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PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI & HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG 
 

 

I. PHƯƠNG PHÁP HÀNG ĐỘI 

A. Thế nào là Phương Pháp Hàng Đội? 

Phương pháp hàng đội là cách tổ chức một nhóm nhỏ từ 7 đến 12 em thành một Đội và do một em là 

Đội Trưởng đứng ra chỉ huy, chịu trách nhiệm hướng dẫn các em trong đội đó. Phương pháp hàng 

đội là lấy đơn vị Đội làm căn bản mà trong bất cứ một đoàn thể nào cũng đều buộc phải có. Hơn thế 

nữa, đơn vị Đội lại cần phải được tự trị, tức là Đội Trưởng luôn luôn phải là người có quyền điều 

khiển và quyết định những vấn đề trong đội của mình. Biết cách tổ chức các sinh hoạt cho đội của 

mình và cũng biết phân chia các nhiệm vụ cho từng đội viên của mình. 

B. Lợi Ích của Phương Pháp Hành Đội: 

1. Phương pháp hàng đội tự trị là một phương pháp giáo dục hay nhất để rèn luyện tính khí con 

người trong mọi môi trường và hoàn cảnh sống. 

2. Tạo được sự đoàn kết trong đội và tạo được cho mỗi đội viên có tinh thần trách nhiệm xây dựng 

cho đội mình ngày một tiến triển hơn. 

3. Gây được tinh thần thi đua giữa các đội với nhau, đội này thấy đội kia khá hơn mình thì thường 

là tự mình phải cố gắng hơn nữa để không bị kém hơn các đội khác. 

4. Nếu các Đội đều tiến thì đương nhiên cả đoàn đều tiến triển và ngày một vững mạnh hơn. 

C. Áp Dụng Phương Pháp Hàng Đội: 

1. Trao trách nhiệm cho Tông Đồ Đội Trưởng (TĐĐT) càng nhiều càng tốt và tin tưởng vào tài 

lãnh đạo của người TĐĐT. 

2. Tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện TĐĐT có đầy đủ khả năng và tài lãnh đạo.  

3. Tất cả mọi mệnh lệnh đều truyền đạt cho TĐĐT để TĐĐT truyền đạt lại cho đội viên của mình. 

Luôn tạo cơ hội cho TĐĐT thi thố tài năng trước các đội viên. 

4. Tạo cơ hội cho các đội sinh hoạt và họp đội càng nhiều càng tốt. 

5. Tổ chức các chiến dịch thi đua, các chương trình sinh hoạt dành cho các đội thường xuyên hơn. 

 

II. VAI TRÒ TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG 

Vai trò của Tông Đồ Đội Trưởng (TĐĐT) thực sự là một vai trò rất quan trọng trong tổ chức và sinh 

hoạt của Đoàn. Từ trước tới nay, chúng ta thường chú trọng vào vai trò Huynh Trưởng, huấn luyện và 

đào tạo Huynh Trưởng khá nhiều và thường coi nhẹ vai trò của người TĐĐT. Chúng ta cần phải xác 

định lại một cách rõ rệt rằng TĐĐT cũng là một cấp chỉ huy, một cấp lãnh đạo cho một đơn vị là Đội 

chứ không phải chỉ là một em Ấu, Thiếu, Nghĩa Sĩ hay Hiệp Sĩ. Hơn thế nữa, vai trò của TĐĐT cũng 

chính là người anh, người chị trong một Đội, có trọng trách hướng dẫn và coi sóc các em trong đội và 

Đội là đơn vị căn bản trong tổ chức của Đoàn. Một cách tổng quát, vai trò của TĐĐT được liệt kê như 

sau: 

A. Là Một Người Lãnh Đạo: 

TĐĐT là một người chỉ huy, lãnh đạo một đơn vị Đội, có trách nhiệm hướng dẫn và huấn luyện các 

