
  Nghề Trưởng    
 
 Trong nhiều năm qua, nghề trưởng được sử dụng thành công trong sinh hoạt hướng đạo. Nghiên 
cứu, trau dồi và phát huy nghề trưởng là công việc cần thiết cho chúng ta, không những chỉ trong hướng 
đạo mà là còn ở nhiều môi trường khác nữa. Sử dụng nghề trưởng đúng mức sẽ giúp chúng ta thực hiện 
việc điều hành đơn vị dễ dàng và thành công hơn. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi qua các nghề trưởng 
mà ta sẽ dùng trong việc điều hành đoàn. 
1/ Tìm hiểu nhu cầu của HÐS trong đoàn: 
Cố gắng bằng mọi hình thức tiếp xúc với các em để tìm hiểu: 
 - Tại sao các em vào hướng đạo. 
 - Trong chương trình sinh hoạt của đoàn các em mong đợi cái gì trong đó cho các em. 
 - Các em muốn thấy những gì mà đoàn sẽ thực hiện. 
 - Sinh hoạt nào hấp dẫn các em nhất. 
 - Những gì các em dự định cho tương lai. 
 Khi đã tìm hiểu những nhu cầu của các em xong là bạn có thể soạn thảo một chương trình sinh 
hoạt khả thi thích hợp để đáp ứng những nhu cầu đó, hẳn nhiên là bạn rất khó làm vừa lòng tất cả mọi 
người song bạn có thể nhìn vào cái đa số để bạn an tâm thực hiện chương trình cần thiết cho nhu cầu của 
đoàn bạn. Hội Ðồng Trưởng, Chánh Tuần Trưởng, Ðội Trưởng Nhất... là những người chịu trách nhiệm 
soạn thảo chương trình thích ứng. 
2/ Truyền thông: 
Luôn luôn phát triển khả năng nhận tin bằng cách: 
 - Chú ý, lắng nghe một cách cẩn thận. 
 - Ghi chú rõ ràng, nếu cần bạn hãy vẽ ra lược đồ cho dễ hiểu. 
 - Nếu chưa rõ xin hỏi lại. Lập lại những điều mà bạn nghĩ rằng đã hiểu coi thử có đúng như vậy 
không. 
Luôn luôn phát triển khả năng truyền tin bằng cách: 
 - Bảo đảm rằng mọi người đang lắng nghe bạn trình bày. 
 - Nói chậm rãi và rõ ràng. 
 - Vẽ lược đồ nếu cần. Hỏi ngược lại mọi người có ghi chú các phần quan trọng chưa. 
 - Tìm hiểu thử mọi người có chắc rõ điều bạn đã trình bày. Nếu cần, xin họ lập lại. Khuyến khích 
mọi người nên hỏi lại những gì mà họ chưa rõ lắm. 
 - Trả lời những câu hỏi một cách vui vẻ. Có những câu hỏi, nếu bạn không rõ lắm xin bạn đừng 
trả lời vội, bạn có thể hẹn lại dịp khác, nghiên cứu chắc chắn rồi trả lời sau. 
3/ Biết và sử dụng các nguồn tài nguyên: 
 - Giữ sinh hoạt hào hứng, cập nhật chương trình là điều cần thiết. 
 - Tìm hiểu những nguồn tài nguyên chung quanh bạn như bạn bè, người cộng sự... 
 - Phụ huynh đoàn sinh là nguồn tài nguyên sẽ giúp bạn thật nhiều trong việc phát triển đoàn. 
 - Tìm hiểu khả năng của những người trong đơn vị, họ sẽ có nhiều sáng kiến và khả năng chuyên 
môn để cùng bạn xây dựng Ðoàn. 
4/ Kế hoạch - Dự án: 
 Phương pháp tốt nhất cho bạn đặt những dự án là: 
 - Tham khảo và nhận xét công việc sẽ làm. Ðiều gì cần thực hiện và kết quả mong muốn sẽ ra 
sao? 
 - Nghiên cứu các nguồn tài nguyên. Ai sẽ là người có thể giúp bạn? Tìm dụng cụ ở đâu? Phương 
tiện thực hiện ra sao? Ðịa điểm...?  
 - Nghiên cứu thêm vài dự án phụ để dự án chính có trở ngại bạn vẫn tiếp tục được kế hoạch của 
bạn. 
 - Họp Hội Ðồng Trưởng trình bày dự án. Quyết định tiến hành công việc theo dự án đó. 
 - Viết dự án xuống và cùng với đoàn và duyệt lại dự án thêm lần nữa. 
 - Thi hành dự án. 
 - Ðánh giá công việc thường xuyên trong khi thực hiện. 
 



