
Phúc trình Khóa Huấn luyện Truyền thống 

I tại Pháp 

 Thời gian & địa điểm: 

Khóa Huấn luyện Truyền thống 1 đã được tổ chức từ ngày 1 đến 3 tháng 11, 2002 tại 

Jambville, trại trường quốc gia Scouts de France, Pháp. 

Cơ sở dành cho khóa huấn luyện gồm 1 phòng họp lớn, 1 phòng ăn, 3 phòng ngủ gồm 29 

giường. Một số khóa sinh cắm lều chung quanh sân cờ, nơi làm lễ khai mạc và bế mạc. 

 

Tham dự viên: 

Khóa sinh : 22 người, gồm 3 người thuộc Chi nhánh Ðức, 1 người thuộc Chi nhánh Hoa Kỳ và 18 

người thuộc Chi nhánh Pháp.  

 Hướng Ðạo trưởng niên : 3.  
 Ban Huấn luyện : 9 người, gồm 2 Trưởng trong Toán Huấn luyện AÂu châu, 4 Trưởng trong 

Chi nhánh Pháp và 3 giảng viên thân hữu. 
Tổng cộng : 34 người. 
Phái đoàn thuộc Chi nhánh Ðức gồm 4 người do Tr. Tô Văn Phước và Tr. Nguyễn Ngọc Anh 
hướng dẫn. Còn 2 Trưởng đã ghi danh nhưng gặp trở ngại vào giờ chót nên không tham dự 
được. 
Tr. Trần Xuân Ðức, Liên Ðoàn Hùng Vương, Miền Tây Nam Hoa Kỳ, tuy đã có HHR nhưng tình 
nguyện tham gia với tư cách khóa sinh để lấy kinh nghiệm tổ chức các khóa Truyền Thống  

Nội dung khoá huấn luyện: 

Khóa huấn luyện gồm các bài thuyết trình, thảo luận và một số giờ sinh hoạt 

(tập hát, họp vui...), chia thành 5 mục chính sau đây : 

1) Phong trào HÐ (4 giờ) 

- Phong trào HÐ thế giới và Phong trào HÐVN 

- Mục đích và phương pháp giáo dục (Nguyên lý HÐ) 

2) Văn hóa và truyền thống (4 giờ ) 

- Văn hóa và văn minh, truyền thống và tâp tục 

- Nhận diện truyền thống Việt Nam, 

- Truyền thống HÐVN 

- Nhiệm vụ bảo vệ và phát huy truyền thống của Phong trào HÐVN 

- Xây dựng một phương pháp giáo dục âm nhạc và võ thuật cổ truyền 

- Thảo luận 

3) Khái niệm về văn hóa Việt Nam (4 giờ) 

- Lịch sử Việt Nam, di sản tinh thần và truyền thống dân tộc 

- Ðại cương lịch sử văn học Việt Nam 

- Khảo sát một đoạn văn trong "Chinh Phụ Ngâm" 



4) Thảo luận toán và phúc trình (7 giờ) 

9 đề tài về Phương pháp HÐ, nhiệm vụ bảo vệ và phát huy truyền thống văn 

hóa Việt Nam, được thảo luận song song trong 2 buổi, mỗi buổi 2 giờ, tiếp 

theo là phúc trình kết quả thảo luận. 

5) Sinh hoạt (5 giờ) 

- Kỹ thuật sáng tác, hướng dẫn tập hát 

- Lửa trại (vì thời tiết, thay thế bằng sinh hoạt trong nhà) 

 

Lượng giá: 

 Cuối khóa huấn luyện, một phiếu lượng giá được phân phối cho khóa sinh. Mỗi khóa sinh 
được yêu cầu lượng giá về các đề tài thuyết trình và các sinh hoạt trong khóa huấn luyện cho 
đến các "sinh hoạt bên lề" như việc tiếp đón, các bửa ăn, tài liệu cung cấp v.v.  

 Các mức lượng giá gồm 5 bậc, đi từ "Không hài lòng" đến "Rất hài lòng". Ðể có thể tổng kết, 
bậc thấp nhất ("Không hài lòng") được cho số điểm 0, và tuần tự các bậc khác có số điểm 1, 
2, 3 và 4, là số điểm cao nhất ("Rất hài lòng").  

