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Vài nét về khóa huấn luyện trưởng STAF tại Pháp 
 

Stage de Formateurs Adjoints - Phụ tá ủy viên huấn luyện 3 gỗ
                                                      
                                                                                             Sóc Yêu đời Lafouasse Gia Bình 
 
 

Vị trí của khóa STAF  
Tại Pháp, các trại tổ chức cho trẻ vị thành niên đều 
phải theo đúng thủ tục do Bộ Thanh niên và Thể 
thao đề ra vì mục đích bảo vệ trẻ em đã được đặt 
trên một vị trí hết sức quan trọng. Trưởng Hướng 
đạo do đó ngoài chức năng giáo dục trong phong 
trào còn phải hiểu, thông thuộc và làm đúng theo 
luật hiện hành.   Luật của nước Pháp chỉ cho phép 
hoạt động một Trung tâm giải trí (centre de loisir) 
hay Trung tâm nghỉ mát (centre de vacances) khi 
người chịu trách nhiệm được Bộ Thanh niên và 
Thể thao công nhận. Các sinh hoạt trong năm của 
một đơn vị Hướng Đạo được xem như một Trung 
tâm giải trí, các đoàn sinh chỉ đến sinh hoạt nhưng 
không ngủ lại. Trong khi đó các trại Hướng Đạo 
trên 6 ngày 5 đêm được xem như một Trung tâm 
nghỉ mát các trại sinh đến sinh hoạt, ăn và ngủ tại 
chỗ. 
 
Để được công nhận có khả năng điều hành một 
Trung tâm giải trí hay một Trung tâm  nghỉ mát, vị 
giám đốc (directeur) phải có Bằng Khả năng Giám 
đốc (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur 
– BAFD).  
 
Bằng nầy chỉ có hiệu lực trong vòng 5 năm với 
điều kiện mỗi năm phải làm giám đốc một Trung 
tâm giải trí hay một Trung tâm nghỉ mát. Các trung 
tâm nầy sẽ được các thanh tra (inspecteur) của Bộ 
Thanh niên và Thể thao Pháp đến thăm để xem 
việc tổ chức cũng như sinh hoạt của các trẻ em 
trong trung tâm có theo đúng luật hay không.  
 
Bài viết nầy đặt trọng tâm vào tiến trình (parcours) 
cá nhân một trưởng Hướng đạo để đạt được bằng 
BAFD ngỏ hầu tổ chức một trại Hướng đạo nhiều 
ngày. 
  
Để có được BAFD, và theo chương trình của 
Scouts de France, thí sinh phải qua :  
 - Một khóa CHAM (9 ngày),  
 - Thực hành trong một trại với tư cách trại phó hay 
trại trưởng 

  - Làm một tờ trình những kinh nghiệm thu được  
 - Một khóa STAF (8 ngày),  
 - Thực hành trong một trại với tư cách trại trưởng 
 - Làm một bảng lượng giá khả năng của chính 
mình  
 - Ra trước ủy ban cấp bằng của Bộ TNTT để được 
duyệt xét.  
 
Khóa CHAM (dành cho các Ủy viên và Liên đoàn 
trưởng) là một khóa học lý thuyết trong 9 ngày, 
mỗi ngày bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 23 giờ. 
Tuy vậy đa số các khóa sinh phải thức đến 2 hay 3 
giờ sáng những ngày cuối để làm cho xong các đề 
án do mình tự đặt ra.  
 
Sau khóa học, đa số được công nhận khả năng, một 
số rất ít vì trình độ kém cõi không trúng cách, 
thường thì những người này tự ngưng sinh hoạt sau 
đó. Tiếp đến là phần thực hành trong một trại nhiều  
ngày (ít nhất 14 ngày với ít nhất 12 đoàn sinh), 
trong đó thí sinh BAFD phải chứng tỏ khả năng 
của mình trong vai trò trại trưởng hay trại phó. 
 