5/ Kiểm soát: 
 Khi sinh hoạt với đoàn, bạn nên làm một số việc sau: 
 - Thường xuyên quan sát sinh hoạt đoàn. Nắm rõ những việc đã xảy ra. Hiểu thái độ sinh hoạt của 
đoàn. 
 - Có những hướng dẫn rõ ràng và thích hợp. 
 - Sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc cần thiết. 
 - Nhanh nhẹn giải quyết những rạn nứt có thể xảy ra cho đoàn của bạn. 
 - Hướng dẫn đoàn của bạn đi đến kỷ luật tự giác là hay nhất. 
6/ Ðánh giá sinh hoạt: 
 Sau bất cứ một sinh hoạt nào bạn hãy hỏi những câu hỏi sau: 
 - Ðoàn bạn có thích sinh hoạt đó không? 
 - Kết quả sinh hoạt ra sao? Công việc có được hoàn thành không? 
 - Liệu đoàn mình có nên thực hiện việc đó một lần nữa chăng? 
 - Mọi người có nhận thấy mình sự tu tiến trong khi thực hiện công tác đó không? 
 - Có rút được ưu, khuyết điểm rõ ràng để lần sau thực hiện khá hơn không? 
* Xin nhớ buổi họp để đánh giá sinh hoạt chứ không phải để chỉ trích lẫn nhau. 
7/ Làm người tiêu biểu: 
 - Là một người Trưởng bạn hãy cố gắng sống đúng với tiêu chuẩn của đoàn và của phong trào. 
Các em sẽ nhìn vào bạn để bắt chước theo. 
 - Các em muốn thấy bạn làm đúng hơn là nói nhiều. 
 - Thái độ và cách cư xử của bạn rất ảnh hưởng đến các em trong đoàn. 
 - Hãy tự đặt mình là một em nào đó trong đoàn, bạn mong đợi gì ở người Trưởng của bạn? 
8/ Chia xẻ lãnh đạo: 
 Cách lãnh đạo hay sẽ cho ra các kết quả sau: 
 - Tinh thần hợp tác và đồng đội cao. 
 - Tạo cảm giác là mọi người đều được trọng dụng. 
 - Phương pháp hàng đội (phân công hợp lý). 
 - Tinh thần dân chủ và sự tham gia của mọi người rất cần thiết trong phần lãnh đạo và điều hành. 
 - Bạn khó có thể nào gánh hết mọi việc được. 
 - Cộng sự viên của bạn sẽ giúp bạn nếu ý kiến của bạn đúng và thích hợp với nhu cầu sinh hoạt 
của đoàn. 
9/ Khải đạo: 
 Một Trưởng giỏi là luôn thích thú trong công việc khuyên bảo từng cá nhân trong đoàn của mình. 
Thế nào bạn cũng sẽ gặp vài trường hợp bất ổn từ một vài cá nhân. Thế thì như thế nào để bạn xử dụng 
thuật khải đạo (khuyên bảo, cố vấn) đối với những trường hợp như thế: 
 - Tìm một nơi có tính cách kín đáo, riêng tư. 
 - Ðừng để cho người đối diện cảm thấy có sự cách biệt với mình, như thế sẽ tạo ra sự thiếu chú ý. 
 - Tạo không khí thoải mái cho người đối diện. 
 - Biết lắng nghe, khuyến khích người đối diện trình bày rõ vấn đề (nghe nhiều hơn hỏi). 
 - Cố gắng tìm hiểu vấn đề. Hỏi kỹ từng điểm một. 
 - Ðừng đưa lời khuyên vội cho đến khi mọi việc đã bàn xong. Nếu đưa lời khuyên quá sớm người 
đối diện có thể từ chối những đề nghị của bạn đó. Hãy kiên nhẫn. 
 - Khuyến khích người đối diện tìm vài phương pháp giải quyết khác. 
 - Thay vì cho lời khuyên, bạn nên cho vài điểm để giúp vấn đề sáng tỏ hơn và biết đâu tự người 
đối diện sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề. 
 - Hỏi người đối diện là việc gì họ nên làm. Có thể từ tin tức bạn đưa ra sẽ giúp họ tự giải quyết. 
 - Quyết định một dự án để giải quyết vấn đề. Vấn đề có thể giải quyết từng bước một. 
10/ Ðại diện nhóm: 
 Bạn là người được chọn và trao trách nhiệm đại diện cho nhóm để cùng các đại diện nhóm khác 
quyết định những công việc sẽ làm, vì thế bạn cần làm một số việc như sau: 
 - Hiểu rõ nhu cầu và phân tích quan điểm của nhóm mình. 
 - Bạn làm công việc này trong phạm vi công việc sinh hoạt của đoàn. 
 - Bạn sẽ đại diện cho nhóm của bạn tại buổi họp Hội Ðồng Ðội Trưởng, Hội Ðồng Trưởng hoặc 
với các đơn vị khác... 
 - Bạn trình bày những nhu cầu, quan điểm của nhóm bạn ngắn gọn và đầy đủ. 
 - Lắng nghe người khác trình bày quan điểm, nhu cầu của nhóm họ. 



 - Bạn nghĩ về cái chung và sẵn sàng điều đình với các đại diện khác để cùng nhau đi đến một 
quyết định mà chúng ta thấy là tiện lợi nhất. 
 - Bạn sẽ trình bày lại tất cả những gì mà bạn và đại diện nhóm khác đã bàn thảo và quyết định 
cho nhóm của bạn biết. Sẵn sàng giải thích cho nhóm biết tại sao chúng ta đi đến quyết định đó. 
11/ Hướng dẫn có hiệu quả: 
 Những kỹ thuật để hướng dẫn các em có hiệu quả: 
 - Hãy giúp các em khám phá thêm những điều mà các em đã biết rồi. Các em sẽ thấy thích thú 
trong việc này. 
 - Hãy giúp các em khám phá những điều mà các em cần muốn biết. 
 - Khuyến khích các em ôn lại những điều đã học qua. 
 - Tiếp xúc với các em thường xuyên và nhận xét các em cần những gì trong sinh hoạt. 
 - Tham khảo tài liệu... tìm cách hướng dẫn, huấn luyện cho các em những điều mà các em còn 
thiếu. 
 - Sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để hướng dẫn các đề tài cho khỏi bị nhàm chán. 
 - Luôn tạo cơ hội cho các em khai phá những điều hay, mới, lạ.  
 - Ðánh giá. Phải nhìn thấy được các em đã học được gì và huấn luyện viên đã dạy được gì. 
 
(Trần Hoàng Thân - Sưu tầm & biên soạn) 
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