TácGiả: Trần Văn Long

ĐặcĐiểm Của Khóa HuyHiệuRừng cho ThếKỷ Thứ 21
1. ChủĐích Khóa
Khác với nộidung của khóa HuyHiệuRừng cũ (trước 2001) (Kể từ nay viết tắt HHR có
nghĩa là HHR cho ThếKỷ Thứ 21) và khác với quanniệm của nhiều người, chủđích của
khóa HHR không phải là khóa huấnluyện các trưởng về kỹthuật cầmđoàn, cũng không
phải huấnluyện về tài tháovát hay pháttriển năngkhiếu.

HướngĐạo HoaKỳ (HĐHK) có những khóa chuyênbiệt riêng (xin xem thêm
http://hd.langhue.org, phần NghiênCứu HuấnLuyện)
Về cầmđoàn: Các khóa chuyênngành (Leader Specific) tùy vaitrò tráchnhiệm.
Kỹnăng, chuyênmôn như: Các khóa về đờisống
ngoàitrời khóa như Oudoor Leader Skill, Baloo.
Cắmtrại mùa đông.
Các khóa về bảovệ trẻ em và các khóa về an
toàn.
Các khóa về tròchơi, hát hò, thủcông, vv… và
nhiều khóa khác thường được tổchức hằng năm do
Châu (Council) hay trong các buổi Họp Hàng Tháng
của Đạo (District Roundtable)
Chủđích của khóa HHR nói một cách chínhxác là
khóa huấnluyện LãnhĐạo cho HướngĐạo và LãnhĐạo cho QuốcGia Hoa
Kỳ(Leadership for Scouting  Leadership for America). Đơn giản hơn có thể gọi là khóa
“HuấnLuyện LãnhĐạo”. Điều này không có nghĩa khóa HHR đàoluyện những người
lãnhđạo quốcgia hay lãnhđạo cho phongtrào HĐ, nhưng phải hiểu tổngquát là giúp
khóasinh hiểu, có cơhội thựctập để trở thành những người lãnhđạo trong chính
cươngvị của mình. Những kỹnăng học được có thể ápdụng ngay trong giađình, trong
sở làm, trong hộiđoàn và trong HướngĐạo.
Khóa HHR cũng không phải chỉ đàoluyện những trưởng cầmđoàn trựctiếp như quan
niệm cũ, nhưng cho tất cả mọi thànhviên của HĐHK trong mọi tráchvụ trong Châu, Đạo
hay QuốcGia kể cả các người làm việc chuyênnghiệp của Hội Nam HĐHK. Chính vì thế
khóasinh không nhất thiết phải là trưởng đang trôngcoi hay phụtá đơnvị với nhiều
kinhnghiệm mới cần hay được đi học. Đương nhiên người ghidanh thamdự phải có một
số điềukiện như phải là thànhviên HĐHK, trên hay bằng 18 tuổi và đã học một số khóa
cănbản khác.

2. KinhNghiệm HuyHiệuRừng(Wood Badge Experience)
Nếu tìm trên mạng (Web), ai cũng có thể lấy về thủbản HuấnLuyện HHR và đọc. Dù có
đọc nhiều lần đi chăng nữa, có thể có một số điều học được qua phần lýthuyết, nhưng
không bao giờ có thể cảmnhận và họchỏi những kinhnghiệm của khóa. Mỗi khi nghe
hoặc nhìn thấy chữ “khóa huấnluyện” là chúng ta liêntưởng đến một lớp học với những
bàigiảng dài liêntục mà chúng ta ngồi nghe. Riêng trong khóa HHR, chươngtrình bao
gồm những hoạtđộng, những trò chơi, những đoạm phim ngắn, kể cả xem hết phim
October Sky. Những bài lýthuyết, mặc dù gọi là lýthuyết những cũng có những hoạt
động nhỏ liênquan đến bài giảngdậy. Tất cả bài thuyếttrình, những giờ sinhhoạt,
những tròchơi trong khóa có tíchcách liêntục, thứtự và liênquan với nhau.
Chươngtrình các khóa HHR trên toàn quốc đều giống nhau, nhưng mỗi khóa có những
điểm đặcbiệt riêng. Lấy vídụ trò chơi “Win All You Can” (Thắng Tất Cả mà Các Anh Có
Thể) mà khóa sinh TùngNguyên VII lần đầu tiên tôi mới nghe thấy dùng chữ “Thổi Vỡ
Tung Óc” (MindBlowing ) để diễntả trò chơi làm đảo ngược sự suynghĩ của mỗi người
và không có một khóa nào giống khóa nào. Phần đúckết sau trò chơi cũng như hệquả
của trò chơi này có thể nói hoàn toàn khác nhau trong mỗi khóa và trong mỗi người.
Chỉ có ai thamdự khóa HHR mới có và học được “KinhNghiệm HuyHiệuRừng”. Khóa
sinh thì học được kinhnghiệm của khóasinh, trưởng trong ban huấnluyện thì học được
kinhnghiệm trong vaitrò nhiệmvụ của mình.

