t ��ng trong m�t xã h�i có chu)n m�c phân chia s� 

giao ti�p nam và n� và do �ó, giáo d�c h0n h�p ph�i lo�i tr , không có gì ng�n 
c�m h�i qu�c gia cung c�p giáo d�c H� cho hai phái trong hai  � án riêng. 

 
- N�u h�i H� qu�c gia nh�n s� tham gia c�a c� hai phái, h�i ph�i nh�m t�i nhu c"u 

giáo d�c c�a m0i phái m�t cách quân bình. �iu này m�c nhiên yêu c"u h�i nh�n 
c� hai phái trong m�t l�a tu�i Ngành ph�i ti�p t�c d� trù ho�t ��ng cho hai phái 
d��i hinh th�c này hay hình th�c khác trong cùng m�t tu�i Ngành. 
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- B�t k
 thành ph"n �oàn viên, không chu)n � giáo d�c90 nào hi�n ��i ���c coi là 
�"y �� n�u nó không làm n�y sinh s� t��ng kính và s� hi
u bi�t l,n nhau gi�a hai 
phái tính. 

 
 

• Cu�i cùng, H� không ph�i ch& �úng là m�t phong trào cho ng�i tr! ���c nh�ng 
ng��i tr��ng thành qu�n tr� mà thôi, mà còn là m�t phong trào c�a ng�i tr! có 
ng��i tr��ng thành y
m tr�91. B�i th�, Phong Trào H� cung c�p tim n�ng n�y sinh 
m�t c�ng �%ng h!c h.i92 g%m ng��i tr/ và ng��i tr��ng thành, c�ng tác trong m�t 
h�p th
 chung ph"n93 nhi�t tình và có kinh nghi�m. Nguyên t$c c�n b�n này ph�i 
���c áp d�ng trong Ch��ng Trình Tr/ c�a t�t c� các h�i H� qu�c gia. 

 
Trong khuôn kh� Ch��ng Trình Tr/, �oàn sinh thu�c các tu�i Ngành c"n ���c d� 
ph"n khi quy�t ��nh s� th�c hi�n ch��ng trình h! tham gia � v� trí ��n v�, ��m nh�n 
ph"n nhi�m v� t�ng d"n theo tu�i, ch�u trách nhi�m v quy�t ��nh và hành ��ng c�a 
mình  �oàn sinh tr/ � l�a già d�n h�n nên ���c tham gia ti�n trình phác h!a và phát 
tri
n ch��ng trình c�a m0i h�i H� qu�c gia. Baden-Powell d,n chi�u vi�c này nh� 
“chính ph� t� qu�n"94 và luôn kh)n thi�t h�i thúc nh�ng ng��i tr��ng thành lãnh 
��o bao gi� c*ng h.i �oàn sinh tr/ c�a h! chúng mu�n �iu gì cho ��n v�. 
 
Trong khuôn kh� Ch��ng Trình Tr/, vai trò c�a ng��i tr��ng thành lãnh ��o là 
khuy�n khích và làm cho d� dàng s� ti�n b� tu"n t� thu�c ch��ng trình phát tri
n 
c�a �oàn sinh tr/ qua m�t s� chung ph�n phong phú và �a d�ng v�i h!.. T�i m0i c�p 
b� và trong m!i tình hu�ng, m�t s� cân b�ng thích h�p ph�i ���c ��t t�i gi�a vai trò 
b� túc l,n nhau c�a nh�ng ng��i tr/ và nh�ng ng��i tr��ng thành lãnh ��o.      

 
 

 
 
 

M:T PHONG TRÀO… 

CHO NG67I TR8… 

T� NGUY�N… 

M@ R:NG CHO TBT CC… 

�:C LEP 
 
 
      T  �i
n ��nh ngh�a t  “T� Nguy�n" nh� (�iu gì �ó) ���c làm, ��m trách hay � ra b�i s�    
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91 Poilicy on Involvement of Young Members in Decision-Making " (Chính Sách v s� D� Ph"n c�a Thành Viên 
Tr/), chu)n nh�n b�i ��i H�i �%ng H�TG, Bangkok, 1995. 
92 Learning community  
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94 Self-government 



 

 

      t� do ch!n l�a, sãn sáng nh�n ch�u… và không có gì ép bu�c95. 
 