đội viên trong đội. Thi hành và trực tiếp chuyển lệnh từ các cấp trên trao xuống. Trực tiếp liên hệ và 

chịu trách nhiệm với Chi Đoàn Trưởng. Với cương vị là một cấp chỉ huy, người Đội Trưởng cần 

phải hội đủ các điều kiện sau đây: 

1. Có tư cách và tác phong lãnh đạo 

2. Có tinh thần trách nhiệm 

3. Có kiến thức và khả năng vượt trội hơn các đội viên 

4. Có đầu óc tổ chức và khả năng hoạch định chương trình làm việc. 

B. Là Một Người Anh/ Chị của Đội: 

Ngoài vai trò chỉ huy, TĐĐT còn là một người anh, người chị của đội. Luôn thương yêu và săn sóc 

các đội viên, đùm bọc che chở các đội viên và luôn luôn giúp đỡ các đội viên của mình từ tinh thần 

đến vật chất như anh chị em trong một gia đình. Với cương vị là người anh, người chị, người Đội 

Trưởng cần có các đức tính như sau: 

1. Lòng bác ái, vị tha 

2. Công bằng 

3. Hy sinh 

4. Vui vẻ, hòa nhã 

5. Nêu gương tốt 
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C. Là Một Huấn Luyện Viên: 

Hướng dẫn và huấn luyện các đội viên theo chương trình thăng tiến đoàn sinh của đoàn hoặc chi 

đoàn đã đề ra. Đồng thời cũng chỉ bảo thêm cho các đội viên những gì mình đã học hỏi được từ cấp 

trên. Không những thế, Đội Trưởng còn phải có trách nhiệm khảo sát khả năng các đội viên, nâng đỡ 

và khuyến khích các đội viên kém cỏi, tưởng thưởng các đội viên giỏi trong đội. Với cương vị là một 

huấn luyện viên, người Đội Trưởng cần hội đủ các tiêu chuẩn như sau: 

1. Có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi và trau dồi kiến thức, khả năng lãnh đạo 

2. Nhẫn nại khi học hỏi và nhẫn nại khi hướng dẫn 

3. Luôn chu toàn bổn phận và quyết tâm hướng dẫn đội mình được tiến triển, nổi bật về mọi mặt 

4. Sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm khi được giao phó và hướng dẫn cả đội hoàn thành trách nhiệm 

cách chu đáo. 

 

III. TIÊU CHUẨN CHỌN LỰA TĐĐT: 

Qua các yếu tố kể trên, việc tuyển chọn TĐĐT cần phải dựa trên một số các tiêu chuẩn như tuổi tác, vóc 

dáng, tư cách và khả năng lãnh đạo thì việc huấn luyện và đào tạo TĐĐT mới đạt được hiệu quả như ý 

muốn và việc áp dụng phương pháp hàng đội mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. 

A. Tuổi Tác Của TĐĐT 

- Ngành Ấu Nhi: Từ 11 đến 13 tuổi 

- Ngành Thiếu Nhi: Từ 13 đến 15 tuổi 

- Ngành Nghĩa Sĩ: Từ 16 đến 17 tuổi 

- Dùng Ngành Hiệp Sĩ làm Tông Đồ Đội Trưởng cho các Ngành Ấu Thiếu Nghĩa. 

B. Vóc Dáng 

- Vóc dáng của TĐĐT cần phải cao lớn hơn các đội viên. 

C. Tư Cách 

- Có tư cách và tác phong đứng đắn, chững chạc. 