3. PhụcVụ Khóa HuyHiệuRừng
Phải thànhthực mà nói người Việt chúng ta ít bộclộ ra ngoài nhất là viết ra những cảm
xúc của mình. Khi được mời phụcvụ cho một khóa huấnluyện, mặc dù trong lòng rất
cảm thấy hãnhdiện nhưng chỉ thường ngỏ lời cámơn. Ngược lại đối với trưởng người Mỹ,
được mời phụcvụ trong ban huấnluyện HHR là một vinhdự. Một người trưởng đã viết
thư trả lời sau khi được mời “I’m so excited. I also feel very honored to have been
chosen”, tạm dịch: “Tôi rất xúcđộng. Tôi cũng cảm thấy rất vinhdự được chọn”.
(Viết điều này tôi muốn chia sẻ đến các trưởng gốc Việt nếu sau này được mời tham gia
trong ban huấn luyện khóa HHR nhất là với các khóa địa phương nên để ý.)

4. TinhThần PhụcVụ
Trong các sinhhoạt HướngĐạo, có lẽ không có sự phụcvụ nào vấtvả cho bằng sự
phụcvụ trong ban huấnluyện của các khóa HuyHiệuRừng.
TựNguyện
Khi nhận lời mời thamgia trong ban huấnluyện, người trưởng đã tự camkết hysinh
nhiều ngày nghỉ việc để phụcvụ trong khóa, nhiều ngày giờ sinhhoạt và thựctập
với ban huấnluyện, chưa kể dành nhiều thì giờ để chuẩnbị riêng, soạnthảo và tự
thực tập các bài thuyếttrình ở nhà. Đa số các khóa HHR, người trưởng cũng phải
đónggóp tàichánh như những trạisinh.

Nhận TráchNhiệm
Thông thường thì khi mời, người khóatrưởng luôn cho biết tráchvụ trong khóa,
nhưng hầu như khi nhận lời các trưởng cũng hiểu rằng đôi lúc vì nhucầu, tráchvụ
trong khóa cũng có thể thay đổi.
Để biết thêm
Một trưởng chỉ làm khóatrưởng được một lần. Có nhiều Châu(Council) không cho
mời các cựu khóatrưởng phụcvụ các khóa HHR kế tiếp, nhưng cũng có những Châu
không có quyđịnh này và tùy thuộc lời mời gọi của khóatrưởng (mới). Lẽ đương
nhiên người cựu khóatrưởng cũng chỉ nhận những nhiệmvụ bìnhthường như những
trưởng trong ban huấnluyện khác nếu được mời. Với tinhthần yêu thích huấnluyện,
nhiều cựu khóatrưởng vẫn còn quay về để giúp khóa mới. Đã có cựu khóatrưởng đi
phụ bếp nấu ăn, có những cựu khóatrưởng nhận làm những côngviệc laođộng.
Trong TùngNguyên VII có cựu khóatrưởng người Mỹ chính gốc nhận lời trong vaitrò
HướngDẫnĐội. Thường thì phụ bếp và HướngDẫnĐội là hai tráchnhiệm cho các
trưởng lần đầutiên đi phụcvụ của một khóa HHR. Điểm đáng nói ở đây là những
người cựu khóatrưởng cũng rất vuivẻ, cũng vinhdự được mời và quantrọng nhất là
phụcvụ giớihạn đúng với tráchvụ của mình trong khóa mới, không hề đặt vấnđề
“người đã có kinhnghiệm” hay “người vai trên”, và không hề nói về khóa cũ mà
mình đã chịu tráchnhiệm. Tuy nhiên người khóatrưởng (mới) có thể hỏi ýkiến riêng
nếu cần.
TùngNguyên VI có 3 cựu khóatrưởng, TùngNguyên VII 4 cựu khóatrưởng.
Khóa người Mỹ gốc Hoa năm 2012 có đến 5 cựu khóatrưởng.

Hết Lòng PhụcVụ
Đối với khóa HHR, không có tráchvụ nào mà không quantrọng. Các trưởng với các
tráchvụ thôngthường mà khóasinh luôn nhìn thấy vì gầngủi đi sát với khóasinh
là độitrưởngnhất, huớngdẫnđội và khóatrưởng. Các trưởng đảmtrách những
nhiệmvụ hỗtrợ khóa cũng làm việc không kém như ThưKý, Thủcụ, Nấu ăn và các
trưởng phụgiúp kể cả phụgiúp nấu ăn. Có thể nói tất cả trưởng trong ban huấn
luyện làm việc hết sức mình để cho khóa được thànhcông.
PhụcVụ Khóa HuyHiệuRừng TùngNguyên
Phụcvụ trong các khóa TùngNguyên còn cựcnhọc, khókhăn và hysinh hơn nhiều.
Trại liên tục 6 ngày, không có được những tuần nghỉ như những khóa được
chia làm 2 kỳ cuối tuần cáchquãng.
Dù đi làm hãng hay là chủ, việc nghỉ nhiều ngày liêntục không phải là một
chuyện dễdàng. Nghỉ nhiều ngày nhưng nghỉ nhiều lần, mỗi lần vài ngày thì
xin nghỉ dễdàng hơn.