Trại vừa xong, những thành công, khó khăn hay 
thất bại thu lượm được đều là hành trang quý giá 
cho các thí sinh BAFD trở về trại trường nhập khóa 
STAF (Stage de Formateurs Ajoints – đào tạo Phụ 
tá Ủy viên huấn luyện – 3 mẫu gỗ) hay MOISSON 
(đào tạo Ủy viên phát triển).   
 
Hiện nay, STAF là khóa học cao nhất trong hệ 
thống huấn luyện của Scouts de France, xưa kia 
còn có STIF cao hơn (Ủy viên huấn luyện cấp quốc 
tế – 4 mẫu gỗ) nhưng nay đã bỏ.  
 
Khóa STAF 
Vừa vào trại trường, mỗi khóa sinh đến gặp riêng 
một trưởng huấn luyện viên để tự lượng giá khả 
năng và hiểu biết cá nhân, từ đó tự đặt cho mình 
những mục tiêu (objectifs) phải đạt được sau khóa 
học. Để đạt được những mục tiêu nầy, khóa sinh 
cần thu đạt được một số hiểu biết mà mình chưa 
có. Những hiểu biết cần phải có nầy là những chờ 
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đợi (attentes) mà mỗi khóa sinh đệ đạt lên ban 
giảng huấn.  Ban giảng huấn ghi nhận những chờ 
đợi của khóa sinh và giúp khóa sinh mở rộng tầm 
nhìn (élargir sa vision) của mình để thấy được nhu 
cầu (besoin) huấn luyện hầu có thể đảm nhiệm 
trách vụ huấn luyện viên sau nầy. 
 
Giữa khóa học, một lần lượng giá nữa đã được tổ 
chức để mỗi khóa sinh tự kiểm điểm lại những mục 
tiêu của mình; những chờ đợi mới, những nhu cầu 
mới lại được đem ra thảo luận. Lần lượng giá nầy 
rất quan trọng, nó giúp cho các khóa sinh điều 
chỉnh hướng đi (rectifier le cap) của mình ngõ hầu 
đạt được những mục tiêu do mình đặt ra từ đầu 
khóa học.    
 
Khóa STAF kéo dài 8 ngày, chương trình bắt đầu 
lúc 8 giờ và kết thúc lúc 23 giờ.  Thời giờ có hạn, 
ban giảng huấn phải đưa ra một chương trình theo 
sát nhất nhu cầu huấn luyện cho đại đa số các khóa 
sinh. Đó là những lý do mà trong khóa STAF Phục 
sinh 2004, phân nửa các tiết học được tổ chức cho 
toàn thế các khóa sinh. Phân nửa còn lại là các 
xưởng tiến hành song song để thỏa mãn nhu cầu 
huấn luyện cá biệt. Các khóa STAF đều khác nhau, 
khả năng các trưởng trong ban giảng huấn là thước 
đo thành công của khóa học.   
  
Các khóa sinh lợi dụng tất cả thì giờ có được để 
học hỏi thêm với các huấn luyện viên (HLV), trao 
đổi kinh nghiệm lẫn nhau, tự tìm tòi học hỏi thêm 
nơi thư viện của trại trường và bắt buộc phải theo 
đầy đũ những giờ lý thuyết và thực hành chung. 
Những giờ học vô cùng hấp dẫn và hứng thú, cả 
HLV lẫn khóa sinh đều bắt buộc phải chứng tỏ khả 
năng của mình. Cái khó là các HLV đang hướng 
dẫn các HLV tương lai do đó nhất cử nhất động 
của ban giảng huấn đều được phân tích để rút ưu, 
khuyết điểm.  
 