Tính ch�t t� nguy�n c�a Phong Trào H� nh�n m�nh s� ki�n là các thành viên, khi ch�p      
nh�n � án giáo d�c do h�i qu�c gia c�a h! ��a m�i, tham gia Phong Trào b�i Nguy�n Ý 
T� Do96 c�a chính h!. Không có s� c�2ng b�c gia nh�p ho�c ti�p t�c là thành viên Phong 
Trào H�. H� không nh� h!c ���ng, � �ó s� tham d� th��ng là b$t bu�c trong m�t 
kho�ng tu�i ��i. Ng��i tr/ ch!n khi nào gia nh�p Phong Trào, và khi nào t  bi�t. Nguyên 
t$c t��ng �%ng v thành viên t� nguy�n áp d�ng cho nh�ng ng��i tr��ng thành lãnh ��o. 

   
      �iu này có nh�ng liên quan tim )n và h�u qu� ��i v�i Phong Trào : 
     

• Tim )n trong ý ni�m s� gia nh�p Phong Trào H� do l�a ch!n t� do, là nh�ng gì 
H� �em t�i cho các thành viên ph�i, tr��c tiên, h�p d�n và liên quan ��n h! nên do 
�ó khi�n h! có h�ng thú. Phong Trào t� thân ph�i – và ���c coi là – n�ng ��ng và 
s�ng ��ng. 

 
• ��i l�i, Phong Trào �òi h.i m�t cam k�t97 cá nhân n�i thành viên, �"u tiên và tr��c 

nh�t, tuân th� và hành ��ng phù h�p v�i các nguyên lý nn t�ng c�a Phong Trào : 
b�n ph�n tâm linh, b�n ph�n ��i v�i ng��i khác, và b�n ph�n ��i v�i chính mình. 
S� cam k�t th
 hi�n qua l�i tuyên h�a H�, là s� công khai bày t. ý mu�n c� g$ng 
h�t s�c �
 theo �úng m�t qui lu�t ��o ��c xây d�ng trên lý t��ng �ó. 

 
S� t� nguy�n cam k�t này ��i v�i Phong Trào H� còn m� r�ng �én s� thành toàn 
ch� �ích c�a giáo d�c H�. �iu này áp d�ng cho �oàn sinh tr/, cho t�i m�c chót98 
m�i liên h� v�i s� phát trin cá nhân c�a chúng ; th�c v�y, s� cam k�t t� nguy�n là 
thành t� ch� y�u c�a ti�n trình giáo d�c H�, �nh h��ng t�i ��ng c� và thái �� cá 
nhân, s� t� ki
m tra ti�n trình phát tri
n c�a chính mình, �n ��nh m�c tiêu cá nhân, 
s� t� v�n hành99, v.v…         

     
• Ng��i tr��ng th�nh trong Phong Trào c*ng ph�i có cam k�t v�i ch� �ích, nguyên lý 

và ph��ng pháp c�a H�, vì vai trò c�a h! là giúp �2, tr�c ti�p hay gián ti�p, các 
�oàn sinh tr/ hoàn t�t �"y �� tim n�ng. �iu này d,n t�i m�t ý th�c100 m�nh m# v 
s� chia s! trách nhi�m và chung ph�n101 gi�a các thành viên Phong Trào, tr/ và 
tr��ng thành, “t� nguy�n” và “nghi�p v�"102. 

 
• Cùng tim "n là d� ki�n tr� nên thành viên H� là m�t hành ��ng t� nguy�n, là s� 

th a nh�n nh�ng gì Phong Trào m�i g!i gi�i tr/ - � án giáo d�c – không thích h
p 
v�i t�t c�. B�i th�, không ph�i toàn th
 ng��i tr/ �u có tim n�ng tr� nên thành 
viên Phong Trào H� ; có nh�ng ng��i tr/ s# không bao gi� b� thu hút vào ho�c cho 
r�ng khó lòng ch�p nh�n các nguyên lý H�. �iu then ch�t103 là Phong Trào H� 

                                                 
95 Compulsion 
96 Own Free Will 
97 Commitment 
98 Insofar 
99 Self-drive 
100 Sense 
101 Shared responsibility ánd partnership  
102 Professional (công tác viên giáo d�c ���c tr� l��ng, ��c bi�t s� nhiu trong BSA - Nam H� Hoa K9. (thành  
      ph"n ít, không �áng k
, � m�c th� gi�i và trong m�t vài h�i qu�c gia)    
103 Critical 



 

 

c�ng hi�n c� h�i gia nh�p và không l�p rào c�n s� thu nh�n thành viên c�n c� vào 
d� ki�n nào ngoài nh�ng nguyên lý c�a Phong Trào. 

