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NGƢỜI LỚN TRONG HƢỚNG ĐẠO 
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        HLV: LT NGUYỄN QUỐC KHÁNH 

PHỤ TÁ: LT NGUYỄN MINH TUẤN 

 

I. Mục tiêu bài khóa: 

 

1. Hiểu được chính sách Ngƣời Lớn Trong Hƣớng Đạo, Adults In Scouting 

(AIS). 

2. Hiểu được Vòng Đời Phục Vụ Của Ngƣời Lớn, The Adults Life Circle. 

3. Ghi nhận sự tham gia của bạn với tư cách là người huấn luyện trong chu kỳ 

phục vụ của người trưởng thành. 

4. Nhận biết tình trạng hiện tại của việc tuân thủ chính sách Người Lớn Trong 

Hướng Đạo, AIS (Adults In Scouting) của đơn vị của mình (Đoàn, liên đoàn, 

đạo, châu) và cấp Quốc Gia (NSO). 

 

 

II. Nội Dung Bài Khóa: 

 

1. CÁC CHÍNH SÁCH QUAN TRỌNG CỦA WOSM, (WOSM POLICY) 

 

- World Scout Youth Programme. (Chương Trình Trẻ) 

- World Scout Youth Involvement.(Sự Tham Gia Của Người Trẻ) 

- Safe from Harm (An Toàn Khỏi Nguy Hại) 

- Adults in Scouting Policy (Người Lớn Trong Hướng Đạo, AIS)  

 

2. VỊ TRÍ CỦA CHÍNH SÁCH AIS (Ngƣời Lớn Trong Hƣớng Đạo, 

Adults In Scouting): 

 

Chƣơng Trình Trẻ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa trẻ và người lớn, 

dựa trên sở thích, nhu cầu và khả năng của trẻ. Một Chương Trình Trẻ hiệu quả, hấp 

dẫn giới trẻ và được coi là phù hợp với thực tế xã hội mà chương trình được cung cấp, 

cũng sẽ thu hút những người lớn cam kết ủng hộ việc thực hiện. 

Từ góc độ tổ chức, Lĩnh vực Người Lớn Trong Hướng Đạo hỗ trợ việc thực hiện 

Chương Trình Trẻ. 

 

3. Tại sao chính sách AIS lại cần thiết? 

 



Chúng ta có thể khẳng định rằng Phong trào Hướng đạo không thể tồn tại trên 

khắp thế giới nếu không có hàng triệu người lớn, đa số là tình nguyện viên, hiện đang 

hỗ trợ Phong trào bằng cách thực hiện nhiều vai trò hoặc chức năng khác nhau. 

 

4. Chính sách AIS  (định nghĩa) 

 

Chính sách Người Lớn Trong Hướng Đạo là một cách tiếp cận có hệ thống để hỗ 

trợ người lớn nâng cao hiệu quả, sự cam kết và động lực của sự lãnh đạo của người 

lớn. Để các chương trình tốt hơn được hỗ trợ trong việc phân phối của người trẻ và 

cho những người trẻ tuổi. Nó cũng nâng cao hiệu lực và hiệu quả chung của tổ chức. 

 

5. Chính sách AIS Kết quả thực hiện 

Hiểu chính sách AIS và sau đó thực hiện chính sách này để thúc đẩy vòng đời 

phục vụ của người lớn. 

Kết quả: 

- Chương trình tốt hơn cho trẻ (Chương Trình Trẻ) 

- Cải thiện hiệu quả, sự cam kết và khả năng lãnh đạo của người lớn 

(Người lớn trong Hướng đạo) 

・ Các tổ chức hiệu quả hơn (phát triển tổ chức) 

・ Lợi thế cạnh tranh 

III. KHUNG HUẤN LUYỆN BẰNG RỪNG 

WOOD BADGE FRAMEWORK 

- Khung Huấn Luyện Bằng Rừng (Wood Badge Framework) là gì? 

- Tại sao chúng ta cần đào tạo và phát triển Người lớn của chúng ta? 

- Mục đích chính của khóa huấn luyện dành cho người lớn là cung cấp cho họ 

những phương tiện để đóng góp đáng kể vào việc hoàn thành Sứ mệnh 

Hướng đạo. 

- Việc đào tạo người lớn phải tuân theo các Nguyên tắc Chính của Chính Sách 

Người Lớn Trong Hướng Đạo (AIS) và cho phép phát triển cá nhân liên tục, 

cũng như thu nhận các kỹ năng và kiến thức bổ sung. 

