
 

 

 
ĐÓNG GÓP VỀ TỔ CHỨC & SINH HOẠT :                
 
                            THIẾU   ĐOÀN 
 
1.- TỔ CHỨC & NHIỆM VỤ: 
1.- 1/ Ban Huynh Trưởng (BHT)  
     2/ Thiếu Đoàn (TĐ) 
     3/ Hội Đồng Đoàn 
     4/ Hội Đồng Minh Nghĩa 
     5/ Hội Đồng Đội  
     6/ Đội Kiểu Mẫu 
 
2.- ĐIỀU KIỆN : 
2.- 1/ Ban Huynh Trưởng 
     2/ Đoàn sinh 
     3/ Thiếu Đoàn 
 
3.- MỤC ĐÍCH & PHƯƠNG PHÁP : 
3.- 1/ Mục đích 
     2/ Phương pháp 
 
4.- NGHI THỨC & TẬP TỤC : 
4.- 1/ Nghi Thức 
     2/ Tập tục 
 
5.- CHUYÊN HIỆU & ĐẲNG THỨ : 
5.- 1/ Chuyên hiệu 
     2/ Đẳng thứ 
 
                                             o0o 
 
 
1.- TỔ CHỨC & NHIỆM VỤ: 
 
1.- 1/ Ban Huynh Trưởng gồm: 
 
     1/ 1- Thiếu Trưởng:  
             Hướng dẫn và Chịu trách nhiệm toàn bộ liên quan đến Thiếu Đoàn  
          2- Phó Thiếu Trưởng:  
              phụ giúp Thiếu Trưởng 
          3- Tập Sự Trưởng: phụ giúp công việc được giao phó 
 
     2/  Thiếu Đoàn bao gồm Ban Huynh Trưởng & Thiếu sinh:  
              cùng chính thức sinh hoạt trong Thiếu Đoàn. 
     2/ 1- Màu khăn quàng của Thiếu là Xanh Lá Cây. Tên của Thiếu Đoàn chọn 
             từ tên các Danh nhân hay Địa danh trong Lịch sử. 



         2- Cờ Đoàn khổ 80 Cm x 100 Cm. Màu Xanh Lá Cây, chữ Trắng. Một bên  
             (phía trên) ghi HĐTƯ-HĐVN, giữa Hoa Huệ, dưới ghi  tên CN. 
             Bên kia ghi ( trên) tên LĐ, giữa Huy Hiệu LD (nếu có, không thì Hoa Huệ) 
             Hàng dưới : tên Thiếu Đoàn….   
         3- Tên của các Đội chọn từ tên Thú, không lấy tên loài Khỉ!.  
             Cờ Đội có thể lấy màu lông Thú được chọn làm nền,hình Tam giác cở 20  
             x 30 Cm.  Một bên ghi tên Đội, bên kia Châm ngôn của Đội. Nếu có thể, in  
             hình Thú được chọn trên Châm ngôn. Cờ Đội luôn được cột vào Gậy, cao  
             120 cm, do Đội trưởng cầm. (Nhớ : không bao giờ bỏ cờ Đội nằm dưới đất !  
             Tốt nhất một đầu Gậy vuốt nhọn để cắm xuống đất khi cần. )  
 
     3/  Hội Đồng Đoàn gồm BHT và các Thiếu sinh, do Đội Tr. Nhất chủ tọa : 
     3/ 1- lập & biểu quyết chương trình sinh hoạt, dựa theo c/trình LĐ. Chỉ có các em  
             đã Tuyên hứa mới được biểu quyết.  
         2- phân nhiệm thi hành c/ trình cho các Đội. 
         3- kiểm điểm diễn tiến c/ trình , nếu cần sẽ phải linh động cập nhật ! 
 
