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NGUYÊN LÝ HƢỚNG ĐẠO 
 

Bản tóm tắt 
 

Vĩnh Đào 
 

 

 

Các "nguyên tắc cơ bản", hay là "nguyên lý" của phong trào Hướng Đạo được định nghĩa như là 

những yếu tố nền tảng của phong trào, và gồm 3 thành phần sau đây: mục đích của phong trào Hướng 

Đạo, các nguyên tắc chỉ đạo, và phƣơng pháp Hướng Đạo. 

 

Chương I của Hiến chương Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới mang  tựa đề là "Phong trào Hướng Đạo" 

và gồm có 3 điều, qui định: 

 

1) Định nghĩa và mục đích của phong trào Hướng Đạo. 

2) Các nguyên tắc và sự thể hiện các nguyên tắc đó trong Lời Hứa và Luật Hướng Đạo. 

3) Phương pháp Hướng Đạo. 

 

 

I - ĐỊNH NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH 

 
1. Định nghĩa 
 

Điều I định nghĩa Hướng Đạo như sau: 

 

"Phong trào Hướng Đạo là một phong trào giáo dục thanh thiếu niên, đặt căn bản trên sự tự 

nguyện; đó là một phong trào có tính cách không chính trị, mở ra cho mọi người, không phân biệt giới 

tính, nguồn gốc, chủng tộc hay tín ngưỡng, thể theo mục đích, nguyên tắc và phương pháp do vị sáng lập 

phong trào đề xướng và trình bày sau đây". 

 

Trước hết, Hướng Đạo là một phong trào. Từ "phong trào" hàm ý một loạt hành động nhằm một 

mục đích nào đó. Do đó, một phong trào có một mục đích muốn đạt tới và một tổ chức để tiến tới mực 

đích đó. 

Hướng Đạo được định nghĩa là một phong trào giáo dục, và đó là đặc điểm cơ bản nhất của Hướng 

Đạo. Công tác giáo dục của Hướng Đạo nhắm vào đối tượng thanh thiếu niên. Theo khuôn mẫu áp dụng 

chung trên thế giới, các thanh thiếu niên trong các đoàn thể Hướng Đạo được phân phối để sinh hoạt trong 

4 ngành, tùy theo tuổi. Không có một qui định chung về lứa tuổi cho mỗi ngành, nhưng thông thường sự 

phân chia thường thấy như sau: ngành Ấu (8-12 tuổi), ngành Thiếu (12-16), ngành Thanh (16-18), ngành 

Tráng (18 đến 21 hay 25 tuổi). Một cách tổng quát, mỗi ngành trong sinh hoạt Hướng Đạo trùng hợp với 

một lứa tuổi trong hệ thống giáo dục học đường, như ngành Ấu tương ứng với tuổi bậc tiểu học, ngành 

Thiếu bậc Trung học cấp 1, ngành Thanh bậc Trung học cấp 2 và ngành Tráng là lứa tuổi Đại học. 

Phong trào Hướng Đạo đặt căn bản trên sự tự nguyện. Việc gia nhập phong trào đối với tất cả, 

Trưởng cũng như đoàn sinh, là một hành động tự nguyện. 

Đặc điểm kế tiếp là tính cách không chính trị. Hướng Đạo nhằm mục đích giáo dục công dân 

nhưng không mang tính chính trị. Tính cách không chính trị của phong trào Hướng Đạo có nghĩa là 

Hướng Đạo không tham dự vào việc tranh đấu giành chính quyền, là mục tiêu cuối cùng của chính trị và 

là đường lối hành động của các đảng phái chính trị. 

Hướng Đạo được mở ra cho mọi ngƣời, không phân biệt giới tính, nguồn gốc, chủng tộc, hay 

tín ngƣỡng. Một đặc điểm cơ bản của Hướng Đạo là không kỳ thị đối xử về bất cứ phương diện nào. Ở 

những nước chỉ có một hội Hướng Đạo, tổ chức Hướng Đạo tất nhiên đón nhận đoàn sinh mà không có 

một sự phân biệt đối xử nào. 

 

2. Mục đích 
 

Đoạn 2 của điều I xác định tiếp theo mục đích của phong trào: "Phong trào Hướng Đạo có mục đích 

góp phần vào việc phát triển thanh thiếu niên bằng cách giúp họ phát huy toàn vẹn các khả năng về thể 

chất, trí tuệ, tính khí, xã hội và tinh thần, trên cương vị cá nhân, trên cương vị công dân có tinh thần trách 

nhiệm, và trên cương vị thành viên các cộng đồng địa phương, quốc gia và quốc tế". 