Một điểm quan trọng của STAF mà các khóa sinh 
phải làm được là sẵn sàng từ bỏ tất cả những định 
kiến (prêt à se remettre en cause) để có thể thu thập 
thêm hiểu biết. Như con tôm hùm (khóa sinh) nếu 
không từ bỏ được lớp vỏ cứng nhắc (định kiến) này 
thì nó không thể lớn lên (không thu thập thêm kiến 
thức) được.  "Học thầy không tày học bạn" không 
là câu tục ngữ chỉ áp dụng riêng cho dân Việt Nam, 
tinh thần tương thân, tương ái đã được thể hiện thật 
đầy đủ và trọn vẹn trong khóa STAF. Cái hay là tất 
cả đều sẵn lòng dẹp tự ái của mình đi để nghe lời 

phân tích của các bạn đồng khóa mà không nổi 
nóng hay có những hành động thô lỗ. Khách quan 
mà nói, những lời phân tích nầy đều có tính cách 
xây dựng để giúp các bạn mình tiến lên, những đả 
phá và chỉ trích vô ý thức đều không thấy xuất 
hiện. 
 
Trong mọi hoàn cảnh, khóa sinh phải trông cậy vào 
khả năng thực của chính mình, cố gắng đạt được 
những mục tiêu mình đã đặt ra từ đầu, góp phần 
đưa đến thành công cho đề án của toán mình. Một 
ví dụ nhỏ : lập giáo án cho một tiết học 1 giờ 30 
phút (phân tích nhu cầu, thành phần khóa sinh, đề 
ra các mục tiêu, lập chương trình, điều hợp, lượng 
giá, thủ bản...), một toán 5 khóa sinh đã phải làm 
việc ít nhất 12 giờ. Mỗi người phải hoàn thành 
phận sự của mình, việc của mình làm phải ăn khớp 
với đề án của toán, tất cả trong thời gian rất ngắn. 
Thật khó làm, nhưng khi thành công thì cũng thật 
thích thú.  
 
Các khóa sinh được chia ra làm 4 tóan. Ở trình độ 
này tất cả đều có khuynh hướng và khả năng  lãnh 
đạo, do đó một cách tự nhiên các toán trưởng tự 
động thay đổi tùy theo hoàn cảnh, không một tranh 
giành cũng không một lần lớn tiếng.  
 
Khóa STAF Phục sinh 2004 qui tụ 17 khóa sinh là 
các ủy viên miền (commissaire régional), ủy viên 
tỉnh (commissaire départemental), ủy viên ngành 
(commissaire de branche), liên đoàn trưởng. Đa số 
còn rất trẻ, nhỏ tuổi nhất 24 và lớn tuổi nhất 55. 
Trung bình khoảng 30 tuổi.  
 
Thành phần HLV cũng rất trẻ, khóa trưởng dưới 40 
tuổi, ba phụ tá dưới 35 tuổi. 
 
Tuy mệt mỏi vì cố gắng hết sức nhưng không lúc 
nào vắng tiếng cười, HĐS vui tươi có lẽ là điều luật 
mà ai cũng theo một cách hết sức tự nhiên. Nhiều 
trưởng bề ngoài đạo mạo nhưng khi góp chuyện 
vui thì khỏi nói, cứ như chợ Tết ! 
 
Scouts de France là một hội Hướng Đạo Công 
giáo, mỗi chiều lúc 18 giờ đều có thánh lễ dành cho 
những ai muốn tham dự, linh mục dâng lễ cũng là 
một khóa sinh, mới 25 tuổi đầy tự tin và nhiệt 
huyết. Buổi tối trước khi đi ngủ là giây phút cầu 
nguyện chung, mỗi nhóm thay phiên nhau sửa 
soạn, tạ ơn Chúa một ngày bình an trôi qua...  Buổi 
sáng có giờ tinh thần trong 30 phút, do các toán 
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khóa sinh chuẩn bị, mỗi ngày một đề tài khác nhau 
và thường rất sâu sắc, để có được như vậy các khóa 
sinh trong toán đã phải làm việc chung cật lực 
trong nhiều tiếng đồng hồ.   
 
Hôm trước ngày mãn khóa, sau phần lượng giá của 
mỗi khóa sinh với một HLV mình chọn và sau một 
thánh lễ tạ ơn giản dị nhưng cảm động, buổi ăn tối 
cuối cùng dành làm liên hoan mừng tất cả đều 
trúng cách (đạt được những mục tiêu do chính 
mình đặt ra và được ban giảng huấn công nhận 
khả năng), sau đó mọi người tham dự một trò chơi 
đêm nhỏ trước khi đi ngủ. 
 