     4/   Hội Đồng Minh Nghĩa, do Thiếu Trưởng chủ tọa:  
     4/ 1- gồm BHT và Thiếu sinh đã Tuyên Hứa. Tùy đối tượng mà triệu tập.  
             Nếu đương sự là Đội trưởng ( hay phó ), các Đội sinh không được dự… 
              Đương sự có quyền tự bào chữa hay nhờ Bạn trong Thiếu Đoàn. 
         2- quyết định về công sức đóng góp hay vi phạm đến PT của đương sự  
            để khen thưởng hay trách phạt 
 
     5/ Hội Đồng Đội  là một sinh hoạt của Đội, do Đội Trưởng điều khiển 
          nhằm phân việc cho Đội sinh, kiểm điểm thành quả của Đội… 
 
      6/ Đội Kiểu Mẫu: cố gắng thực hiện trước khi Thiếu Đoàn chính thức thành lập, 
           gồm BHT là Đội Trưởng và Phó, các Đội Trưởng-Phó (tương lai) là Đội sinh. 
           Sinh hoạt như là một Đội để các em rút kinh nghiệm.  Đơn vị đã thành lập,  
           nếu thu xếp lập được càng hay, nhưng phải sinh hoạt riêng  không để các  
           Đoàn sinh thấy !  
 
2.- ĐIỀU KIỆN : 
 
2.- 1/ Ban Huynh Trưởng: 
 
     1/ 1- Thiếu Trưởng : 
             Không phân biệt Nam hay Nữ, thành phần xã hội, trên 22 tuổi. Đã tham dự  
             khoá huấn luyện Huynh Trưởng Ngành Thiếu. Nếu đã qua HH Rừng Thiếu,  
             sẽ được bổ nhiệm là Thiếu Trưởng. Nếu chưa, sẽ là Quyền Thiếu Trưởng. 
          2- Phó Thiếu Trưởng : 
              Tương tự như Thiếu Trưởng và trên 21 tuổi. Lý tưởng nhất là có Phó Thiếu 
              Trưởng Nữ giúp cho các Nữ Thiếu, nếu Thiếu Trưởng là Nam cũng như  
               ngược lại. Như vậy, những “ tế nhị riêng ” của các em sẽ có Trưởng giúp  
               trực tiếp.( Nếu TĐ Nam hay Nữ ghi danh với Hội Nam hay Nữ HĐ Bản xứ  
               thì sẽ theo qui chế chung của Hội trực thuộc ). 
           3- Tập sự Trưởng ( TST ): 
               Trên 19 tuổi. Đã Tuyên hứa, hay sẽ Tuyên hứa trong thời gian 3 đến 6 



               Tháng đầu sinh hoạt. Cố gắng dự các khóa huấn luyện dành cho Trưởng  
                theo sự giới thiệu của Thiếu Trưởng. 
 
2.- 2/ Đoàn sinh : 
     2/ 1- Tuổi từ 12 đến 15, không phân biệt Nam - Nữ, thành phần xã hội, tôn giáo 
              đều có thể gia nhập với sự đồng ý của Phụ huynh. 
         2- Có thể tùy nghi linh động, hơn kém 1 hay 2 tuổi, nhất là các em từ Ấu Đoàn  
             (thể chất phát triển) muốn xin chuyển Ngành với sự đồng ý của Phụ huynh. 
         3- Nếu từ ngoài vào, khoảng sau 4 lần sinh hoạt có thể được cho đeo Khăn. 
             Cố gắng từ 4 đến 6 tháng nên xong Tân sinh và sẽ Tuyên hứa. 
 2.- 3/ Thiếu Đoàn: 
       3/ 1- tối đa có 32 em, chia làm 4 Đội, mỗi Đội ít nhất có 4 em và nhiều nhất là 
               8 em do 1 Đội trưởng và 1 Đội phó hướng dẫn.   
            2- nếu 1 Thiếu Đoàn đã có đến 5 Đội, do điều kiện chưa cho phép, có thể 
               kéo dài sinh hoạt, nhưng lý tưởng nhất vẫn nên chia thành 2 Đoàn. 
            3- được công nhận là Thiếu Đoàn khi có ít nhất 2 Đội trở lên và mỗi Đội ít 
                nhất có 4 Đội sinh. 
            4- nên chia các em vào Đội Nam và Nữ riêng. 
 