Địađiểm của mỗi khóa TùngNguyên có khi quá xasôi cho một số trưởng,
phải tựtúc bỏ tiền túi mua vé máy bay hay phải lái xe đi xa mất nhiều thời
gian hơn. Công việc đưađón trưởng trong ban huấnluyện và đưađón khóa
sinh ở xa cũng là một vấnđề.
Trại không phải là nơi thườngxuyên tổchức các khóa HHR của Châu hay
LiênChâu, mọi tiệnnghi có sẵn cho việc huấnluyện, nên việc chuẩnbị,
xâydựng, chuyênchở vậtdụng huấnluyện, thựcphẩm tốn nhiều thì giờ và
côngsức.

5. KhóaTrưởng Một Lần
HướngĐạo HoaKỳ chỉ cho phép một người làm khóatrưởng một lần duynhất trong đời,
có lẽ vì ba lýdo chính (theo sự suy nghĩ của tôi)
Lýdo 1: Hướngdẫn và giúpđỡ pháttriển
Người đời và nhất là HĐHK thường nói “học bằng cách thựchành” (learning by
doing).
Phải chăng HĐHK muốn nhiều người có cơhội họchỏi, traudồi kinhnghiệm, nếu
không tạo dịp cho người khác được “hành” thì một người sẽ không bao giờ có cơhội
họchỏi.
Hơn thế nữa, người khóatrưởng được khuyếncáo nên chọn 1/3 người mới chưa bao
giờ giúp khóa HHR thamgia vào ban huấnluyện. Đó cũng là điều khuyếnkhích giúp
một trưởng pháttriển (?)
Lýdo 2: Tránh cho người khóatrưởng quá nặng gánh nhiều lần
Thông thường người được tuyểnchọn trong tráchvụ khóatrưởng được báo trước hơn
một năm để chuẩnbị.
Công việc của một khóatrưởng trước mặt khóasinh trông có vẻ nhẹnhàng nhưng
thựctế có rất nhiều việc từ lúc chuẩnbị cho đến khi kếtthúc. Mặc dù mỗi trưởng
trong ban huấnluyện đều có tráchnhiệm riêng nhưng khóatrưởng hoàntoàn chịu
tráchnhiệm của khóa. Cũng may mà các trưởng trong ban huấnluyện đều hiểu mọi
quyếtđịnh của khóatrưởng có tínhcách chungcuộc nên các khóa HHR thường được
diễntiến một cách luôn suôngsẻ.
Lýdo 3: Tạo cho khóa đạt được tiêuchuẩn và thànhcông cao
Có lẽ đây là điều chính vì chỉ được trao tráchnhiệm khóatrưởng một lần duynhất,
nên khóatrưởng nào cũng luôn mong muốn cho khóa mình chịu tráchnhiệm đạt
được sự thànhcông tối đa, từ việc chọn trưởng cộngtác trong ban huấnluyện, đến
việc theo dõi các đềtài, nộidung, chươngtrình, cách thuyếttrình hay hướngdẫn
trong thời gian ban huấnluyện sinhhoạt và thựctập, tất cả cần phải được chuẩnbị
thật kỹcàng.