 
• C*ng n�y sinh t  b�n ch�t t� nguy�n c�a Phong Trào H� là nh�ng ng��i tr��ng 

thành �ang ph�c v� v�i t� cách lãnh ��o th.a hi�p làm vi�c �y m�t cách t� do t� ý, 
không ���c tr� l��ng công tác và th�i gian. M0i ng��i trong m�t phong trào t� 
nguy�n, �óng góp ph"n mình theo cách riêng, tùy theo tài khéo, tài n�ng, th�i gi� 
r�nh, v.v… cho s� th
 hi�n m�c tiêu chung. 

 
D� ki�n H� là phong trào t� nguy�n không có ngh%a là phong trào không s& d�ng 
ng�i �
c tr�  l�ng nghi�p v�, trên c�n b�n toàn hay bán th�i gian, �
 h0 tr� 
công vi�c. Khi có nhu c"u và ph��ng ti�n cho phép, m�t s� ng��i có th
 ���c thu 
nh�n �
 ��m nhi�m nh�ng vai trò chuyên trách �óng góp cho s� thành toàn th�c s� 
và h�u hi�u ch� �ích H� �òi h.i m�t th�i gian cam k�t dài ; thông th��ng nh�ng 
ng��i �y chia s/ cam k�t m�nh m# c�a Phong Trào H�. S� s( d�ng nh�ng ng��i 
chuyên nghi�p và m�t s� chung ph�n t�t ��p v�i nh�ng ng�i nghi�p v� t� 
nguy�n c�ng c� Phong Trào và làm t�ng s� h�u hi�u c�a nó. 
    

• M�t phong trào t� nguy�n tùy thu�c s� tham gia c�a t�t c� thành viên, nam và n�, 
tr/ và già, t�i m!i c�p b�, vào ti�n trình quy�t � nh. Nh� nh�ng s� h�u ch� m�t c� 
ph"n, nh� ng��i có “ph"n c��c"104 trong Phong Trào, h! ph�i ���c dính liu105 ch�t 
ch# trong s� �iu hành công tác theo tinh th"n dân ch� 

         
 
 
 
 

M:T PHONG TRÀO… 

CHO GIAI TR8… 

T> NGUY;N… 

M+ R�NG V7I T5T C6… 

KHÔNG CHÍNH TRD… 

�:C LEP 

 

 
"Phong Trào H� (…) m� r�ng v�i t�t c� không phân bi�t ngu%n g�c, ch�ng t�c hay tín 
ng�2ng (…)” 

                                                 
104 Stakeholder 
105 Involve 



 

 

Tuyên ngôn – c*ng là m�t ph"n ��nh ngh�a c�a Phong Trào H� trong �iu L� H�TG - r�t 
minh b�ch. 
 
Ngay t  lúc �"u, H� ���c m� r�ng v�i m!i nam sinh b�t k
 thành ph"n xã h�i c�a chúng, 
sinh quán ho�c tín ng�2ng chúng tin theo. Th�c th�, nh�ng tr/ d� ph"n � tr�i th�c nghi�m 
trên ��o Brownsea ���c c� tình ch!n l�a trong nh�ng giai t"ng xã h�i khác bi�t. Tuy kh�i 
�"u � Anh Qu�c, H� ���c t�c th�i ch�p nh�n � nh�ng x� xa xôi có v�n hóa, tình tr�ng 
kinh t� và xã h�i hoàn toàn khác bi�t. Sau h�t, tuy Phong Trào n�y sinh trong m�t môi 
tr��ng Thiên Chúa Giáo, nó �ã b$t r� không có v�n � � nh�ng môi tr��ng Bn �� Giáo, 
Ph�t Giáo, H%i Giáo và nhiu tôn giáo khác. 
 