- Tất cả các nỗ lực đào tạo phải tuân theo Chính sách An toàn khỏi Tác hại 

của Thế giới. Tất cả những người có liên quan phải đề cao sự tôn trọng và 

lòng nhân ái ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, đồng thời ủng hộ các nguyên tắc 

An toàn khỏi Tác hại và các giá trị của Phong trào Hƣớng đạo. 

 

Định nghĩa khung WB: 

 

Khung Huy Hiệu Rừng là một tiêu chuẩn chung xác định các cấp độ đào tạo và 

phát triển cần thiết của Người Lớn Trong Hướng Đạo để thực hiện một số vai trò nhất 

định. Điều này bao gồm các cấp độ cơ bản được mong đợi và cả những cấp độ nâng 

cao hơn dẫn đến việc đạt được Huy Hiệu Rừng. Nó là một chỉ số về năng lực đào tạo 

cấp cao, hệ thống đào tạo chất lượng và cơ hội phát triển của cá nhân trong Tổ Chức 

Hướng Đạo Quốc Gia  (National Scout Organization viết tắt là: NSO). 



Nó cung cấp các cơ hội phát triển cho người lớn để có được và phát triển hơn nữa 

các năng lực để thực hiện tốt hơn các vai trò, vị trí khác nhau trong Hướng đạo và cả 

trong các khía cạnh khác của cuộc sống của họ. 

Khung WB dành cho ai? 

Khung Huy Hiệu Rừng dành cho tất cả Người Lớn Trong Hướng Đạo, trong quá 

trình phát triển cá nhân liên tục của họ, trong bất kỳ vai trò nào họ đảm nhận. Hệ 

thống nên tính đến các chú ý của mỗi cá nhân: 

・ Vị trí xã hội và khả năng đa dạng của mỗi người. 

・ Kinh nghiệm liên quan. 

・ Các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm, bằng cấp, hoạt động giáo dục có liên 

quan.  

・ Động lực, sự quan tâm, tình yêu trẻ và tình yêu phong trào hướng đạo. 

・ Sẵn sàng đón nhận các phương thức học tập khác nhau. 

・ Có tính thử thách, kích thích, toàn diện và có tính khả thi cao, có thể đạt được. 

Mục đích của Khung Huy Hiệu Rừng là: 

・ Cung cấp một khuôn khổ cho việc đào tạo, phát triển và công nhận Người Lớn 

Trong Hướng Đạo bất kể vai trò của họ là gì. 

・ Trang bị cho Người Lớn Trong Hướng Đạo những năng lực cần thiết và thiết 

yếu ở cấp độ cơ bản và nâng cao để hỗ trợ các tổ chức Hướng đạo Quốc gia (NSO). 

・ Tăng cường hiểu biết chung trong toàn tổ chức về các nguyên tắc toàn cầu của 

Người lớn trong Hướng đạo và các cách thức mà các NSO có thể thực hiện chúng. 

・ Tạo cơ hội cho Người lớn trong Hướng đạo phát triển sở thích của họ và học 

các kỹ năng mới như một phần của quá trình học tập suốt đời. 

・ Tăng cường ý thức đoàn kết và thống nhất của phong trào hướng đạo. 

Các nguyên tắc làm nền tảng cho Chƣơng trình đào tạo Huy Hiệu Rừng: 

Uỷ Ban Nguồn Lực Trưởng khi tổ chức đào tạo Huy Hiệu Rừng, cần lưu ý đến 

những cân nhắc sau: 

Tính Phát triển liên tục:  
Người lớn trong phong trào Hướng đạo liên tục phát triển và học hỏi thông qua 

nhiều phương thức khác nhau, đạt được các kỹ năng, kiến thức và năng lực mới. Cả 

cơ hội học tập bên trong và bên ngoài (đôi khi được gọi là “sự công nhận của việc học 

trước”) cần được công nhận. 

• Các nội dung, lĩnh vực cần huấn luyện: 

 Một Chương trình Đào tạo Huy Hiệu Rừng nên bao gồm:  

- Các Nội dung Căn Bản về Hƣớng đạo: Nguyên lý Hướng Đạo, Lịch sử 

Phong trào HĐ, Lịch sử Huấn Luyện, Phương Pháp Hướng Đạo… 

- Thuật Lãnh đạo, Leadership. 