- Hòa nhã, khiêm tốn 

- Hy sinh và vâng lời cấp trên 

- Có tác phong của một người chỉ huy 

D. Khả Năng: 

- Hiểu và biết truyền đạt tiếng Việt (option) 

- Trình độ học vấn khá 

- Tháo vát, nhanh nhẹn 

- Có khả năng ăn nói vững vàng, rõ rệt 

 

IV. HUẤN LUYỆN TĐĐT: 

Với các tiêu chuẩn chọn lựa được liệt kê như trên. Việc huấn luyện TĐĐT bao gồm các phần chính yếu 

như sau: 

A. Hiểu Biết Phong Trào: 

1. Hiểu rõ Mục Đích, Tôn Chỉ và Đường Hướng Giáo Dục của Phong Trào 

2. Hiểu rõ và am tường về Hệ Thống Tổ Chức và Điều Hành của Đoàn 

3. Hiểu biết các Cấp Bậc, Chức Vụ của các Cấp Lãnh Đạo trong Phong Trào 

4. Sơ Lược về 4 Ngành của Phong Trào 

5. Thuộc các Bài Ca Chính Thức của Phong Trào 

6. Học về Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh của Ngành 

B. Khả Năng Lãnh Đạo: 

1. Các Nghi Thức Nghiêm Tập 

2. Vai Trò và Trách Nhiệm của Tông Đồ Đội Trưởng 

3. Đời Sống Đạo Đức và Gương Mẫu của TĐĐT 

4. Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị 

C. Khả Năng Chuyên Môn: 

1. Biết soạn thảo và điều khiển chương trình họp đội 

2. Biết điều khiển sinh hoạt: Tập hát, trò chơi, băng reo v.v... 

3. Thông thạo Morse, Semaphore, Nút Dây 

4. Biết soạn thảo các báo cáo sinh hoạt đội 

5. Biết hướng dẫn và tổ chức cho Đội trong các sa mạc của Đoàn 

6. Biết cách tổ chức hành chánh cho Đội. 
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V. VẤN ĐỀ THỰC HÀNH 

Song song với chương trình huấn luyện như trên, việc thực hành cho các TĐĐT cần phải có và đòi hỏi 

sự kiên tâm huấn luyện và khéo léo hướng dẫn của các Huynh Trưởng trực tiếp trách nhiệm (Chi Đoàn 

Trưởng).  Yếu tố căn bản và rất hiệu quả trong việc thực hành là áp dụng phương pháp hàng đội tối đa, 

tạo cơ hội cho các TĐĐT làm việc càng nhiều càng tốt. Song song là việc theo dõi và huấn luyện thêm 

cho các TĐĐT được thành thạo trong việc chỉ huy đội và cần phải được liên tục. Tạo cơ hội cho các 

TĐĐT hội họp để chia sẻ các kinh nghiệm cũng như các ưu khuyết điểm. 

 

Chúng ta hãy thử nhìn vào sinh hoạt của một sa mạc huấn luyện Huynh Trưởng thì sẽ thấy ngay phương 

pháp hàng đội đã được áp dụng từ đó. Vai trò của người Đội Trưởng rất quan trọng. Một Đội được nổi 

bật, chiếm nhiều tua danh dự, cờ danh dự, khen thưởng v.v... Phần lớn là nhờ tài lãnh đạo khéo léo của 

người Đội Trưởng. Cũng thế, trong sinh hoạt của Đoàn, nếu Đội Trưởng giỏi và có khả năng chỉ huy đội 

thì sự hăng say và thi đua sinh hoạt sẽ được thể hiện một cách rất rõ rệt. Việc áp dụng phương pháp hàng 

đội còn cần bao gồm các yếu tố như sau: 

A. Tạo Uy Tín 

Luôn nâng cao và tạo uy tín cho TĐĐT làm việc. Không bao giờ khiển trách các TĐĐT trước mặt 

các đội viên. Khôn khéo giải thích khi đội viên than phiền Đội Trưởng mà không làm mất đi uy tín 

người Đội Trưởng đó. 

B. Trao Trách Nhiệm 

Luôn trao phó các trách nhiệm liên quan đến việc điều hành đội cho TĐĐT. Nếu cần, nên hướng dẫn 

và giải thích cặn kẽ cho TĐĐT trước để các TĐĐT hướng dẫn lại các đội viên. Nên tạo cơ hội truyền 

lệnh cho các TĐĐT càng nhiều càng tốt để chính các TĐĐT sẽ truyền lệnh lại cho các đội viên của 

mình. Như thế TĐĐT mới thực sự cảm thấy mình có trách nhiệm trực tiếp với đội viên của mình. 