 

Mục đích của phong trào Hướng Đạo nhắm vào việc giáo dục thanh thiếu niên bằng cách tác động 

toàn diện trên các mặt thể chất, trí tuệ, tính khí, xã hội, và tinh thần. Đó là năm lãnh vực tác động của giáo 

dục Hướng Đạo. Phong trào Hướng Đạo quan niệm rằng cá tính mỗi người là do sự tác động qua lại của 

tất cả các mặt kể trên, do đó, muốn giáo dục đoàn sinh, rèn luyện một con người phát triển quân bình và 

toàn diện, cần chú tâm đến tất cả các mặt cấu tạo thành nhân cách con người, không thể tách rời các mặt 

kể trên. 

- Thể chất (physical): rèn luyện cơ thể lành mạnh, dẻo dai; 
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- Trí tuệ (intellectual): phát triển trí thông minh, óc xét đoán, suy luận; 

- Tính khí (emotional): phản ứng tình cảm, cách cư xử, cách đối phó với ngoại cảnh; 

- Xã hội (social): khả năng hợp tác với kẻ khác, khả năng quyết định, lãnh đạo, giữ một vai trò trong 

cộng đồng); 

- Tinh thần (spiritual): hướng đến những giá trị tâm linh của cuộc sống. 

Trên đây là định nghĩa Hướng Đạo và mục đích mà phong trào Hướng Đạo theo đuổi. Để đạt tới 

mục đích trên, phong trào Hướng Đạo dùng một phương pháp gọi là phương pháp giáo dục Hướng Đạo. 

Nhưng trước khi đề cập đến phương pháp, cần nói tới những nguyên tắc chỉ đạo trong đường lối giáo dục 

của phong trào. 

 

 

II - CÁC NGUYÊN TẮC 
 

Các nguyên tắc đối với phong trào Hướng Đạo là những điều cơ bản phải tôn trọng khi hành động 

để đạt tới mục tiêu. Phong trào Hướng Đạo đặt ba nguyên tắc cơ bản làm nền tảng của mọi hoạt động 

của mình: 

 

- Nguyên tắc tinh thần : Bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh. 

- Nguyên tắc xã hội : Bổn phận đối với kẻ khác. 

- Nguyên tắc cá nhân : Bổn phận đối với chính mình. 

 

1. Bổn phận đối với tín ngƣỡng tâm linh 
 

Hiến chương Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới dùng tựa đề "Bổn phận đối với Thượng đế" để gọi 

nguyên tắc đầu tiên được nêu trong số ba nguyên tắc căn bản của phong trào Hướng Đạo và định nghĩa 

nguyên tắc này như sau: "Tuân theo những nguyên tắc tinh thần, trung thành với tôn giáo thể hiện các 

nguyên tắc đó, và chấp nhận những bổn phận phát sinh từ đó". 

Hành động giáo dục của Hướng Đạo nhằm khuyến khích thanh thiếu niên vươn lên khỏi những giá 

trị vật chất của đời sống để hướng đến những giá trị tâm linh. Hướng Đạo không tìm cách ảnh hưởng đến 

sự lựa chọn tôn giáo của đoàn sinh nhưng khuyến khích và tạo cơ hội để đoàn sinh thi hành bổn phận đối 

với tôn giáo của gia đình hay của mình, hoặc để tìm hiểu và chọn một tín ngưỡng cho mình. 

 

2. Bổn phận đối với kẻ khác 
 

Nguyên tắc bổn phận đối với kẻ khác chi phối thái độ của cá nhân đối với xã hội trong nghĩa rộng, 

bao gồm những cộng đồng từ nhỏ đến lớn nhất. Hiến chương HĐTG định nghĩa bổn phận này như sau: 

- "Trung tín với đất nước trong chiều hướng phát huy hoà bình, sự cảm thông và hợp tác trên các 

lãnh vực địa phương, quốc gia và quốc tế. 

- Tham gia vào việc phát triển xã hội trong sự tôn trọng phẩm giá con người và sự toàn vẹn của 

thiên nhiên". 

 

3. Bổn phận đối với chính mình 
 

Phương thức Hướng Đạo là một hệ thống tự giáo dục, nghĩa là mỗi cá nhân phải đảm nhận lấy trách 

nhiệm tự rèn luyện và phát huy các khả năng của mình. Việc này được quan niệm như là một bổn phận 

của mỗi cá nhân đối với bản thân mình. 

Trong quá trình tự rèn luyện này, Lời Hứa và Luật Hướng Đạo giữ một vai trò chủ yếu. 