Hi�n t�i, nh� m�t phong trào cho “gi�i tr/", nó m� r�ng cho t�t c�, nam và n� thanh thi�u 
niên, b�t k
 khác bi�t ngu%n g�c, ch�ng t�c hay tín ng�2ng, ho�c h�n ch� do phái tính. 
  
Tính r�ng m� cho t�t c� )n ch�a m�t s� d� ki�n : 
 
     

• M� r	ng v�i t�t c� không có ngh%a H" là dành cho t�t c�. Th�c th�, nó 
m� r�ng v�i nh�ng ai mu�n ch�p nh�n ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp. S� 
ch!n l�a �y ��t quy�t ��nh t�i h�u – gia nh�p hay không – trong tay ng��i tr/, là 
ng��i duy nh�t có th
 ��nh �o�t là mình có chu)n b� hay ch�a � nh�n s� cam k�t. 
Ng��i tr��ng thành lãnh ��o không th
 quy�t ��nh ng��i tr/ �ó có ph�i hay không 
ph�i là “ch�t li�u thích h�p”106 cho Phong Trào H� , ho�c h�n ch� s� tuy
n ch!n 
riêng bi�t trong m�t thành ph"n xã h�i. Chót h�t, vì chúng ta là m�t “Phong Trào 
giáo d�c”, dchúng ta bu�c ph�i ti�p nh�n t�t c� nh�ng ai �ã s3n sàng h!c h.i qua 
H�.  
 
�%ng th�i, chúng ta không nên trông ��i k�t qu� c�a nn giáo d�c �ã hoàn t�t khi  
ti�n trình giáo d�c ch�a b$t �"u. Nói khác, và dùng b�n ph�n tâm linh nh� m�t t& d�, 
chúng ta không nên ch� ��i H�S tr� nên nh�ng m,u m�c v ��c tin trong tôn giáo 
c�a em �ó, nh�ng ch�p nh�n em g$ng h�t s�c �
 tìm hi
u và phát tri
n tâm linh nh� 
m�t cá nhân và nh� m�t thành viên c�a m�t c�ng �%ng tôn giáo. 
      

• H� không ph�i là m�t phong trào th��ng l�u107., do t� cách thành viên không th
 
nào h�n ch� dành cho s� nh. phù h�p v�i m�t nguyên m,u108, t& d� nh�ng tr/ luôn 
luôn “vâng l�i không th$c m$c”. H� ph�i ���c làm cho d� nh�p ��i v�i tr/ nào c"n 
nó nh�t và th��ng “nhìn không gi�ng H�S” khi em tham gia. 

 
�%ng th�i, H� không ph�i là phong trào mà toàn th
 ng��i tr/ ph�i vào, cho dù các   
em có mu�n hay không mu�n tuân theo ch� �ích, nguyên lý và ph��ng pháp. B�i   
tính ch�t �úng là m�t phong trào t� nguy�n, H� ph�i d� dàng tham gia v�i t�t c� 
nh�ng ai thích thú v�i nh�ng gì nó cung c�p và �ã d!n mình �
 nói l�i cam k�t là 
mình s# c� g$ng t�i �a �
 tuân th� các nguyên lý.  
   

• Trong t"m v�i109 là khái ni�m ch� y�u, có ngh�a là : 

                                                 
106 Suitable material 
107 Elite movement 
108 Prototype 
109 Accessibility 



 

 

- ngôn ng� ���c dùng d� hi
u và hình t��ng t.a chi�u trong công chúng và nh�ng 
ai có tim n�ng là thành viên �� lôi cu�n, phù h�p v�i nh�ng gì ng��i tr/ th�y là 
�%ng th
 v�i mình, hay ít nh�t, có th
 coi là mình có th
 h�p vào. �iu này rõ ràng 
tùy thu�c “s�n ph)m” (t�c là Ch��ng Trình Tr/) mà m�t h�i qu�c gia cung c�p 
cho ng��i tr/ nh�ng c*ng tùy vào ng��i cung c�p ch��ng trình �ó, t�c là nh�ng 
ng��i tr��ng thành thu�c “h� th�ng cung c�p" 

 
- nhóm tân l�p ���c l�p ra khi có s� yêu c"u, nh� n�i không có ��n v� ��a ph��ng 

�
 nh�n ng��i m�i, ho�c n�i mà nh�ng danh sách ch� khi�n tr/ khác không th
 
tham gia, và  

 
- khi nh�ng chi phí v s� tham gia ch��ng trình (các sinh ho�t, �%ng ph�c, ghi danh, 

v.v…) không l�p thành rào c�n.  
 