- Quản lý Nhóm, Quản lý Dự án. 

-  Truyền thông. 

- Sự Thăng Tiến Cá Nhân Của Ngƣời lớn.  

Trong trường hợp việc công nhận Huy Hiệu Rừng chủ yếu được liên kết với một 

tập hợp các năng lực, thì những năng lực này nên được nhóm lại theo cách có mục 

đích và hợp lý.  



Tiến bộ với nhiều điểm đầu vào: Việc đạt được một số gỗ (hai gỗ, ba gỗ, bốn gỗ) 

nhất định xảy ra khi một người trưởng thành tham gia Phong trào, tùy thuộc vào quá 

trình xác nhận quá trình học tập và kinh nghiệm trước đó của họ cũng như các cơ hội 

đào tạo và lãnh đạo bổ sung dọc theo lộ trình đào tạo của cá nhân. 

 

 
• Không bị ràng buộc về thời gian: Không nên có bất kỳ ràng buộc nào về thời 

gian để đạt được trình độ phát triển cao hơn. Mỗi cá nhân tiến bộ theo tốc độ của 

riêng họ. Tuy nhiên, cần dự kiến một khoảng thời gian hợp lý để hoàn thành (tùy 

thuộc vào tình hình, đề xuất trong vòng ba năm). 

 • Thích ứng: Chương trình Đào tạo Huy Hiệu Rừng cần phải thích ứng, linh hoạt 

và cần đáp ứng các nhu cầu thay đổi của trẻ, người lớn và NSO. 

Năng Lực của Bằng Rừng: 

Như đã đề cập trong Các Nguyên tắc làm nền tảng cho Đề án Đào tạo Huy Hiệu 

Rừng, Khung Năng Lực Huy Hiệu Rừng nên bao gồm việc phát triển các năng lực 

trong các nội dung sau: 

・  Các yếu tố cơ bản về Hƣớng đạo (các nguyên tắc cơ bản) (Scouting 

fundamentals, essentials) như các Đặc điểm cơ bản của Hướng đạo, Thực hiện 

Chương trình Trẻ, Tầm nhìn và sự thăng tiến cá nhân, An toàn khỏi Nguy hại, v.v. 

・ Lãnh đạo và Quản lý: (Leadership and Management) như lãnh đạo tình 

huống, quản lý và phát triển nhóm, chủ động, thay đổi hàng đầu, tổ chức học tập, v.v. 



・ Quản lý dự án: Project management  

 Như tạo ý tưởng, làm việc trên kế hoạch, giải pháp, đạt được kết quả, đánh giá 

thành công, v.v. 

・ Truyền Thông có ý nghĩa, Communicating meaningfully: hiệu quả và nhạy 

cảm với văn hóa. Sự phát triển của người lớn như tạo điều kiện học tập, tổ chức đào 

tạo, cung cấp hỗ trợ huấn luyện và cố vấn, v.v. 

Dấu Hiệu Nhận Biết Của Bằng Rừng, Biểu Tƣợng: 

 

 

 

 

Tại Hội nghị Hướng đạo Thế giới lần thứ 15 ở Canada năm 1955, Đề án Huấn 

luyện Huy Hiệu Rừng và các biểu tượng khác nhau được sử dụng liên quan đến hệ 

thống Huấn luyện Huy hiệu Rừng đã được thông qua. 

Ngày nay hầu hết các quốc gia sử dụng biểu tượng hoặc ký hiệu như sau: 

・ The Wood Badge Woggle – Khâu da.  



・ Hai cục gỗ Huy hiệu Wood Badge - một bản sao của vòng cổ Dinizulu, được 

đeo trên dây da hoặc dây quanh cổ; 

・ Khăn quàng Giwell.  

・ Giấy chứng nhận Huy Hiệu Rừng (Chứng Chỉ) như một văn bản xác nhận việc 

đạt được các yêu cầu của khoá. 

