Ban Mục vụ Thiếu nhi Giáo phận Sài Gòn
Liên đoàn Anrê Phú Yên - Thiếu nhi Thánh Thể Gp. Sài Gòn

THÔNG BÁO
Khóa Huấn luyện Huynh trưởng Năm 2021
Kính gửi: Quý Cha, quý Trợ úy, quý Huynh trưởng, Dự trưởng
Ban Mục vụ Thiếu nhi - Liên đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận xin thông
báo về Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng - GLV năm 2021.
Chương trình Huấn luyện gồm có hai phần: phần Lý thuyết và phần Thực
hành, được tổ chức theo 3 Cấp: I, II và III. Cụ thể như sau:
A. PHẦN LÝ THUYẾT:
I. Mục đích: Trang bị kiến thức Giáo lý và các kỹ năng cần thiết giúp các Huynh
trưởng hoàn thành nhiệm vụ giáo dục Thiếu nhi về 2 phương diện: siêu nhiên và tự
nhiên, theo phương pháp giáo dục Thiếu nhi Thánh Thể, cụ thể là cách thức triển
khai Chương trình Thăng tiến cho Thiếu nhi các ngành - các cấp, trang bị nội dung,
cách thức soạn và truyền đạt bài Giáo lý vui tươi sống động theo tinh thần Thiếu
nhi Thánh Thể “vui mà học, học mà vui”.
II. Thời gian học: Từ ngày 27/12/2021 đến ngày 18/07/2021, vào các chiều
Chúa nhật, từ 14g00 đến 17g15.
III. Địa điểm học:
- Cấp II và III: Tòa Tổng Giám mục - 180 Nguyễn Đình Chiểu, Q3.
- Cấp I: Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, số 6 Tôn Đức Thắng, Q1
- Ngoài ra, cũng có 1 khóa huấn luyện Huynh trưởng- phần Lý thuyết cấp I + II
tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Hiệp Đoàn Tân Định, số 38 Kỳ Đồng, quận
3, TP HCM.
Thời gian: từ 18g30 đến 21g00 các tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần, từ 06/0128/04/2021.

IV. Nội dung Phần Lý thuyết:
Cấp I

Cấp II

Cấp III

1. Tín lý

1. Phụng vụ và Bí tích

1. Luân lý

2. Linh đạo (1)

2. Linh đạo (2)

2. Linh đạo (3)

3. Lịch sử Cứu độ

3. Thánh Kinh

3. Khám phá Lời Chúa

4. Sư phạm Giáo lý (1) 4. Sư phạm Giáo lý (2) 4. Lịch sử Giáo Hội
(Lý thuyết và Thực hành)

(Lý thuyết và Thực hành)

5. Sư phạm Giáo lý (3)

5. Lý thuyết Thiếu nhi 5. Lý thuyết Thiếu nhi (Lý thuyết và Thực hành)
Thánh Thể (1)

Thánh Thể (2)

6. Lý thuyết Thiếu nhi
Thánh Thể (3)

VI. Thời hạn ghi danh: Từ ngày ra thông báo này đến ngày bắt đầu khóa học. Sau
Chúa nhật 17/01/2021 sẽ không nhận đơn đăng ký.
VII. Nơi ghi danh: Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục từ
ngày ra thông báo đến trước ngày khai giảng, sau ngày này xin liên hệ ghi danh tại
địa điểm học của mỗi cấp.
VIII. Hồ sơ và điều kiện ghi danh:
- Đơn Ghi danh có xác nhận của Cha Xứ, Cha Tuyên úy Xứ đoàn hay Cha Phụ
trách Thiếu nhi Giáo xứ đính kèm ngay sau thông báo này hoặc tải xuống từ trang
Facebook Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam-Liên Đoàn Anre Phú Yên- Gp. Sài Gòn.
- 2 hình 3x4 dán trên đơn, mặc đồng phục TNTT.
- Bản sao Chứng minh Nhân dân (đối với học viên ghi danh Cấp I). Lưu ý: Học viên
ghi danh Cấp I phải (ít nhất) đủ 17 tuổi.
- Bản sao Chứng chỉ Huynh trưởng Cấp I (đối với học viên ghi danh Cấp II)
- Bản sao Chứng chỉ Huynh trưởng Cấp II (đối với học viên ghi danh Cấp III)
- Lệ phí: 150.000 đồng trọn phần lý thuyết, bao gồm bộ sách được phát theo cấp
học.
IX. Điều kiện xét đạt:
- Học đủ ít nhất 75% số lượng tiết học của mỗi môn
- Đạt điểm cuối môn học từ trung bình trở lên ( hoặc theo yêu cầu của giảng viên
mỗi môn học)
Học viên không đủ điểm trung bình (nếu học đủ 75% số tiết), được thi lại một lần.