�
 k�t lu�n, �a s� ng��i ta s# �%ng ý là H� m� r�ng cho t�t c�. Tuy nhiên không ph�i 
ai c*ng s3n sàng khi�n cho nó t�i ch$c ���c ng��i tr/ nào c"n t�i nó nh�t. �
 t& d�, 
nhiu ng��i tr/ có khó kh�n trong cu�c s�ng th��ng nh�t và ch�a d� dàng ���c c�ng 
�%ng ��a ph��ng ch�p nh�n, có th
 m�c d"u hoàn c�nh �y �ã s3n sàng chu)n b� g$ng 
h�t s�c mình �
 cam k�t tuân theo các nguyên lý c�a Phong Trào. B�t h�nh là trong 
vài h�i, th� t�c c�ng nh$c110 (th��ng mô t� là “truyn th�ng”) mà th�i gian và thành 
ki�n �ã cô �!ng vào Phong Trào làm cho l$m khi nó không t�i ���c ng��i tr/ � hoàn 
c�nh - th��ng là khó kh�n - c�a môi tr��ng xã h�i. Làm cho H� m� r�ng ��n t�t c�, 
��c bi�t t�i nh�ng ai c"n nó nh�t, rõ ràng �òi h.i s� thích nghi mà không làm suy 
xuy
n ch� �ích, các nguyên lý và ph��ng pháp c�a Phong Trào. 
 
 
 
 
M:T PHONG TRÀO… 

CHO NG67I TR8… 

T> NGUY;N… 

M@ R:NG CHO TBT CC… 

KHÔNG CHÍNH TR�…111 

�:C LEP 

 
Là m�t phong trào giáo d�c, H� không chính tr� trong ý ngh�a không tham gia vào cu�c ��u 
tranh dành chính quyn là m�c tiêu c�a chính tr�.  

                                                 
110 Rigid practices 
111 � m�c này và � m�c ti�p theo (chót) ���c d�ch thu�t riêng n�m 2005, theo nhu c"u lúc ���ng th�i. 



 

 

 

Trong khi � c�p tính không chính tr� c�a H��ng ��o, ph�i phân bi�t gi�a : 

• Phong trào và h� th�ng t� ch�c, nh� là m�t l�c l��ng xã h�i và  
• Nh�ng cá nhân là thành viên c�a phong trào. 

 

Trong t cách m	t l�c l
ng xã h	i, Phong Trào và T� ch�c H� không th
 
�%ng hóa v�i m�t chính ��ng, th��ng là ph�n ánh c�a chính tr� trong xã h�i dân ch�. 

C� t� ch�c H�, trong các l�i tuyên b� hay các �n ph)m, v.v., c*ng nh� m�t cá nhân nào 
gi�i thi�u mình là ��i di�n H�, không th
 ���c nh�n di�n nh� thu�c m�t chính ��ng ho�c 
m�t nhóm chính tr� có c�u trúc minh b�ch trong nn dân ch�, vì �iu này vi ph�m tính ��c 
l�p c�a Phong trào.   

H� ph�i gi� tính ��c l�p và không chính tr� vì m�t lý do ��n gi�n.  Baden-Powell �ã vi�t : 
"S� r�t nguy hi�m khi ng��i ta quen thói �� ng��i khác suy ngh� thay mình mà không s� 
d�ng kh� n�ng suy xét v�i l�	ng tâm c�a chính mình•••• ».  B.P do �ó k�t lu�n r�ng  : "Kh� 
n�ng suy xét cá nhân là �i�u ch� y�u ". 

�ó là nguyên nhân vì sao H��ng ��o là phong trào giáo d�c có m�c tiêu giúp �2 ng��i 
tr/ t� phát tri
n kh� n�ng và óc t� ch� tim tàng trong m0i em. Cách ti�p c�n này �òi h.i 
t� th� hoàn toàn vô t� su�t quá trình giáo d�c, c�2ng ch� duy nh�t là nh�ng nguyên lý t�c 
là nh�ng giá tr� nn t�ng H�. N�u H� có th
 nh�n di�n là thành ph"n c�a m�t ��ng chính 
tr� nào, �iu này ch$c ch$n ph��ng h�i ��n tính khách quan và vô t� c"n thi�t cho ph��ng 
th�c ti�p c�n giáo d�c l�y con ng��i làm trung tâm.  