3.- MỤC ĐÍCH & PHƯƠNG PHÁP : 
3.- 1/ Mục Đích : 
     1/ 1- tập cho các em tinh thần tôntrọng và chấphành kỹ luật chung trong tậpthể 
             qua sinh hoạt Đội & Đoàn. 
          2- giúp các em luôn có tinh thần “ sắp sẵn ” để ứng biến theo nhu cầu. 
          3- có tinh thần trách nhiệm; tập lãnh đạo qua sinh hoạt Đội. 
          4- giúp cá nhân phát triển toàn diện. 
3.- 2/ Phương pháp: 
     2/ 1- Lời Hứa & Luật HĐ là “ kim chỉ nam ” luôn thể hiện trong cuộc sống. 
         2- Học mà chơi, chơi mà học qua chương trình Chuyên hiệu - Đẳng thứ. 
         3- tạo tinh thần “ tư học hỏi ” bằng Sinh hoạt Hàng Đội. 
         4- tin tưởng và giao trách nhiệm cho các em.  
 
4.- NGHI THỨC & TẬP TỤC : 
4.- 1/ Nghi Thức : 
4.- 1/ 1- Chào Cờ 
         1- 1. Sinh hoạt Thiếu Đoàn bình thường : Ngoài trời hay trong phòng. 
             1.a) Cờ QGVN ( Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ) và cờ Thiếu Đoàn treo sẵn trên vách 
                  tường sạch sẽ, nếu trong phòng.   
                  Ngoài trời: hoặc buộc vào 2 cây dài khoảng 180Cm và làm lễ tương tự  
                  như Tuyên hứa, hoặc dùng các cây chung quanh thay thế cột cờ. 
             1.b) hoặc Đội trưởng nhất, hoặc TST điều hành. Tập họp hình chữ U. Đoàn 
                  Sinh trong tư thế NGHIÊM, người điều hành (ĐH) bước ra vòng,chào HĐ   
                  và mời BHT ( và Khách, nếu có ) bước vào hàng để làm Nghi thức. 
             1.c) Thiếu Đoàn nên luôn luôn phải hát QC và  HĐVN hành khúc. Lý do là  
                  để các em không quên. Tiếp sau đó hát bài ca của LĐ hay TĐ,nếu có. 
 
              Thông thường diển tiến Nghi thức gồm : 
              Tập họp các em ( theo Đội ) vào đội hình chỉnh tề - Mời BHT (QuanKhách)  
              vào - tất cả hướng về Cờ - chào cờ (chào HĐ) - HĐVN hành khúc - Phút  



              mặc niệm - đọc Luật HĐ – g/thiệu Khách hay Đoàn sinh mới – Câu chuyện 
              dưới Cờ ( ngắn gọn ) của Thiếu Trưởng - nhắc lại chương trình sinh hoạt – 
              giải tán… LỄ hạ Cờ trước khi hát chia tay.. ( chỉ Nghiêm và Chào HĐ. ) 
 
 
  
                     
         2- nhập Đoàn 
         2- 1. thường nằm trong nghi thức  Chào Cờ. Đội trưởng bước lên hướng về  
                 Thiếu Trưởng , chào và thưa :  

- Thưa Trưởng, Đội… của em hôm nay xin được giới thiệu cùng quý 
Trưởng và các bạn một Đội sinh mới của Đội. ( Nói xong, quay lại 
mời Đội sinh mới bước lên, còn mình trở về vị trí cũ ). 