6. Những khókhăn của người khóatrưởng

Công việc nào cũng có sự khókhăn riêng, nhưng qua kinhnghiệm, có lẽ có hai sự khó
khăn nhất.
Khókhăn 1: Việc chọn mời trưởng phụtá
Mời một trưởng cộng tác không phải là chuyện dễ. Trưởng được mời phải có thì giờ,
phải hysinh và phải đóng tiền như khóasinh, vừa nghỉ bỏ công ăn việc làm hay mất
nhiều ngày nghỉ, thêm vào đó lúc ở nhà còn phải chuẩnbị bài vở để giảngdậy hay
suynghĩ sắpxếp côngviệc sẽ phải làm trong thờigian chuẩnbị và trong thờigian
khóahọc.
Người khóatrưởng thường là người sinh hoạt HĐ nhiều năm, quen biết nhiều trưởng
khác, giờ đây biết mời ai, không mời ai bây giờ? Đặc biệt TùngNguyên là khóa do
Châu QuốcGia(National Council) tổchức, người khóatrưởng khônkhéo cốgắng
mời mỗi vùng một số trưởng. Mỗi vùng nên mời bao nhiêu trưởng? Bao nhiêu trưởng
không phải gốc Việt nên mời để có sự đadạng của khóa? Có trưởng tỏ ý muốn tình
nguyện thamgia mà mình không dám mời, không phải họ không có khảnăng, nhưng
và nhiều cái nhưng khác…
Bao nhiêu trưởng phụtá cho đủ, không ít cũng không nhiều để tránh tìnhtrạng thiếu
trưởng phụcvụ. Nếu mời nhiều trưởng phụtá quá, đến lúc khóa gần kề phải buộc
lòng cắt giảm một số trưởng vì số khóasinh ít hơn như dựđoán. Ngược lại, trường
hợp lúc chót có nhiều khóasinh hơn, việc mời thêm phụtá cũng không phải dễdàng
vì thờigian gần kề, khó có thể xin được nghỉ. Ấy là chưa kể lúc chót một vài trưởng
thayđổi việc làm và chủ hãng mới không cho nghỉ, khóatrưởng lại mời thêm trưởng
khác để thaythế.
Khó khăn hơn nữa là biết nhờ người trưởng đó nhiệmvụ gì. Có trưởng sẵn sàng cộng
tác trong tráchvụ nào cũng được, có trưởng thì thíchhợp trong một vài tráchvụ
nào đó thôi.
Khókhăn 2: QuyếtĐịnh
Trong bất cứ tổchức nào hay một chươngtrình nào, người chịu tráchnhiệm chính
cũng phải có những quyếtđịnh. Ngoài nộidung của khóa HHR theo thủbản huấn
luyện phải tuân theo, việc điềuhành khóa hoàntoàn do quyếtđịnh của khóa
trưởng, do đó mỗi khóa đều có những nét đặcbiệt riêng. Người khóatrưởng lúc nào
cũng phải chuẩnbị và sẵnsàng để lúc cần phải đưa ra những quyếtđịnh.
Thờigian trước khóa có nhiều nhucầu và có nhiều sựviệc cần làm. Nhất là các
khóa TùngNguyên, các trưởng trong ban huấnluyện đến từ các Châu(Council) khác
nhau, cách thức tổchức khóa HHR của mỗi Châu có những khác biệt hay “truyền
thống” riêng, nên sự khác biệt về cách làm việc hay đềnghị của các trưởng trong
ban huấnluyện tươngđối nhiều hơn. Khóatrưởng là người quyếtđịnh, kếthợp và
hòađồng những sự khácbiệt.

Thời gian trong khóa, có thể có nhiều diễnbiến không ngờ trước được, có những việc
khóatrưởng cần quyếtđịnh ngay nhưng cũng có những việc có thể đưa vào buổi họp
chung mỗi tối với ban huấnluyện. Đôi khi khóatrưởng chỉ bàn riêng hay họp riêng
với các trưởng chính hay với độitrưởngnhất hoặc bàn riêng với các ban ngành, bàn
với CốVấn, TưVấn trước khi quyếtđịnh. Quyếtđịnh ảnh hưởng đến một khóa với
toàn người lớn không phải lúc nào cũng là việc dễdàng.

7. Thêm về vai trò khóatrưởng.
Nguời khóatrưởng của khóa HHR đóng một lúc trong ba vai trò:
KhóaTrưởng: Trong các thủtục hànhchánh và nộidung huấnluyện của khóahọc.
TrạiTrưởng: Đờisống, tiệnnghi và chươngtrình của toàn thể khóasinh và ban
huấnluyện.
ThiếuTrưởng ThiếuĐoàn Gilwell Số 1: Khóa HHR dùng hìnhthức của một Thiếu
Đoàn kiểumẫu. Điềuhành sinhhoạt của một thiếuđoàn thựcsự được trao cho các
em mà “em” ĐộiTrưởngNhất là người đứng đầu tráchnhiệm. (HĐHK dùng chữ “Boy
Led Troop” (Các em dẫn Đoàn)). Người ThiếuTrưởng có thể nói là người đứng đàng
sau và làm việc riêng với ĐộiTrưởngNhất. Ngoại trừ những lúc nghỉ giảilao hay
trong lúc ngồi ăn chung bàn với khóasinh, trong suốt khóa và trước mặt khóasinh,
người khóatrưởng rất ít nói và chỉ nói lúc cần trong vai trò Thiếutrưởng, vídụ như
“Câu chuyện Dưới Cờ, nghithức phongnhậm độitrưởng”, vv…
Trần Văn Long
Ngày Lễ Tạ Ơn 2013
http:\\hd.langhue.org
__________
Tham khảo:
Thủbản huấnluyện HHR (Wood Badge for the 21 st Century 2012, Administrative Guide
and Staff Guide, 2011 Edition)
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