���ng nhiên �iu này không có ngh�a là H� hoàn toàn cách ly v�i nh�ng hi�n th�c chính 
tr�-xã h�i.  Chính Phong trào H� là m�t th�c th
 xã h�i, và m�c �ích c�a Phong trào là 
giúp ng��i tr/ phát tri
n tr�  thành nh�ng ph"n t( có tinh th"n trách nhi�m, nh�ng thành 
viên toàn ph"n c�a xã h�i. Giáo d�c công dân không th
 th
 hi�n trong thinh không ; và 
Phong trào ph�i có n�ng l�c b�o v� nh�ng giá tr� mình ch� tr��ng,  cùng t�o ra nh�ng 
�iu ki�n t�t �'p nh�t �
 áp d�ng lo�i ph��ng án giáo d�c �ã c� xúy. Do �ó, không có gì 
c�m Phong trào H� ch!n l�a m�t ch� tr��ng trong m�t s� v�n � - t& d�,  Thi�u Nhi 
quyn - mi�n là s� ch!n l�a ch� tr��ng �y liên h� rõ ràng ��n s� m�nh giáo d�c, n�m 
trong khuôn kh� �iu L� và qui t$c c�a t� ch�c ; n�u s� l�a ch!n ���c trình bày nh� trên 
mà không ph�i là m�t thành t� c�a cu�c tranh ch�p vì quyn chính hay chính tr� phe ��ng 
– Phong trào H� ph�i t� ��t � ngoài vòng tranh ch�p chính tr�. 

 

V� ph�n cá nhân, thành viên c�a Phong Trào, tình tr�ng có ph"n khác 
bi�t. V� sáng l�p Phong Trào không bao gi� làm n�n lòng nh�ng thành viên c�a Phong 
Trào mu�n tham gia m�t ��ng phái, v�i �iu ki�n hành ��ng có tính cách cá nhân và 
không nhân danh ��i di�n Phong trào.  

B�i th�, ngoài s� chu toàn b�n ph�n công dân, không gì c�m c�n m�t thành viên c�a 
Phong trào c*ng là m�t thành viên tích c�c c�a m�t chính ��ng ; mi�n là hành ��ng v�i t� 
cách cá nhân ch� không ph�i v�i t� cách ��i di�n H�. 

Dù sao, s� gia nh�p m�t chính ��ng không th
 nào vô �iu ki�n. Lý do là Phong trào H� 
��t nn t�ng trên m�t s� giá tr� hay nguyên lý s# �iu ki�n hóa s� ch!n l�a chính tr� cùa 
thành viên ; h! không th
 có nh�ng h� th�ng giá tr� xung ��t v�i nhau, m�t cho ��i s�ng 

                                                 
• “Phong trào H� và phong trào ng��i trè” – R.Baden-Powell, 1929 



 

 

H�, và m�t cho ��i s�ng ngoài Phong trào. T& d�, n�u ta ch�p nh�n s� hi�n h�u c�a m�t 
l�c tâm linh v��t kh.i nhân lo�i, hay là nhìn nh�n và tôn tr!ng ng��i khác, và tính bình 
�1ng c�a t�t c� không phân bi�t g�c tích, ch�ng t�c hay tín ng�2ng ; ho�c m�t l"n n�a n�u 
ta coi là quan tr!ng s� v'n toàn c�a th� gi�i thiên nhiên ; thì s# không th
 gia nh�p, dù v�i 
t� cách cá nhân, m�t s� chính ��ng trên b�ng màu s$c chính tr�.   

Nam hay n� H� ch!n l�a v�i t� cách cá nhân gia nh�p m�t chính ��ng s# có th
 d�n thân 
n�u các giá tr� nn t�ng c�a chính ��ng �ó phù h�p v�i các giá tr� nn t�ng mình b�o l�u 
v�i t� cách H�. N�u có s� nghi ho�c, nên tham kh�o v�i nh�ng H� khác �
 xem xét ngõ 
h"u kh1ng ��nh ���c không có các giá  tr�  xung ��t. Khi gia nh�p m�t chính ��ng v�i t� 
cách cá nhân, ng��i H� không th
 s( d�ng Phong trào nh� m�t c� s� � c� võ cho chính 
��ng cùa mình. 