B. PHẦN THỰC HÀNH:
I. Mục đích: là sa mạc thực hành các kỹ năng chuyên môn và giúp đào sâu hơn về
các phương pháp giáo dục của Thiếu nhi Thánh Thể. Thời gian “vào sa mạc” cũng
tạo cho các Huynh trưởng cơ hội gặp gỡ Chúa trong cầu nguyện và kết tình thân ái
với anh chị em.
II. Thời gian:
Các Sa mạc Thực hành năm 2021 sẽ được tổ chức như sau:
Cấp I

Cấp II

Cấp III

- Sa mạc Lên đường 27

- Sa mạc Dấn thân 17

gồm hai đợt:

gồm ba đợt:

* Đợt 1: 31/07-1/08/2021

* Đợt 1: 31/07-1/08/2021

* Đợt 2: 30-31/10/2021

* Đợt 2: 27-28/11/2021

Có 3 Sa mạc:
- Sa mạc Vươn lên 80:
06-08/08/2021
- Sa mạc Vươn lên 81:
06-08/08/2021
- Sa mạc Vươn lên 82:
13-15/08/2021

* Đợt 3: năm 2022 (ngày
cụ thể sẽ thông báo sau)

III. Điều kiện Ghi danh vào Sa mạc:
- Đã tham dự Phần Lý thuyết của Chương trình Huấn luyện Huynh trưởng theo
Cấp tương đương;
- Đã có Chứng chỉ Huynh trưởng của Cấp thấp hơn liền kề (đối với Cấp II và
III);
- Ít nhất 17 tuổi khi ghi danh vào Sa mạc (đối với Cấp I).
*Lưu ý: Đối với những Giáo lý viên chưa học Lý thuyết Thiếu nhi Thánh Thể muốn
tham dự Sa mạc, phải học bổ sung môn Lý thuyết Thiếu nhi Thánh Thể. Học vào
chiều CN, từ 14g đến 17g, từ ngày 06/06 đến 04/07/2021.
IV. Thời gian, địa điểm, hồ sơ ghi danhSa mạc:
Xin xem Thông báo cụ thể trước ngày mở Sa mạc một tháng. Hạn chót nộp hồ sơ
ghi danh: trước ngày vào Sa mạc 2 tuần.

C. LƯU Ý CHUNG:
Điều kiện để được xét công nhận Huynh trưởng (được cấp Chứng chỉ Khả
năng Huynh trưởng):
- Đã hoàn thành Phần Lý thuyết tham dự Sa mạc Thực hành (kể cả buổi Tiền Sa
mạc).
- Hoàn thành các bài làm của Sa mạc Thực hành (không có môn nào dưới 5
điểm)
- Đang phục vụ trong Đoàn Thiếu nhi (có Giấy xác nhận của Cha Xứ hoặc Cha
Tuyên úy, nộp vào ngày Tuyên hứa)
- Tham dự Thánh Lễ Tuyên hứa (ngày giờ sẽ thông báo sau).
(*) Trường hợp chỉ đạt điểm một số môn Phần Lý thuyết, có thể bảo lưu điểm các
môn đó. Thời gian bảo lưu không quá 3 năm.
Các học viên chỉ đạt điểm một số môn Phần Lý thuyết các năm trước có thể đăng
ký học bổ sung các môn còn lại để hoàn tất chương trình của Cấp tương đương.
Chỉ nhận những hồ sơ ghi danh đầy đủ và đúng hạn.
Kính xin Quý Cha Xứ, Cha Tuyên úy, Ban Điều hành các Hiệp đoàn, Xứ đoàn vui
lòng giúp phổ biến Thông báo này đến các Huynh trưởng, Dự trưởng, Giáo lý viên
trong các Giáo hạt, Giáo xứ.
Mọi thắc mắc, xin vui lòng liên hệ Văn phòng Thiếu nhi Thánh Thể tại Trung tâm
Mục vụ Giáo phận (6bis Tôn Đức Thắng, Q.1) vào các buổi sáng thứ 2, 4, 6 hoặc
Văn phòng Ban Mục vụ Thiếu nhi tại Tòa Tổng Giám mục (180 Nguyễn Đình
Chiểu, Q.3) vào giờ hành chánh.
Kính chào thân ái trong Chúa Giêsu Thánh Thể.
Sài gòn, ngày 01 tháng 12 năm 2020
Trưởng Ban Mục vụ Thiếu nhi

Thay mặt Liên Đoàn Anrê Phú Yên

