CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH THIẾU
TRUNG THIỆN:
a. Phật Pháp:
1. Sự tích ðức Phật Thích Di Lặc và Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.
2. Biết sự tích hai chùa ở ñịa phương (Hoa Kỳ) và hai chùa lớn Việt Nam
3. Hiểu lý nhân duyên, nhân quả, luân hồi
4. Hiểu 5 giới, 10 ñiều thiện, 4 ân, 4 nhiếp pháp
5. Hiểu ý nghĩa an cư kiết hạ
6. Biết lịch sử ñạo Phật Việt Nam tử thời ñại du nhập ñến ñời Lý

b. Hoạt ðộng Thanh Niên:
1. Thường thức: Cắt may quần cụt, quần tắm
2. Gút: Mỏ chim, ghế kép không chạy, ghế anh
3. Thông tin: Thông tin bằng ñèn, biết ñọc mật thư, semaphore
4. Dấu ñi ñường: Biết hết dấu ñi ñuờng và áp dụng bằng mọi hình thức.
5. Cấp cứu: Băng ñầu, hô hấp nhân tạo, chết ñuối, chết nghẹt, biết dùng các thứ thuốc trong
hộp cứu thương, biết ño nhiệt ñộ, chân mạch máu.
6. Trại: Biết vài kiểu bếp. Tập ñiều khiển ñội
7. Phương hướng: Tìm phương hướng bằng ñồng hồ, sao Bắc ðẩu.
8. Thể dục, thể thao: Mỗi sáng tập thể dục 10 phút, biết chơi bóng bàn, bóng chuyền.
9. Vạn vật: Biết phân biệt nấm ñộc và nấm ăn ñược
10. Thiên văn: ðoán thời tiết qua những hiện tượng báo tin trước
11. Ước ñạt: Biết tìm bề cao (nhà, cây v.v…) vả rộng (sông…)
12. Xã giao: Biết những phép xã giao thông thường.
13. Sử ký: Biết lịch sử từ văn thân ñến ngày nay.
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c. Văn Nghệ:
1. Âm nhạc: Biết thêm ba bài hát mới. Biết ký âm pháp vở lòng. Biết ñiều khiển một ñội hát.
2. Sân khấu: Kể cho ðoàn nghe một câu chuyện vui, hùng, buồn. ðóng kịch ngắn và tập dàn
cảnh. Múa những ñiệu ñơn giản.
3. Hội họa: Trình bày bìa báo, báo ñoàn, báo tường, vẽ huy hiệu hoa sen.
4. ðiêu khắc: Nắn mô hình khu trại, Tập khắc trên gỗ.
5. Thi văn: Viết bài báo ñội
6. Nhiếp ảnh: Tập chụp phong cảnh

d. Nữ công:
1. Thêu cờ ðoàn
2. Thêu tên gia ñình, cấp hiệu, huy hiệu
3. Thêu nổi tượng Phật
4. Thêu các câu châm ngôn (bằng cách ñính vải hay thêu nổi)
5. Cắt và may mũ
6. ðan tất dài

e. Gia Chánh: (Nữ)
1. Làm hoa bằng vải
2. Trang hoàng bàn Phật
3. Tổ chức một bửa tiệc trà chung
4. Tiếp bạn, mời khách trong các cuộc vui
5. Làm quản lý cho môt ngày trại
6. Dọn một bửa cơm chay 4 người
7. Làm 4 món bánh
8. ðan sắc bằng giây nylon.
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