Để tiến tới mục đích đã ấn định, phong trào Hướng Đạo sử dụng một phương pháp giáo dục độc 

đáo, được gọi là phương pháp hướng đạo. 

 

 

III - PHƢƠNG PHÁP 
 

Phương pháp hướng đạo kết hợp các yếu tố sau: 

 

1) Lời Hứa và Luật 

Đoàn sinh đã tự nguyện cam kết tuân theo Lời Hứa và Luật để chính thức trở thành một thành viên 

của phong trào, em được khuyến khích luôn luôn cố gắng tôn trọng lời đã cam kết để rèn luyện chí khí, trở 

thành một con người với những đức tính và những giá trị đạo đức chứa đựng trong các nguyên tắc chỉ đạo 

của phong trào Hướng Đạo. 

 

2) Học bằng thực hành 

Một đặc điểm của giáo dục Hướng Đạo là đoàn sinh học hỏi trong khi thực hiện những công việc 

mà mình ưa thích, bằng những trò chơi, bằng cách quan sát, thí nghiệm, tiếp xúc với thực tế. Đó là điểm 

khác biệt lớn so với phương pháp giáo dục cổ điển của nhà trường. Trong sinh hoạt Hướng Đạo, không có 

bảng đen, không có bài vở ghi chép, nhưng mỗi sinh hoạt trong Hướng Đạo đều nhằm một số mục tiêu 

giáo dục rõ rệt. 
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3) Sinh hoạt theo từng nhóm nhỏ 
 

Hướng Đạo là phân phối đoàn sinh trong những nhóm nhỏ từ 6 đến 8 em, là những cơ cấu dân chủ 

nhỏ nhờ đó đoàn sinh thu thập những đức tính và khả năng cần thiết để hợp tác và làm việc trong một 

nhóm, sống trong một cộng đồng. 

 

4) Khung cảnh biểu tƣợng 

 

Biểu tượng là một vật thể quen thuộc dùng để biểu hiện một sự vật cao cả hơn hay phức tạp hơn. 

Biểu tượng thường được dùng để giúp giải thích một điều gì bằng cách kêu gọi đến trí tưởng tượng. Trong 

sinh hoạt Hướng Đạo, khung cảnh biểu tượng là một khung cảnh bao gồm một loạt vật biểu tượng, kích 

thích trí tưởng tượng, óc sáng tạo, thỏa mãn sự ham thích phiêu lưu của trẻ em. 

 

5) Thăng tiến cá nhân 

 

Ba yếu tố trên đây của phương pháp Hướng Đạo: Lời Hứa và Luật, học bằng thực hành, sinh hoạt 

theo nhóm, được kết hợp một cách cụ thể trong một chương trình sinh hoạt, gồm tất cả những sinh hoạt 

mà đời sống Hướng Đạo đem lại cho đoàn sinh. Chương trình này phải là một tổng thể mạch lạc chứ 

không phải là sự tập hợp rời rạc của nhiều sinh hoạt không liên quan với nhau. 

Chương trình sinh hoạt phải được sắp xếp từ dễ đến khó. Lúc đầu, muốn thực hiện những sinh hoạt 

đề nghị, chỉ cần biết một số thủ thuật, kiến thức chuyên môn dễ, sau đó lần lần đến những sinh hoạt đòi 

hỏi những hiểu biết mới, những thủ thuật cao hơn. 

Chương trình sinh hoạt Hướng Đạo gồm một chương trình tiến triễn cá nhân do cơ cấu trung ương 

của hội Hướng Đạo soạn cho mỗi ngành, và mặt khác là những sinh hoạt, những dự án riêng của đội, của 

đoàn, được quyết định với sự đóng góp của đoàn sinh. Chương trình đề nghị để đoàn sinh tuần tự thực 

hiện và thăng tiến qua một quá trình tự rèn luyện thường được gọi là "chương trình đẳng thứ và chuyên 

hiệu". Ngày nay, nhiều nước không còn có một chương trình đẳng thứ với các đẳng thứ cổ điển như 

Hướng Đạo tân sinh, hạng nhì, hạng nhất… mà soạn ra một chương trình tổng hợp mang một hình thức 

thích hợp và mới mẽ hơn nhưng cùng với mục đích giúp đoàn sinh tiến triển tuần tự qua từng giai đoạn. 

Chương trình này được gọi là phương án giáo dục của ngành, và dĩ nhiên là mỗi ngành có một phương án 

riêng. 

