
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         KHOA GDTC                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 

(ĐIỀN KINH) 
 

1. THÔNG TIN CHUNG HỌC PHẦN 

      - Tên học phần : GDTC1(ĐIỀN KINH) 

      - Mã học phần :                                     Số tín chỉ: 01 

      - Yêu cầu của học phần: Bắt buộc 

       - Điều kiện tiên quyết: Không 

- Các yêu cầu khác đối với học phần: Không 

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động: 

 + Lý thuyết: 02 tiết 

 + Thực hành thực tập: 26 tiết 

- Khoa/Bộ môn phụ trách: Khoa Giáo dục thể chất. 

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN: 

2.1. Mục tiêu đào tạo chung của học phần: 

2.1.1. Kiến thức:  

+ Nắm vững kiến thức, kỹ năng và phương pháp tập luyện một số môn điền kinh. 

+ Biết vận dụng những kiến thức và kỹ năng thực hành vào việc rèn luyện thể lực, 

tham gia thi đấu các giải Điền kinh do Khoa và Trường tổ chức.  

 2.1.2. Kỹ năng: Thực hiện đúng, chính xác kỹ thuật các môn điền kinh cơ bản. 

 2.1.3. Thái độ: Tự giác, tích cực trong học tập, chấp hành nghiêm túc các yêu cầu 

của giáo viên, đảm bảo an toàn trong tập luyện. Có hành vi ứng xử đúng với bạn trong 

tập luyện và thi đấu. 

 2.2. Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức học phần: 

Trang bị cho sinh viên các kiến thức về môn học, cụ thể: 

 - Phần 1: Luật Điền kinh. 

 - Phần 2: Các môn Điền kinh: 

+ Chạy 100 m 

3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN 



Học phần trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về lịch sử ra đời và phát triển môn 

Điền kinh, tác dụng của tập luyện Điền kinh; kỹ thuật và phương pháp tập luyện một số 

môn Điền kinh: chạy 100m; Luật Điền kinh và phương pháp tổ chức và trọng tài điền 

kinh; nâng cao thể lực chuyên môn.  

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: 

4.1.  Lý thuyết học phần (02 tiết) 

- Luật thi đấu các môn chạy (2 tiết). 

4.2.  Thực hành (28 tiết) 

4.2.2. Chạy 100m: 28 tiết  

- Xây dựng khái niệm kỹ thuật và tìm hiểu đặc điểm chạy của người học; Kỹ thuật 

chạy trên đường thẳng (6 tiết). 

- Kỹ thuật xuất phát thấp(4 tiết) 

- Chạy lao sau xuất phát (6 tiết) 

- Dạy chuyển tiếp từ chạy lao sang chạy giữa quãng; kỹ thuật chạy về đích (6 tiết) 

- Hoàn thiện kỹ thuật và nâng cao thành tích (4 tiết) 

- Thi đấu và kiểm tra thử( 2 tiết) 

5. GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Nguyễn Đại Dương và cộng sự (2006),  Điền Kinh, Nxb TDTT, Hà Nội. 

2. Chạy cự ly ngắn (2002), Nxb TDTT, Hà Nội. 

3. Luật điền kinh (2010), Nxb TDTT, Hà Nội. 

4. Nguyễn Văn Trạch (2004), Phương pháp giảng dạy TDTT 

trong trường phổ thông, Nxb TDTT, Hà Nội. 

5. Trịnh Trung Hiếu (1999), Phương pháp giảng dạy TDTT trong trường học phổ 

thông, Nxb TDTT, Hà Nội. 

6. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN:  

6.1. Các thành phần điểm và trọng số 

- Điểm chuyên cần: trọng số 10% 

- Thi cuối kỳ:  trọng số 90%                

6.2. Thời gian kiểm tra, thi 

- Thi cuối kỳ: Thi thực hành sau tuần thứ 15 (có thang điểm cụ thể được bộ môn phê 

duyệt). 

- Nội dung: Chạy 100m 

Phương pháp tính điểm:  



Điểm thi cuối kỳ = Điểm chuyên cần 10% + Thi cuối kỳ 90%. 

VI. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG 

Qui định về tham dự lớp học 

Các qui định về tham dự lớp học như sau: 

• Sinh viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp 

phải nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy 

đủ và hợp lý. 

• Sinh viên vắng quá 3 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi 

như không hoàn thành học phần và phải đăng ký học lại vào học kỳ sau. 

Qui định về hành vi trong lớp học 

Các qui định về hành vi trong lớp học như sau: 

• Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người 

dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm 

cấm. 

• Sinh viên phải đi học đúng giờ qui định. Sinh viên đi trễ quá 5 phút sau 

khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học. 

• Sinh viên đi học phải mang đúng trang phục quy định của môn học Giáo 

dục Thể chất. 

• Sinh viên vi phạm các qui định trên sẽ bị mời ra khỏi lớp và bị coi là 

vắng buổi học đó. 

Qui định về học vụ 

Các vấn đề liên quan đến xin bảo lưu điểm, khiếu nại điểm, chấm phúc khảo, kỷ 

luật thi cử được thực hiện theo qui chế học vụ của trường Đại học Đà Lạt. 

 

            Trưởng khoa 

     

            Trưởng bộ môn 

Đà Lạt, ngày ….. tháng ….. năm 201… 

Giảng viên 

 

 

 

 

 

 