              2. Trưởng sẽ đề nghị Đoàn sinh mới tự giới thiệu..v..v..Sau đó Trưởng nói  
                   những lời khích lệ - Đoàn sinh mới đi bắt tay 1 vòng.. và về lại Đội.  
         3- trao khăn quàng 
         3- 1. Sau vài lần sinh hoạt, với sự nhận xét và đề nghị của Đội trưởng, Trưởng  
                 sẽ trao khăn quàng Đơn vị cho Đoàn sinh mới ( từ ngoài vào ). 
                 Riêng các em Ấu chuyển Ngành sẽ được Tuyên hứa và đeo khăn quàng  
                 ngay hoặc trong thời gian gần nhất sau đó, không nên kéo dài! 
               2. khăn quàng chỉ trao khi đã có đồng phục HĐ. 
 
               Thông thường Nghi thức gồm : 
               ….Đội trưởng bước lên, chào Trưởng và xin cho Đội sinh mới của Đội mình 
               được đeo khăn quàng Đơn vị sau khi trình bày những nhận xét.  
               Trưởng chấp nhận. Đội trưởng mời Đội sinh mới bước lên. Trưởng bước  
               đến gần và nhận khăn quàng do Đội trưởng trao lại. Trưởng nói đôi lời 
               khích lệ và đeo khăn cho Đoàn sinh mới…….. 
   
         4- tĩnh tâm & tuyên hứa: 
         4- 1. Tĩnh tâm: sau khi hoàn tất phần Tân sinh với sự xác nhận của Độitrưởng, 
                 Đoàn sinh mới, với sự đồng ý của Phụ huynh, xin được Tuyên hứa để trở 
                 thành HĐ sinh chính thức. Trước khi Tuyên hứa sẽ có lễ tĩnh tâm. Thông 
                 thường tổ chức sau lửa trại và chỉ có HĐS đã tuyên hứa mới được dự. 
                 Mục đích: chia xẻ những kỷ niệm HĐ, khích lệ tinh thần, giải tỏa một vài  
                 ưu tư, ngần ngại của người bạn mới trong sinh hoạt, nếu có thể ...  
                 Trưởng nhắc lại về Nghi thức Tuyên hứa trước khi tất cả trở về lều.  
                 Lễ tĩnh tâm không nên kéo dài, trung bình khoảng 1 giờ là vừa ! 
               2. Tuyên hứa: thường tổ chức nơi đất trại vào sáng sớm hôm sau của tĩnh 
                  tâm, trước khi mặt trời mọc. Chỉ có HĐS đã tuyên hứa mới được dự, nếu 
                  mời được Phụ huynh tham dự càng hay. 
 
                  Thông thường Nghi thức như sau: 
                  Do Phụ tá hay Đội trưởng nhất tập họp hình chữ U. Thiếu Trưởng đứng 
                  giữa. BHT & Phụ huynh đứng một bên, sau cờ Đơn vị. 
                  Trước mặt Thiếu Trưởng, bên phải cờ QG và bên trái cờ Đơn vị, từ  vị trí 
                  các em đứng đối diện nhìn vào, do 2 em cầm trong tư thế nghỉ. 
                  Đội trưởng nhất trình bày lý do, sau đó nhờ Đội trưởng mời Đội sinh xin 
                  Tuyên hứa bước lên ( không đeo khăn quàng ). Đội trưởng trở về vị trí. 