Trách nhiệm trong NSO 

・ Việc phát triển hoặc xem xét Chính sách Người Lớn Trong Hướng Đạo quốc 

gia bằng cách tích hợp cấu trúc Khung Huy Hiệu Rừng và các chương trình đào tạo, 

・ Việc thực hiện Đề án Huy Hiệu Rừng, theo đề xuất Khung Huy Hiệu Rừng 

của WOSM, 

・ Đánh giá nội dung đào tạo, đề án đào tạo Huy Hiệu Rừng, cấu trúc của Toán 

Huấn luyện, tác động của nó đến chất lượng của việc cung cấp chương trình trẻ và sự 

phát triển của Hướng đạo nói chung,  

・ Quản lý hành chính cho những người đã có Huy Hiệu Rừng, 

・ Thông tin liên lạc của Đề án Huấn luyện Huy Hiệu Rừng đã sửa đổi tới trung 

tâm Hỗ trợ Hướng đạo Thế giới thông qua adultinscouting@scout.org. 

 

Quan Điểm Cá Nhân Của Mỗi Khoá Sinh: 

Vui lòng tóm tắt các nỗ lực thực hiện AIS của bạn và các nỗ lực đào tạo WB tại 

NSO của bạn và chia sẻ chúng với thành viên khác trong toán của bạn. 

IV. VÒNG ĐỜI PHỤC VỤ CỦA NGƢỜI LỚN, The Adult Life Cycle: 

Vòng Đời Phục Vụ Của Ngƣời Lớn. 
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TUYỂN DỤNG: 

Để hoàn thành Sứ mệnh của mình, mỗi NSO cần có sự tham gia, lãnh đạo của 

người lớn mà nó cần để phát triển và hoạt động hiệu quả. Để xây dựng đội ngũ người 

lớn này và duy trì họ ở mức tối ưu về chất lượng và số lượng, NSO phải có quan điểm 

rõ ràng về nhu cầu của mình, có quy trình tuyển dụng rõ ràng và thực hiện các hoạt 

động tuyển dụng có chủ ý cho mọi vị trí, vai trò hoặc chức năng (ví dụ như tuyển 

dụng các vị trí quan trọng, tuyển dụng vòng tròn đồng tâm hoặc tuyển dụng xung 

quanh và tuyển dụng hàng loạt). 

ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 

Các dịch vụ và sứ mệnh được xác định bởi các dịch vụ Hướng đạo quốc gia và 

các nhiệm vụ được dựa trên nhu cầu của các tổ chức Hướng đạo quốc gia. Các mô 



hình hoạt động tình nguyện khác nhau (ví dụ: ngắn hạn và đột xuất) và các xu hướng 

xã hội đặc biệt phải được xem xét trong quá trình phát triển mô tả dịch vụ và hệ thống 

hoạt động. Được xác định dựa trên nhu cầu của tổ chức. 

Các mô hình hoạt động tình nguyện khác nhau (ví dụ: ngắn hạn và đột xuất) và 

các xu hướng xã hội đặc biệt phải được xem xét trong quá trình phát triển mô tả dịch 

vụ và hệ thống hoạt động. 

THU HÚT VÀ LỰA CHỌN 

Mọi tổ chức Hướng đạo quốc gia đều phải có một quy trình tuyển chọn và được 

thực hiện cho tất cả các tình nguyện viên. Thủ tục này phù hợp với các dịch vụ, sứ 

mệnh và phản ánh các thực tiễn tốt nhất và đảm bảo cho các ứng viên tiếp cận các cơ 

hội cách công bằng. Người lớn phải nhận thức được quyền và trách nhiệm của mình 

và được đào tạo thích hợp để không bị chỉ trích về những hành vi không đúng khi tiếp 

xúc với các đoàn sinh, hướng đạo sinh, trẻ vị thành niên. 

HỘI NHẬP 

Quá trình tuyển dụng nhằm mục đích không chỉ cho phép người lớn nhận biết về 

công việc, vai trò và sự đóng góp của họ đối với Sứ mệnh Hướng đạo và kỳ vọng của 

tổ chức, mà còn để xem xét bối cảnh cụ thể mà người lớn sẽ hoạt động. 

điều này đạt được bằng cách cung cấp cho người lớn cơ hội tiếp xúc trực tiếp với 

môi trường công việc thực tế (ví dụ: trong đoàn, liên đoàn, đạo, châu…). Tư vấn và 

hỗ trợ phù hợp là cần thiết để đảm bảo sự hội nhập đầy đủ của người lớn vào Phong 

trào. 

THỎA THUẬN CHUNG 

Thỏa thuận chung dựa trên nguyên tắc thương lượng và cho phép tổ chức và 

người lớn đưa ra thỏa thuận rõ ràng về thời hạn, nghĩa vụ có đi có lại và quyền của 

NSO và của người lớn. 