Hôm nay là ngày cuối, từng cái siết tay từ giã đến 
những nụ hôn trên má trìu mến đều để lại trong tâm 
khảm mỗi người nhiều kỷ niệm. Một khóa sinh bắt 
đầu liền sau đó, anh là HLV cho một khoá STAP 
(khóa huấn luyện dành cho các trưởng đơn vị) 10 
ngày cũng ngay tại đất trại Jambville. Anh là khóa 
sinh STAF trẻ nhất nhưng tôi tin rằng anh sẽ là một 
trong những khóa trưởng HL sáng giá nhất của 
Scouts de France. 
 

Sau khóa STAF 
Bây giờ là lúc phải lo trại hè để hoàn thành phần 
thực hành thứ hai trong chương trình BAFD. Chỉ 
còn 1/4 đường nữa để có thể mở một trại HĐ hay 
tổ chức sinh hoạt cho một liên đoàn trong một niên 
khóa theo đúng thủ tục tại Pháp. Làm trưởng 
Hướng đạo thật khó nhưng nhìn những người bạn 
cùng đi chung con đường chông gai nầy hình như 
không ai chùn bước. 
 

                            Antony, tháng 5 năm 2004 
                 Sóc Yêu đời Lafouasse Gia Bình 

-------------------------------------------------------------------------------- 
- STAF : Stage de Formateurs Adjoints - Khóa đào tạo Phụ tá 
Ủy viên Huấn luyện – 3 mẫu gỗ 
- MOISSON : Stage de direction de projet et de ressources 
adultes dans le Mouvement – Khóa đào tạo Ủy viên Phát 
triển 
- BAFA: Brevet d'Aptitude aux Fonctions 
d'Animateur - Bằng khả năng điều hành trung tâm 
nghỉ mát - giải trí 
- BAFD : Brevet d'Aptitude aux Fonctions de 
Directeur - Bằng khả năng giám đốc trung tâm nghỉ 
mát - giải trí 
- STAP : Stage d'Approfondissement Pratique – Khóa hoàn 
luyện đào tạo trưởng đơn vị. 

 

           Baày Soùi  Nhoû 
Ta nhôù quaù chao ôi baày Soùi nhoû 
Maét no troøn thô daïi töïa chim non 

Hoàn traéng tinh chan chöùa taám loøng son 
Tim trong saïch hieàn hoøa thaân thieát quaù 

 

Nhöõng buoåi saùng khi bình minh raïng toûa 
Baày hoâ to tieáng Roáng Lôùn chaøo ta 
Soùi con nghe lôøi daïy cuûa Soùi giaø 

Tình thaém ñeïp röøng Seeonee yeâu meán. 
 

Tieáng huù Baloo caû Baày chaïy ñeán 
Ngoan ngoaõn nghe lôøi giaûng daïy Luaät Röøng 

Bagheera nhìn aâu yeám vui möøng 
Roài tieáp ñeán cuoäc Saên ñaày höùng thuù. 

 

Chill thöông meán khuyeân Baày khoâng uû ruõ 
Ñôøi Soùi con vui thuù haùt ca hoaøi 
Duø khi Saên ñaõ vaát vaû meät nhoaøi 

Vaãn vui veû töôi cöôøi theâm raïng rôõ. 
 

Akeâla bao dung vaø côûi môû 
Daét Baày vöõng böôùc, böôùc vôùi thöông yeâu 

Luoân chôû che cho Baày Soùi thaät nhieàu 
Ñem taâm huyeát giöõ Röøng thay cöûa ngoõ. 

 

Ta nhôù quaù chao ôi Baày Soùi nhoû 
Tình yeâu em soáng maõi coõi loøng ta 
Duø ñaát trôøi ngaên caùch coù chia xa 
Tim ta vaãn trao veà Baày maõi maõi. 

 

Nguyeãn Thò Xuaân Lan 
( Doác Mô) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