Nên ghi chú r�ng nh�ng nh�n ��nh � trên áp d�ng cho nh�ng xã h�i dân ch�, là khung 
thích h�p �
 ch�i H� và trong �ó Phong trào H� c*ng nh� m0i thành viên xã h�i có t� 
l�a. Trong xã h�i không dân ch�, m0i cá nhân c*ng nh� Phong trào H� có nhu c"u s�ng 
v�i hi�n th�c chính tr�, nh�ng ph�i c� g$ng h�t s�c �
 duy tri � m�c t�i �a tính ��c l�p 
c�a Phong trào.  

 

• ��C L4P 

@ các c�p - ��a ph��ng, qu�c gia và qu�c t� -  Phong trào H� có m�t b�n s$c ��c thù n�y 
sinh t  m�c �ích, nh�ng nguyên lý và ph��ng pháp H� : 

 

• �ó là m�t phong trào hi�n h�u �
 c�ng hi�n ph�n góp giáo d�c �'c thù cho 
gi�i tr! …. 

 
• C�n c� trên nh�ng nguyên lý H" n�n t�ng… 

 
• ���c �n ��nh trong m	t khuôn kh� qu�c t�…. 

 
• Nh�ng nguyên lý này b�o �ãm tính �(ng nh�t c�a Phong Trào. 

 
 

�
 Phong trào H� ��t t�i m�c �ích giáo d�c, b�n s$c ��c thù �y ph�i ���c gìn gi�. M!i 
m�t mát hay suy gi�m b�n s$c - t& d� khi có liên h� quá kh$ng khít hay ch�u �nh h��ng quá 
l�n c�a m�t t� ch�c  hay m�t ch�c quyn khác - s# không tránh kh.i có h�u qu� tiêu c�c 
��i v�i Phong Trào. 

B�i v�y Phong Trào ph�i gi� tính ��c l�p và ph�i có m�t c� c�u quy�t ��nh t� ch� c�a 
mình � m0i c�p b�. 

�iu này không có ngh�a là Phong trào H� ph�i ho�t ��ng cách ly và ph�i bác b. m!i h�p 
tác v�i t� ch�c hay ch�c quyn khác. Th�c th�, H� không bao gi� tr� thành Phong Trào 
Th� Gi�i nh� hi�n nay n�u su�t chiu dài l�ch s( không ���c công chúng và nhiu ��nh 
ch� ch�p nh�n và h0 tr�. �iu mu�n ch& rõ là Phong trào H� không th
 � ngh� hay ch�p 
nh�n s� �ng h�, ho�c m!i hình th�c h�p tác v�i t� ch�c hay ch�c quyn khác, ngo�i tr  có 
minh ch�ng là hành ��ng �ó khi�n Phong trào ti�n xa h�n trên l� trình �
 ��t t�i m�c tiêu 
giáo d�c. 



 

 

@ m!i c�p c�a Phong Trào ph�i có s� c�nh giác cao �� trong l�nh v�c liên h� v�i bên 
ngoài - các ��nh ch� �� �"u, nh�ng h�p tác viên, t� ch�c cùng lo�i, chính quy�n hay m!i 
��i tác khác  - �
 cho b�n s$c ��c thù và tính ��c l�p c�a Phong Trào  không b� h� l�y b�i 
nh�ng s� liên h� nh� v�y. 

T& d� : 

• H�p tác v�i nh�ng t� ch�c giáo d�c tr/ khác không ���c ��a t�i s� m�t mát ho�c t�n 
th�t v tính ��c l�p và vai trò ��c bi�t c�a H� trong s� cung c�p giáo d�c cho gi�i tr/. 

 
• Ch�p nh�n s� �2 �"u b�i m�t t� ch�c tôn giáo hay c�ng �%ng không th
 có k�t qu� là 

t� ch�c H� b� t� ch�c �ó kim ch�, ho�c b� coi nh� thành ph"n l� thu�c.  
 