Thỏa thuận chung nêu bật cam kết chung trong việc theo đuổi các mục tiêu của tổ 

chức thông qua văn hóa hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ các giá trị nơi động lực, kỳ vọng và 

vấn đề của các cá nhân được giải quyết đúng cách. 

BỔ NHIỆM 

Mỗi NSO phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử và bổ nhiệm người lớn 

vào mọi vị trí. 

Nó phải có một quá trình đối chiếu, chịu trách nhiệm, nhưng với sự đồng ý của 

hai bên, quy định các điều khoản và điều kiện của các quyết định trong tương lai với 

một thời hạn. 

 
 



 
 

THỂ HIỆN 

Mỗi NSO chịu trách nhiệm thiết kế và vận hành một hệ thống để đào tạo và phát 

triển người lớn trong Hướng đạo, bao gồm tất cả các vai trò và chức năng (đồng nhất 

và không đồng nhất) và ở mọi cấp độ. Hệ thống đào tạo cần được thiết kế để phù hợp 

với tất cả người lớn, đồng thời cân nhắc đến sự khác biệt và đa dạng của các thành 

viên như một cá nhân trong xã hội. 

HỖ TRỢ, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN TẠI CHỖ 

Mỗi người lớn phải nhận được sự hỗ trợ trực tiếp và đầy đủ - kỹ thuật, giáo dục, 

vật chất, đạo đức hoặc cá nhân - khi cần thiết để giúp họ thực hiện vai trò và chức 

năng của mình trong Hướng đạo. Người lớn phải cảm thấy thoải mái với nhiệm vụ 

của họ, thực hiện hiệu quả và thực hiện thành công các hoạt động mà họ chịu trách 

nhiệm. 

Chúng cần được tổ chức bởi những người lớn trong đơn vị hiện tại của chúng 

cũng như bởi những người lớn khác. 

・ Chính sách quốc gia nên cam kết tổ chức cung cấp cho mỗi người trưởng 

thành một trưởng cố vấn cá nhân (bảo huynh, bảo tỷ) để hỗ trợ họ 

HUẤN LUYỆN: 

・ Mỗi NSO phải phát triển và thường xuyên xem xét hệ thống đào tạo cho tất cả 

các vị trí, vai trò và chức năng của người lớn. 

・ Hệ thống phải linh hoạt và đảm bảo dễ dàng tiếp cận các cơ hội đào tạo về tần 

suất, mức độ gần nhau và các điều kiện đăng ký. 

Điều này dẫn đến sự cân bằng giới tốt hơn, sự đa dạng thực sự của người lớn và 

cơ hội thực sự cho các lãnh đạo trẻ tham gia. 



・ Mọi người lớn phải có cơ hội phát triển liên tục 

・ Việc học liên tục cần được tạo điều kiện thuận lợi trong suốt vòng đời trưởng 

thành trong Phong trào. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

QUẢN LÝ HIỆU SUẤT 

 

Để quản lý hiệu quả người lớn trong Hướng đạo, cần đánh giá những gì đã làm 

được để hiểu đầy đủ về những gì đã học và đạt được. 

Và bằng cách tiến hành đánh giá, chúng tôi sẽ tăng động lực cho người lớn. 

SỰ CÔNG NHẬN 

Nhận được sự công nhận và ghi nhận cho những đóng góp của họ cho Phong trào. 

QUYẾT ĐỊNH CHO TƢƠNG LAI: 

 



 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng các quyết định dựa trên thực tế với các đánh 

giá được ghi chép lại một cách thích hợp và tập trung vào kết quả hoạt động của 

người lớn, liên quan đến các chức năng, vai trò mà họ đã thực hiện. Các NSO sẽ chịu 

trách nhiệm phát triển các thủ tục và thông lệ thích hợp. 

SỰ LÀM MỚI 

Việc đổi mới, làm mới vai trò hoặc chức năng của người lớn xảy ra sau khi đánh 

giá thỏa đáng và thảo luận với người hoặc nhóm chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm 

họ (thường là trưởng nhóm của họ). Trong quá trình này, người lớn sẽ nhận được 

phản hồi và lời khuyên mang tính xây dựng về tương lai của họ trong Hướng đạo. 