 Số phiếu lượng giá thu được là 16 phiếu (trong tổng số 22 khóa sinh, vì lý do một số khóa 
sinh không có mặt vào lúc lượng giá).  

 Trong một số ít trường hợp, khóa sinh không cho điểm cho một vài mục, vì quên hay vì một 
lý do nào khác. Trong trường họp này số điểm trung bình (2) được tính.  

Trong số các đề tài thuyết trình và sinh hoạt của khóa huấn luyện, đề tài được tán 

thưởng nhiều nhất là đế tài "Khảo sát một đoạn văn trong Chinh Phụ Ngâm", với số 

điểm 61/64. Hai đề tài được số điểm cao tiếp theo là "Văn hóa và truyền thống", và 

"Sinh hoạt tập hát" với số điểm 59/64, tiếp theo là bài thuyết trình "Ðại cương về văn 

học Việt Nam" (58/64). 

 

Trong số các "sinh hoạt bên lề" và phương tiện cung cấp cho khóa học, các tài liệu 

cung cấp cho khóa sinh được điểm cao nhất với 58/64 điểm, chất lượng các bữa ăn có 

được một mức hài lòng rất cao là 57/64 điểm. Sinh hoạt có số điểm thấp nhất là "Thời 

giờ nghỉ ngơi" (43/64 điểm); lý do dễ hiểu là thời giờ khóa huấn luyện rất ít, chương 

trình nặng, nên phải bó buộc khóa sinh "hy sinh" đến tối đa thời giờ nghỉ. Trong phiếu 

lượng giá có mục "Lửa trại", nhưng vì thời tiết, lửa trại đã được thay thế bằng một 

sinh hoạt vui trong nhà. Tuy nhiều khóa sinh đánh giá sinh hoạt này rất vui và thành 

công, nhưng thay vì lượng giá sinh hoạt trong nhà này, lại không cho điểm hoặc cho 

điểm thấp vì nghĩ rằng không có lửa trại. Do đó kết quả lượng giá về buổi sinh hoạt 

vui trong nhà có thể sai sót, không phản ảnh đúng ý kiến của khóa sinh. 

 

Ðể có một thang đánh giá quen thuộc hơn, các điểm được chuyển đổi sang mức thang 

trên 20, thay vì trên 64. Kết quả như sau, xếp từ cao đến thấp : 

 



Thuyết trình và các sinh hoạt huấn luyện  
- Khảo sát một đoạn văn trong "Chinh Phụ Ngâm" 19,06 

- Văn hóa và truyền thống 18,44 

- Sinh hoạt tập hát 18,44 

- Ðại cương về văn học Việt Nam 18,13 

- Lịch sử Việt Nam 17,50 

- Thuyết trình về Phong trào HÐTG và HÐVN 17,19 

- Mục đích, phương pháp giáo dục HÐ 16,88 

- Thảo luận các đề tài trong các Nhóm 15,63 

- Thảo luận về văn hóa và truyền thống 15,00 

- Phúc trình của các Nhóm 14,38 

- Kinh nghiệm giáo dục âm nhạc và võ thuật 11,56 

Phương tiện và các sinh hoạt bên lề 
- Tài liệu cung cấp cho khóa sinh 18,13 

- Các bửa ăn 17,81 

- Tiếp đón tại khóa huấn luyện 17,50 

- Phương tiện huấn luyện (phòng họp, dụng cụ...) 15,94 

- Giữ đúng giờ giấc đã qui định 13,75 

- Thời giờ nghỉ ngơi 13,44 

- Lửa trại 12,81 

Nhận xét chung 
- Mục tiêu, nội dung, chương trình của khóa HL đã đưọc trình bày rõ ràng ? 16,88 

- Khóa HL có đáp ứng những mong đợi của Trưởng ? 17,50 

Nhận xét, đề nghị của khóa sinh 
Các ý kiến, đề nghị của khóa sinh nêu trong bản lượng giá được ghi lại sau đây. 

1) Về chương trình, nội dung, tổ chức của khóa: 

- Thời lượng khóa khá chặt chẻ mà khóa học có nhiều đề tài nên không đủ thời gian để 

chia xẻ, truyền đạt nhiều hơn. Các khóa sau nếu có thể nên giảm bớt đề tài để tăng 

được giờ thuyết trình. 