C. Tổ Chức Hành Chánh Hàng Đội 

Đơn vị Đội là đơn vị căn bản của Đoàn, cũng phải có cơ cấu tổ chức và hành chánh trong đội như; 

Đội Trưởng, Đội Phó, Thư Ký Đội, Thủ Quỹ Đội. Đội Phó cũng được huấn luyện y như TĐĐT để 

có đủ khả năng hợp tác và thay thế khi cần. Tổ chức hành chánh trong đội là một điều cần thiết để 

các em chứng tỏ khả năng điều hành của mình và để mọi người trong đội đều góp phần vào việc xây 

dựng cho đội của mình ngày một vững mạnh hơn, đoàn kết hơn. Mỗi đội đều phải có: Sổ Họp Đội, 

Sổ Báo Cáo Sinh Hoạt Đội, Sổ Điểm Danh Đội, Sổ Hoa Thiêng, Sổ Quỹ Đội. 

D. Hội Họp và Sinh Hoạt Đội 

Tạo nhiều cơ hội và khuyến khích các TĐĐT họp Đội và sinh hoạt theo hàng Đội. Dùng Đội làm 

đơn vị căn bản để huấn luyện và sinh hoạt. Đó là dịp tốt nhất để các TĐĐT thi thố khả năng của 

mình. 

E. Tinh Thần Đội 

Hướng dẫn và giải thích cặn kẽ để mỗi một TĐĐT ý thức được rằng mình là phần tử chính yếu của 

Đội, là một nhà lãnh đạo, chỉ huy một Đội, chịu trách nhiệm trực tiếp mọi vấn đề sinh hoạt trong 

Đội. Đó là một trách vụ cao quý. Do đó người TĐĐT phải có bổn phận đóng góp tích cực để xây 

dựng cho Đội ngày một tiến mạnh hơn và như thế sẽ đem lại cho Đoàn sự phát triển rất hữu hiệu. 

Nên tổ chức các chiến dịch thi đua thường xuyên giữa các Đội, nên để cho các TĐĐT đóng góp ý 

kiến cho các vấn đề tổ chức của Đoàn. Các TĐĐT cần phải thông thuộc tiểu sử, gương của Thánh 

hoặc địa danh mà Đội mình mang tên. Nếu biết tổ chức mừng lễ bổn mạng Đội thì thật là lý tưởng. 

F. Kiểm Điểm 

Dành các giờ họp để kiểm điểm với các TĐĐT để đo lường mức tiến triển của các Đội cũng như để 

giúp thêm cơ hội cho các TĐĐT được học hỏi thêm kinh nghiệm trong việc chỉ huy đội. Trong các 

giờ họp này, các TĐĐT lo báo cáo sinh hoạt và các thành quả của đội đã đạt được. Mẫu báo cáo gồm 

3 phần chính yếu như: (1) Các công tác và các sinh hoạt đã hoàn thành; (2) Các khó khăn, ưu khuyết 

điểm đã gặp phải, các đề nghị; (3) Các công tác sẽ thực hiện và mục tiêu của Đội đang muốn đạt tới. 

 

VI. KẾT LUẬN 

Tóm lại, việc tuyển chọn TĐĐT theo đúng tiêu chuẩn đã được liệt kê như trên; huấn luyện kỹ lưỡng để 

các TĐĐT có thể chỉ huy và lãnh đạo một đội cách thuần thục và việc áp dụng phương pháp hàng đội tự 

trị cách khéo léo của người Chi Đoàn Trưởng. Chắc chắn sự sinh hoạt và sức sống của Đoàn sẽ ngày một 

tiến triển và mục tiêu giáo dục của Phong Trào sẽ đạt được thành quả rất tốt đẹp. 

 

 