TÁI CHỈ ĐỊNH 

Việc tái phân công một hoặc nhiều Cá nhân cho một vai trò hoặc chức năng khác 

nhau trong Hướng đạo được sử dụng như một phương tiện để làm mới đội, một cơ hội 

phát triển cho cá nhân hoặc nỗ lực tìm kiếm một vai trò hoặc chức năng phù hợp hơn 

với kỹ năng, tài năng hoặc mức độ cam kết của cá nhân . 

Việc bổ nhiệm một người trưởng thành vào một vị trí hoặc chức năng mới xảy ra 

sau khi đánh giá thỏa đáng, như một quyết định cá nhân hoặc trong trường hợp đánh 

giá không đạt yêu cầu. Không có lý do nào cho việc bổ nhiệm lại dựa trên những 

điểm không phù hợp chính. Là một phần của quy trình, người lớn nộp đơn ứng cử cho 

một vị trí hoặc chức năng khác và được chọn. 

NGHỈ HƢU 

Trong một số trường hợp, nghỉ hưu có thể là lựa chọn tốt nhất cho một người 

trưởng thành. Việc nghỉ hưu của một người lớn khỏi tổ chức có thể xảy ra bởi vì: 

• Người lớn đã tự nguyện đưa ra quyết định này (ví dụ: họ muốn làm những việc 

khác hoặc họ không tự cho mình là phù hợp với vai trò trong Hướng đạo) 

• Tổ chức và người lớn chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá xác định rằng có 

những điểm không phù hợp chính 

• Vị trí hoặc chức năng không còn tồn tại 

 



Tham gia với tƣ cách là một huấn luyện viên 

Thảo luận việc nhóm: 

 

・ Khi bạn tham gia vào giai đoạn thể hiện với tư cách là một huấn luyện viên, 

hãy chia sẻ với đồng đội của bạn những gì bạn cần làm cụ thể. 

・ Nếu có bất kỳ hạng mục nào bạn nên làm trong giai đoạn thể hiện cản trở 

chúng, vui lòng chia sẻ chúng với các thành viên trong nhóm của bạn. 

・ Hãy suy nghĩ về các phương tiện để giải quyết các trở ngại trong nhóm. 

Nhìn Lại Chính Sách AIS Trong Phong Trào HĐVN của chúng ta. 

1. Theo bạn, quá trình tuyển dụng hiện nay của PSV đang gặp những vấn đề gì? 

Chúng ta nên làm gì để cải thiện chúng. 

2. Những nguồn, đối tượng tuyển dụng người lớn trong hướng đạo của chúng ta 

hiện nay là những đối tượng nào? Chúng ta nên mở rộng thêm những đối tượng khác? 

3. Làm thế nào để giữ chân người lớn trong hướng đạo? 

4. Làm thế nào để phát triển số lượng (nhưng vẫn đảm bảo chất lượng) người lớn 

trong hướng đạo để phát triển đoàn sinh? 

5. Làm thế nào để vừa phát triển số lượng người lớn trong hướng đạo, vừa phát 

triển được chất lượng người lớn trong hướng đạo. 

6. Ngoài kênh huấn luyện BR, Wood Badge Frame Work truyền thống, chúng ta 

cần những khoá, những xưởng huấn luyện bổ sung nào cho người lớn. 

Tóm tắt và nhận xét 

・ Là một trưởng hướng đạo, việc hiểu chính sách AIS và khuôn khổ Wood 

Badge chỉ mới là mức tối thiểu. 

・ Bạn phải có khả năng triển khai AIS trong NSO của mình và cung cấp các 

khoá huấn luyện phù hợp với Khung Huy Hiệu Rừng. 

・ Chính sách AIS nên cung cấp những phương pháp, phương tiện giáo dục tốt 

cho các hướng đạo sinh và dẫn đến sự phát triển của chính họ. 

 

Tài Liệu Tham Khảo: 

1. Adults In Scouting Policy, WOSM, Người Lớn Trong Hướng Đạo, Chính 

Sách của WOSM. 

2. Wood Badge Frame Work, WOSM, Khung Huy Hiệu Rừng. 

3. Adults Management Model, Tool Box, Công Cụ Để Thực Hiện Chính Sách 

Người Lớn Trong Hướng Đạo. 

4. Adults In Scouting - Self - Assessment Tool, Công Cụ Tự Đánh Giá Người 

Lớn Trong Hướng Đạo. 

5. Adults In Scouting, Hidehito Okubo, APR Adults In Scouting, Sub 

Committee, CLT Course 2022. 

6. The Scoutship. 

Thank You 