Chương trình tiến triển cá nhân này nằm trong một chương trình sinh hoạt theo nghĩa rộng của cả 

đoàn, cả liên đoàn, với các buổi cắm trại, xuất du, dự án các loại… Điều kiện cần thiết là chương trình 

sinh hoạt phải hấp dẫn đối với đoàn sinh, nghĩa là đáp ứng các sở thích, nhu cầu tìm tòi, khám phá, phiêu 

lưu, hoạt động, giúp ích kẻ khác, của đoàn sinh. Một chương trình không có tính cách hấp dẫn chắc chắn 

dẫn đến thất bại, thất bại trong việc giáo dục, gây hứng thú, và giữ đoàn sinh lại với đoàn. 

 

6) Môi trƣờng thiên nhiên 

Hướng Đạo cho đoàn sinh càng nhiều cơ hội càng tốt để tiếp xúc với thiên nhiên. Ngoài việc giúp 

rèn luyện một cơ thể lành mạnh, dẻo dai, những sinh hoạt ngoài trời cũng giúp rất nhiều trong việc rèn 

luyện chí khí và phát triển trí tuệ, vì những thử thách phải đương đầu khi sống giữa thiên nhiên kích thích 

những khả năng sáng tạo và thích ứng để vượt qua trở ngại. 

 

7) Vai trò của Trƣởng 

Trong phương pháp Hướng Đạo, vai trò của Trưởng, hay là tương quan giữa người trưởng thành 

hướng dẫn đoàn và đoàn sinh mà mình giữ trách nhiệm giáo dục là một yếu tố quan trọng và cần được 

hiểu rõ. Người Trưởng trong một đoàn Hướng Đạo không phải là một người chỉ huy, ra lệnh để cho đoàn 

sinh làm theo, mà là người có ba nhiệm vụ chính: 

- Trước hết, Trưởng là người hướng dẫn sinh hoạt: tức là người trông nom để những dự án mà đoàn 

thực hiện được tiến hành đến nơi đến chốn. Khi đoàn thực hiện một công trình nào đó, có thể đến lúc cần 

được giúp đỡ về một mặt kỹ thuật, Trưởng có mặt để đem lại một giải pháp, hoặc là tự mình giúp ý kiến 

cho đoàn hay là mời một người có khả năng để cố vấn cho đoàn để công trình có thể tiếp tục cho đến lúc 

hoàn tất. Tuy rằng không ai đòi hỏi người Trưởng phải có đầy đủ khả năng kỹ thuật để có thể theo dõi tất 

cả những sinh hoạt trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhưng trong mọi trường hợp Trưởng phải là người có 

thể giúp cho đoàn có được sự hướng dẫn hay trợ giúp cần thiết về kỹ thuật để hoàn thành dự án (qua sự 

giúp đỡ của một chuyên viên mời từ bên ngoài hay sự tra cứu tài liệu chẳng hạn). 

- Trưởng là một nhà giáo dục: là người theo dõi tiến trình tự giáo dục của đoàn sinh, chú ý để các 

kinh nghiệm mà đoàn sinh thu thập trong thời gian sinh hoạt với đoàn là những cơ hội để phát triển kiến 

thức, khả năng, tính khí của em. Là một nhà giáo dục, Trưởng theo dõi sát khả năng, cá tính và nhu cầu 

của mỗi đoàn sinh, giúp mỗi em nhận thức rõ những nhu cầu của mình để chấp nhận một tiến trình tự giáo 

dục qua thời gian mà em sống với đoàn. Trưởng cũng trông chừng để cho chương trình đề nghị thích hợp 

với nhu cầu phát triển của đoàn sinh mình. 

- Trưởng là người điều hợp nhóm: sau cùng, Trưởng trông nom làm sao để cho đoàn của mình có 

một không khí vui tươi, lành mạnh, cởi mở và thân thiện, một nơi mà mọi người cảm thấy thoải mái, phấn 

khởi để cộng tác, học hỏi với nhau trong những sinh hoạt chung để cùng tiến bộ. Việc này đòi hỏi một sự 

tương kính, tin tưởng lẫn nhau, chấp nhận những cá biệt của từng người. 
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Nói tóm lại, vai trò của Trưởng là một yếu tố trong phương pháp Hướng Đạo nên cần được hiểu 

một các đúng đắn. Trưởng không phải là người ra lệnh để người khác làm, một người quyết định tất cả, 

ôm đồm hết mọi công việc vì đoàn sinh mình quá "yếu"... Trưởng cần hiểu rõ nhiệm vụ của mình, là một 

người hướng dẫn sinh hoạt, một nhà giáo dục và một người điều hợp nhóm, tạo điều kiện để đoàn sinh 

cảm thấy phấn khởi, vui vẻ chấp nhận một chương trình để phát triển các khả năng của mình trong khi 

sinh hoạt với đoàn. 

 

 