• Liên h� v�i nhà ch�c trách ��a ph��ng hay trung ��ng không th
 ��a t�i tình tr�ng xét 

l�i tính t� nguy�n, vai trò giáo d�c không chính th�c trong xã h�i c�a Phong trào. 
 
• S� �ng h� m�t c� quan phát tri
n không th
 khi�n cho Phong trào b� l"m t��ng là m�t 

c� quan phát tri
n, thay vì là m�t phong trào có ph"n �óng góp ��c bi�t v giáo d�c tr/. 
 

L# ���ng nhiên, có ý t��ng - ch& là t� nhiên - mu�n tham kh�o và h�p tác v�i nh�ng t� 
ch�c khác ph�c v� nhu c"u c�a gi�i tr/. Có nh�ng l�i ích khi xây d�ng hay duy trì liên l�c 
��nh ch� ch�t ch# v�i ch�c quyn có trách nhi�m v gi�i tr/ hay v giáo d�c. C*ng không 
tránh kh.i có s� tìm ki�m th��ng xuyên nh�ng c� h�i �
 làm n�i h�n « hình t��ng » c�a 
Phong trào H� trong c�ng �%ng, ho�c s� tìm ki�m nh�ng ngu%n tài tr� và nhân l�c m�i. 
Tuy nhiên, ph�i có s� th�n tr!ng � t�t c� m!i c�p b� H� �
 cho trong nh�ng tình tr�ng nh� 
th�, Phong trào không b� m�t tính ��c l�p và b�n s$c ��c thù. 

 
�iu quan tr!ng khi c"n b�o v� Phong trào b� th� l�c bên ngoài �e d!a, ph�i ghi nh� là b�n 
ch�t và b�n s$c ��c thù c�a Phong trào �ã ���c �n ��nh trong khung qu�c t� và ���c t�t c� 
nh�ng hi�p h�i H� tán �%ng. T& d�, s� thách �� nh�ng nguyên lý nn t�ng c�a Phong trào 
trong m�t n��c nào �ó có th
 ���c ch�ng �2 trên c�n b�n là thành viên c�a Phong trào 
Th� gi�i.  

    
 
 
GHI CHÚ (riêng c�a ng��i d�ch) 
 
 Ngoài nh�ng khó kh�n v thu�t ng� có tính cách chung cho m!i d�ch thu�t gia, ng��i d�ch tài 
li�u này xin thú nh�n s� thi�u sót do Anh ng� không ph�i là môn �ã h!c � tr��ng mà do t� h!c. Thêm 
vào, ng��i d�ch � th� h� hoàn toàn tân h!c (qu�c ng�), duy � l�a tu�i còn chút ti�p giáp v�i c�u h!c 
(Vi�t-Hán H!c), may có m�t hi
u bi�t nh�t ��nh (không bao quát) v ng� v�ng Vi�t-Hán thông d�ng. 
Cho nên �ã ph�i dùng s� th� t� tham chi�u cu�i trang nh�ng t  và c�m t  không có t��ng ���ng 
trong Vi�t ng� (g%m danh t  Vi�t Hán) � m�c thông hi
u c�a mình. �%ng th�i, ng��i d�ch l�i không 
nh�t lo�t thu�n ý v�i nh�ng t  và c�m t  thu"n Hán (TQ v�n) c*ng nh� l�i vi�t và phát bi
u pha tr�n 
���ng th�i � qu�c n�i. Nên ch& th�c hi�n vi�c d�ch thu�t tài li�u ch� y�u này theo hi
u bi�t và s�c t�i 
�a c�a cá nhân (nh� cam k�t H�) và mong ���c thông c�m, mi�n trách. 
 C"n nói thêm là theo tinh th"n c�i m� và hòa nh�p c�a H�, nh�ng b�n d�ch hay bài vi�t c�a 
���ng nhân xin coi là nh�ng � ngh�, � án, ch� �ón nh�n m!i phê phán, góp ý b� túc ho�c �iu 
ch&nh. Duy xin l�u tâm ��n tác quy�n (copyright - theo l��ng tri) và xin mi�n tùy ti�n ph� bi�n b�n 
d�ch v�i nh�ng s(a ��i ch�a ���c th�o lu�n và s� �%ng ý c�a ng��i d�ch :  
 

VOI GIÀ (Nghiêm V�n Th�ch) – Paris (Pháp), 2005 và 2012              


