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sở trường 

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 2 

(BÓNG ĐÁ) 
1. Mã học phần :  

2. Số tín chỉ : 1 

3. Loại học phần : Bắt buộc 

4. Giờ tín chỉ đối vói các hoạt động: 

- Lí thuyết : 02 tiết 

- Thực hành : 28 tiết 

5. Mục tiêu của học phần: 

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức và kĩ năng thực hành các kĩ chiến thuật bóng 

đá cơ bản tương xứng với trình độ đại học và thời gian đào tạo. Có năng lực học và 

biết cách tự học bóng đá. 

5.1 Về kiến thức: 

Các kiến thức khoa học cơ bản liên quan đến nguyên lý kỹ thuật môn bóng đá, 

huấn luyện kĩ chiến thuật - thể lực cho các đối tượng, giới tính. Công tác tổ chức giải 

và trọng tài bóng đá.  

5.2 Về kĩ năng: 

- Các yếu lĩnh kĩ thuật không bóng. 

- Các yếu lĩnh kĩ thuật đá bóng. 

- Các yếu lĩnh kĩ thuật dừng bóng. 

- Các yếu lĩnh kĩ thuật ném biên. Các chiến thuật. 

5.3 Về thái độ: 

Học và tuân thủ các nguyên tắc tập luyện và thi đấu bóng đá. Nắm vững kiến 

thức và kĩ năng thực hành cơ bản về kĩ chiến thuật bóng đá. 

Có tinh thần vượt khó, đấu tranh với sự mệt mỏi, chấn thương và sự thất bại 

trong tập luyện và thi đấu. Có tính tự giác và khả năng tự học, tự rèn luyện. 

Biết tư duy phê phán và khả năng giải quyết vấn đề. Từ đó có khả năng đổi mới 

tư duy phù hợp với sự phát triển xã hội. 

6. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: 

Nội dung phần lí thuyết: 

Nội dung phần lí thuyết nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản 



 

 

liên quan đến lí luận và phương pháp giảng dạy môn bóng đá, huấn luyện kĩ chiến 

thuật - thể lực; Công tác tổ chức giải và trọng tài bóng đá: 

- Lịch sử và tác dụng bóng đá. 

- Luật bóng đá. 

- Nguyên lí kĩ thuật đá bóng. 

- Chiến thuật, vị trí chiến thuật. 

- Phương pháp tổ chức giải bóng đá. 

- Phương pháp dạy học kĩ thuật. 

Nội dung phần thực hành: 

Nội dung phần thực hành nhằm trang bị cho người học những kĩ năng vận động 

chuyên ngành bóng đá cơ bản liên quan đến lí luận và phương pháp giảng dạy môn 

bóng đá. Huấn luyện kĩ chiến thuật - thể lực bóng đá: 

- Kĩ thuật di chuyển. 

- Kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu giữa, mu ngoài. 

- Kĩ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân, gầm bàn chân, mu giữa, mu ngoài. 

- Kĩ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, mu giữa, mu ngoài. 

- Kĩ thuật ném biên. 

- Kĩ thuật tranh cướp bóng và động tác giả. 

- Chiến thuật cá nhân, nhóm, toàn đội cơ bản. 

- Phát triển thể lực chung và chuyên môn. 

7. Nội dung chi tiết học phần: 

TT Nội dung giảng dạy 
Buổi tập (Mỗi buổi tập = 2 tiết) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Các bài tập bổ trợ kĩ chiến thuật     x x x x x x x x x x 

2 Kĩ thuật chạy, nhảy, di chuyển x x             

3 Đá bóng bằng lòng bàn chân x x         x x   

4 Đá bóng bằng mu giữa   x x           

5 Đá bóng bằng mu trong     x x         

6 Đá bóng bằng mu ngoài       x x       

7 Các kĩ thuật đá bóng khác         x x     

8 Dừng bóng bằng lòng bàn chân   x x           

9 Dừng bóng bằng gầm bàn chân    x x    x x     

10 Dừng bóng bằng mu giữa     x x         

11 Dừng bóng bằng mu ngoài     x x         



 

 

12 Các kĩ thuật dừng bóng khác          x x    

13 Dẫn bóng bằng lòng bàn chân x x             

14 Dẫn bóng bằng mu trong       x x x      

15 Dẩn bóng bằng mu giữa       x x x      

16 Dẫn bóng bằng mu ngoài          x x x   

17 Ném biên   x x           

19 Tranh cướp bóng và động tác giả     x x         

20 Các chiến thuật cá nhân cơ bản       x x       

21 Các chiến thuật nhóm cơ bản        x x x x    

22 Các chiến thuật toàn đội cơ bản           x x x x 

23 PT thể lực chung và chuyên môn x x x x           

24 Thi đấu và trọng tài x x x x x x x x x x x x x x 

                
 

* Hướng dẫn ôn tập: Thực hiện trong tất cả các buổi tập, trong các nội dung: Sai 

lầm thường mắc và các biện pháp phòng ngừa chấn thương trong tập luyện và thi đấu 

bóng đá. 

8. Học liệu: 

8.1  Sách học chính: 

- Giáo trình Bóng đá. Trường Đại học Đà Lạt. 

8.2  Tài liệu tham khảo: 

9 Hình thức tổ chức dạy học: 

Nội dung học phần chia ra các vấn đề/tuần. Giảng dạy thực hành ở sân bãi. 

10 Quy định đối với học phần và yêu cầu của giảng viên: 

Cần có tài liệu tham khảo. Tham dự đầy đủ các buổi lên lớp. 

11 Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần: 

- Kiểm tra học phần: Kiểm tra thành tích ném bóng đi xa trong hành lang 2m. 

Mỗi người ném 2 lần, lấy lần có thành tích cao. Đá bóng bằng lòng bàn chân 10 quả: 

Kiểm tra số lần người thi đá bóng cố định bằng lòng bàn chân vào cầu môn 0,5m X lm 

từ cự li 10m.  

Điểm HP = 90% điểm cuối HP + 10% dự lớp. 

+ Điểm chuyên cần, thái độ : 10% 

+ Điểm thi kết thúc học phần : 90% 

12 Thang điểm đánh giá: Theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT 



 

 

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 

 

 

 

 