                  Thiếu Trưởng hỏi vài câu mục đích nhắn nhủ, cũng như Đoàn sinh mới  
                  xác quyết việc lấy Danh Dự xin tuyên hứa để trở thành HĐS và cố gắng 
                  hết sức thực hiện lời hứa này…. 
             Sau đó Đoàn sinh mới sẽ theo lời Trưởng, đến bên Phụ huynh xin phép, 
            nếu có Phụ huynh tham dự (cũng tương tự nếu có Vị Tuyên úy tôn giáo..). 
           Lễ tuyên hứa bắt đầu. Cờ QG nghiêng khoảng 15 độ, cờ Đơn vị 90 độ, ngang 
           tầm vai người cầm. Tay trái đặt lên cờ Đơn vị, tay phải chào HĐ và đọc 3 lời  
           Hứa. Thiếu Trưởng nhân danh PT đón nhận người bạn mới vào Đại gia đình  
           HĐ.. ( Nếu nhiều em xin tuyên hứa, từng em một đọc lời Hứa… : KHÔNG có 
           một người đọc và tất cả lập lại ! ) 
           Thiếu Trưởng gắn Hoa Huệ lên túi áo và bắt tay trái em ; đeo khăn quàng có 
           thể nhờ Phụ huynh, TST..v..v..  
           Sau đó, ( các ) HĐS “ mới ” đi bắt tay trái và chào từng người… 
           Tất cả cùng hát Bài Ca Tuyên Hứa, hay bài Nguồn Thật! và buổi lễ TuyênHứa 
           chấm dứt. Lưu ý chuẩn bị trước: Hoa Huệ, kim cài, khâu và khăn quàng…    
                   
         5- tập họp: tập họp HĐ theo tinh thần Nhanh & Trật tự ! 
             Hiệu lệnh tập họp chung cho tất cả :  
             Một tiếng còi, tù và.. dài ( TÈ ), có nghĩa là Tất cả chú ý ! 
             ngưng 1 chút, tiếp theo 4 chữ I ( TT-TT-TT-TT ), có nghĩa Tập họp !  
             Các đội hình mà người điều khiển (ĐK) thường dùng trong sinh hoạt:  
             Hình chữ U: dùng khai mạc trại – đón quan khách & Trưởng “ cao cấp” –  
             Tuyên hứa - gắn sao thâm niên …ĐK: cánh tay (phải)trên đưa ra ngang vai,  
             cánh tay dưới đưa thẳng song song với đầu tạo thành hình chữ U.   
             Hàng ngang: tổng vệ sinh đất trại .. ĐK: đưa tay phải thẳng ngang vai. 
             Hàng dọc: trò chơi lớn - kiểm soát Đội …ĐK: đưa tay phải ra phía trước, tùy 
             ý muốn bao nhiêu Đội, duổi mấy ngón tay. Đưa cả bàn tay khép chặt nếu  
             có hơn 5 Đội…( trại Ngành ; CN..) 
             Vòng tròn: sinh hoạt vui.. ĐK: ôm 2 tay trước ngực… 
             Nếu chỉ muốn họp Đội trưởng, thổi còi chữ V ( Tè, tt-tt-tt ) 
 
         6- lửa trại : dùng trong dịp trại có ngủ qua đêm. 
         6- 1. quản lửa : người lo về gổ - củi, hình thức chất gổ - củi và cách mồi lửa 
               lúc khai mạc đêm lửa trại. Ngoài quản lửa không ai được tự ý xen vào. 
               Quản lửa, với nhiều người phụ giúp, sẽ thu dọn sạch sẽ sau đêm lửa trại 
               để chủ đất không phiền lòng. 
             2. quản trò : người điều khiển chương trình lửa trại. Quản trò năng động 
               sẽ giúp sinh hoạt lửa trại nhiều hào hứng.  
 
         7- trao chuyên hiệu - đẳng thứ: nhằm khích động tinh thần các em, buổi lễ  
             tổ chức trang nghiêm, thường là 1 tiết mục trong chương trình trại TĐ ;LĐ..  
         7- 1. Nếu trong dịp khai mạc trại: chuyên hiệu-đẳng thứ được trao là của các 
              sinh hoạt trước đó.  
             * Trưởng phụ trách khảo sát sẽ trình bày qua về các thể thức qui định, sau 
              đó mời Đoàn sinh trúng cách bước lên. Thiếu Trưởng nói đôi lời và trao 
              chuyên hiệu-đẳng thứ cho em ; tất cả trong tư thế Nghiêm ! 
             2. Nếu trong lễ bế mạc trại: trước khi bế mạc cũng như trao giải thưởng 
               thi đua giữa các Đội nếu có, Trưởng phụ trách khảo sát…(như phần trên*)  
             Nếu trại do LĐ tổ chức, TĐ phải hội ý với LĐ trước về việc này và do TĐ  



             phụ trách điều khiển buổi lễ. 
            Nếu trại do CN tổ chức, sẽ do Ủy viên Ngành Thiếu, và phụ tá, chủ động. 
 