- Không khí cần thân mật hơn giữa ban tổ chức và đoàn viên, nhất là ban quản lý. 

- Khóa huấn luyện diễn tiến rất hay. Hy vọng các khóa huấn luyện kế tiếp cũng sẽ 

được dồi dào phong phú và thật nhiều nụ cười tươi mát, đầy tình nghĩa anh em HÐVN 

ở khắp bốn phương. 

- Thuyết trình về Phong trào HÐTG và VN : quá dài về phần Tr. Hoàng Ðạo Thúy 

thay vì dành cho những phần khác. 

- Thiếu phần những truyền thống hay tập tục tiêu cực trong dân tộc, văn hóa Việt 

Nam, và trong HÐVN. 

- Kinh nghiệm giáo dục âm nhạc và võ thuật : không rõ ràng, mơ hồ. 

- Nhìn tổng quát trại huấn luyện Truyền thống 1, về tổ chức rất tốt cho anh chị em 

HÐVN. 

- Nên phát tài liệu các khóa ngay khi nhập trại để trại sinh xem trước. 

- Tuy thời gian hạn hẹp, thời tiết không thuận tiện nhưng ban huấn luyện đã cố gắng 

cung cấp kiến thức, tài liệu phong phú, nhất là phần tập hát, văn học Việt Nam và bình 

giảng Chinh Phụ Ngâm. 

- Thời gian quá ngắn nhưng được tận dụng xác đáng. Không ai có cảm giác uổng thì 

giờ khi đến đây. 



2) Ðề nghị cho thời gian tới: 

- Chờ đợi khóa tới. 

- Làm bản phúc trình sau một thời gian sau khóa. 

- Nên lập một thư viện của Liên Ðoàn hoặc của chung Chi nhánh, gồm tài liệu về HÐ, 

văn học, lịch sử và kỹ thuật. 

- Vẫn còn mong mõi được tìm hiểu, tiếp nhận nhiều hơn, và sẽ cố gắng tham dự khóa 

Truyền thống lần kế tiếp. 

- Xin quý Trưởng trong ban huấn luyện vui lòng tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện 

cho các anh chị em được nâng cao sự hiểu biết và giữ gìn lý tưởng của người HÐVN. 

 

Kết luận: 

Vì là khóa huấn luyện Truyền Thống đầu tiên, lại được nhiều Trưởng ở xa 

(Hoa Kỳ, Ðức) sốt sắng ghi tên tham dự, Toán Huấn luyện Âu châu lúc đầu rất 

lo ngại rằng nếu khóa huấn luyện không đáp ứng được sự mong đợi sẽ gây nên 

một niềm thất vọng lớn. Nhưng kết quả cuối cùng cho thấy các khóa sinh đều 

thỏa mãn với những gì thu thập được tại khóa huấn luyện. Ðó là một kết quả 

đáng khích lệ cho thấy có một nhu cầu huấn luyện về truyền thống trong Phong 

trào HÐVN. Việc mở các khóa huấn luyện này được sự đồng tình và hưởng 

ứng của các Trưởng. 

 

Riêng trong khóa Truyền Thống 1 vừa qua cần ghi nhận sự kiện là tất cả khóa 

sinh đều tham dự đầy đủ các khóa học, các công tác phục vụ đều được phân 

công thi hành trong những giờ nghỉ rất ít ỏi. Tuy thời gian nấu bếp, dùng bửa 

và dọn dẹp chỉ có 1 giờ rưởi cho mỗi bữa ăn chính, nhưng khóa sinh đã được 

cung cấp những bữa ăn đầy đủ và ngon miệng 5 lần mỗi ngày (sáng, trưa, 

chiều, tối và khuya). Việc này đã nhờ hoàn toàn vào tài quản lý của Tr. Minh 

Hiền. Toán Huấn luyện Âu châu muốn gởi lời cảm ơn đến Tr. Minh Hiền và 

toàn thể các giảng viên, khóa sinh đã sốt sắng cộng tác, nhiệt tình tham gia 

khóa huấn luyện. 

 

Ngày 5 tháng 11, 2002 

Toán Huấn luyện Âu châu 
 


