
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 NÉM)

1. Tên học phần :  GDTC2 (Bóng ném) 

2. Mã học phần : 

3. Số tín chỉ : 1

4. Loại học phần : Tự chọn

5. Giờ tín chỉ đối với hoạt động:

- Lí thuyết : 2 tiết

- Thực hành : 28 tiết

6. Mục tiêu của học phần:

6.1. Về kiến thức:

- Trang bị cho sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản về kĩ - chiến thuật 

bóng ném, về phương pháp tập luyện và thi đấu môn bóng ném.
- Nắm vững các điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng 

ném.

6.2. Về kĩ năng:

- Giúp cho sinh viên hình thành khả năng thực hiện các kĩ chiến thuật cơ bản bóng

ném. Chuẩn bị kĩ năng, kĩ xảo cần thiết giúp cho sinh viên có được năng lực thực hành

giảng dạy, huấn luyện, tổ chức thi đấu và trọng tài bóng ném.

6.3. Về thái độ:

- Giáo dục phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Chương trình bóng ném cho sinh viên hệ đại học là 01 tín chỉ. Nội dung giảng dạy

bao gồm lí thuyết + thực hành.

* Nội dung lí thuyết:

+ Lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném.

+ Luật thi đấu bóng ném.

+ Phương pháp tố chức thi đấu và trọng tài môn bóng ném.



* Nội dung thực hành:

+ Kĩ thuật cơ bản bóng ném.

+ Giới thiệu chiến thuật tấn công - phòng thủ cơ bản bóng ném.

+ Thực hành phương pháp trọng tài bóng ném.

8. Nội dung chi tiết học phần:

* Yêu cầu:

- Trang bị cho sinh viên nắm được quá trình hình thành và phát triển bóng ném trên

thế giới và ở Việt Nam, ý nghĩa tác dụng của tập luyện và thi đấu bóng ném.

- Sinh viên nắm được một số kĩ thuật cơ bản bóng ném và phương pháp giảng dạy.

- Nắm được luật thi đấu bóng ném, biết cách tổ chức thi đấu và trọng tài bóng ném.

- Trang bị cho sinh viên nắm và thực hiện được một số kĩ thuật cơ bản của bóng

ném; Nắm được các dạng chiến thuật tấn công và phòng thủ cơ bản trong bóng rổ.

- Biết các tổ chức thi đấu và trọng tài bóng rổ.

- Nâng cao thể lực chuyên môn, biết vận dụng các kĩ thuật đã học vào thi đấu.

* Nội dung giảng dạy:

1. Lí thuyết (2 tiết):

+ Lịch sử hình thành và phát triển môn bóng ném. 

+ Luật bóng ném. 

+ Phương pháp tổ chức và trọng tài môn bóng ném. 

1. Thực hành (28 tiết):

- Tư thế chuẩn bị và các kĩ thuật di chuyển (2 tiết)

- Các bước trượt trong phòng thủ. (2 tiết)

- Kĩ thuật dẫn bóng (tại chỗ, di chuyển, vượt chướng ngại vật). (4 tiết)

- Kĩ thuật ném bóng bằng 1 tay trên vai (tại chỗ và có bước đà). (4tiết)

- Kĩ thuật bắt bóng bằng 2 tay. (4 tiết)

- Kĩ thuật nhảy ném bóng 1 tay trên vai. (4 tiết)

- Phối hợp các kĩ thuật. (4 tiết)

- Thực hành phương pháp trọng tài bóng ném(Thi đấu). (4 tiết)

9. Học liệu:

1.1. Sách học chỉnh:



- Giáo trình  Bóng ném (Sách dùng cho sinh viên  Trường  Đại  học Sư phạm

TDTT Hà Nội). NXB TDTT. Hà Nội, 2005.

1.2. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Hùng Quân. Kĩ - chiến thuật bóng ném. NXB TDTT. Hà Nội, 1999.

- Luật bóng ném. NXB TDTT. Hà Nội, 2003.

2. Hình thức tổ chức dạy học:

Giảng dạy lí thuyết trên giảng đường. Giảng dạy thực hành ở Sân tập.

3. Quy định đối vói học phần và yêu cầu của giảng viên:

Sinh viên tham gia học tập học phần phải đảm bảo thể lực chung. Nhiệm vụ của

sinh viên: Dự học lí thuyết và thực hành kết hợp với tự học.

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

- Hình thức thi thực hành.

- Nội dung thi học phần:

1. Ném bóng cầu môn bằng 1 tay trên vai có đà 10 quả.

1. Bài tập phối họp: Dẩn - chuyền - nhảy ném bóng.

- Cách đánh giá:

Điểm HP = 90% điểm thi kết thúc học phần + 10% dự lớp.

+ Điểm chuyên cần, thái độ học tập : 10%

+ Điểm thi kết thúc học phần : 90 %

5. 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
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