       8- gắn Sao thâm niên : 
             Khi sinh hoạt liên tục với Đơn vị 1 năm tròn, tính từ ngày tuyên hứa, sẽ  
             được mang 1 Sao thâm niên trên áo. 
             Lễ gắn Sao là việc nội bộ Thiếu Đoàn và không phải đợi đến dịp có trại. 
             Tổ chức tương tự như trao chuyên hiệu… 
                 Sao thâm niên lâu nay không ai “ nghĩ đến! ” .. 
            ( Mục  này có lẻ tùy nghi, không nhất thiết .. ! ) 
  
4.- 2/ Tập tục là những “ thói quen tự đặt ” của Đơn vị. Đề nghị nên lưu tâm : 
        - Không xúc phạm đến nhân phẩm , đạo đức, tín ngưỡng… 
        - An toàn tuyệt đối cho các em. Đừng quên các em vẫn còn tuổi Thiếu !  
4.- 2/ 1- của Đoàn : do Thiếu Đoàn qui ước, thí dụ khi được đeo khăn, tuyên hứa 
          phải hát hay cho trò chơi ..v..v.. 
         2- của Đội: là qui ước của riêng Đội, tương tự như đoàn… 
 
5.- CHUYÊN HIỆU & ĐẲNG THỨ : 
5.- 1/ Chuyên hiệu là phương pháp giúp các em phát triễn năng khiếu. Tuy một 
       số chuyên hiệu có trong chương trình đẳng thứ nhưng cũng nhiều cái riêng. 
       Chuyên hiệu không bắt buộc các em phải lấy mà chỉ khuyến khích tối đa.  
       Một số các chuyên hiệu các em thường xin thử thách : 
       - truyền tin -  nút dây - phương hướng - bếp & nấu ăn - dựng lều & vệ sinh lều  
       trại - thám du – computer - quản trò - thể thao - bơi lội - hùng biện - giao tế…                
5.- 2/ Đẳng thứ nằm trong phương pháp giáo dục của PT mà các em phải đạt được. 
5.- 2/ 1- Tân sinh: các em từ ngoài vào, trong thời gian tối đa 6 tháng nên xong  
           phần này, sau đó sẽ tuyên hứa.  
         2- HĐ hạng Nhì: hiện nay được gọi là HĐVN (?) sau khi Tuyên hứa, trong thời  
           gian từ 6 đến 9 tháng,khuyến khích các em xong phần Hạng Nhì. 
            Nghi thức trao Hạng Nhì sẽ do Thiếu Đoàn tổ chức, có thể kết hợp trại LĐ. 
         3- HĐ hạng Nhất hay hiện nay gọi HĐ BiPi (?): sau khi qua Hạng Nhì, trong 
            thời gian khoảng 1 năm khuyến khích các em xong Hạng Nhất.  
            Nghi thức trao Hạng Nhất sẽ do Ủy viên Ngành Thiếu tổ chức. có thể kết 
             hợp nhân trại CN.. 
GHI CHÚ : Chuyên Hiệu & Đẳng thứ có thể theo HĐ Bản xứ qui định, nhưng nên 
lồng thêm các đề tài liên quan đến hiểu biết về Lịch sử & Văn hóa VN… 
 
 
 ************************************ 
                ****************************************** 
CHUYÊN HIỆU & ĐẲNG THỨ nằm trong phần riêng………………………………………………….  


