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

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG 
HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - VÕ TAEKWONDO

Mã học phần: TC1106

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN:

- Tên học phần:  Võ Taekwondo

- Mã học phần : TC1106 Số tín chỉ: 01

- Yêu cầu của học phần: Tự chọn.

- Điều kiện tiên quyết: Không.

- Các yêu cầu khác đối với học phần: Không

- Phân giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 04 tiết

+ Thực hành, tập luyện: 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:

- Kiến thức: Nắm được lịch sử và một số điều luật thi đấu của môn võ

Taekwondo;

- Kỹ năng: Thực hiện được tốt kỹ thuật tấn công bằng đòn chân, đòn tay;

kỹ thuật phòng thủ; tấn pháp; kỹ thuật đối luyện và bài quyền số 1 Taekwondo;

- Thái độ, chuyên cần: Nâng cao tính tự giác tích cực học tập, tính kỷ luật

cao.

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

- Lý thuyết: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lịch sử phát

triển Taekwondo, Luật thi đấu Taekwondo; 

- Thực hành: Trang bị cho sinh viên một số kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật đối

luyện và bài quyền số 1 Taekwondo

3. TÓM TẮT NỘI DUNG HỌC PHẦN:

Taekwondo là môn võ xuất phát từ Triều Tiên, là môn võ thuật bao gồm

những kỹ thuật như : Đấm (Jireugi), đá (Chagi), đỡ (Makki) ….



Chương trình huấn luyện của môn võ này là nhấn mạnh vào tinh thần và

thể chất, tuy nhiên điểm then chốt của môn Taekwondo (Thái cực đạo) là sự khai

triển tính đạo đức

Học phần bao gồm các nội dung chính sau đây:

- Lịch sử phát triển Taekwondo;

- Luâ ât thi đấu Taekwondo;

- Kỹ thuâ ât tấn pháp, kỹ thuâ ât phòng thủ, kỹ thuâ ât tấn công;

- Kỹ thuâ ât đối luyê ân;

- Kỹ thuâ ât quyền

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN:

4.1 Lý thuyết (4 tiết):

a. Lịch sử phát triển Taekwondo của thế giới và Việt Nam (2 tiết)

- Lịch sử phát triển Taekwondo của thế giới 

- Lịch sử phát triển Taekwondo của Việt Nam

b. Luật thi đấu Taekwondo:

- Điều 1. Khu vực thi đấu

- Điều 2. Thời gian thi đấu

- Điều 3. Bắt thăm

- Điều 4. Các hạng cân

- Điều 5. Các kỹ thuật và vùng được phép đánh

- Điều 6. Các điểm được ghi nhận

- Điều 7. Ghi điểm và công bố

- Điều 8. Các lỗi vi phạm và xử phạt

- Điều 9. Các quyết định thắng

- Điều 10. Nhiệm vụ của quan chức trọng tài

4.2 Thực hành (26 tiết):

a. Tập kỹ thuật tấn pháp - Seogi (4 tiết)

- Tấn nghiêm (Moa Seogi)

- Tấn chuẩn bị (Pyonhi Seogi)

- Tấn ngang (Juchum Seogi)

- Tấn trước ngắn (Ap Seogi)

- Lập tấn (Apkubi)

b. Tập kỹ thuật phòng thủ - Makki  (6 tiết)

- Đỡ thượng đẳng (Eolgul Makki)

- Đỡ trung đẳng từ ngoài vào trong (Momtong An Makki)



- Đỡ trung đẳng từ trong ra ngoài (Momtong Bakkat Makki)

- Đỡ hạ đẳng (Arae Makki)

c. Tập kỹ thuật tấn công - Kongkyok Kisul (6 tiết)

- Đòn đấm (Jireugi): 

- Đấm thượng đẳng (Olgul Jireugi)

- Đấm trung đẳng (Momtong Jireugi)

- Đấm hạ đẳng ( Arae Jireugi)

- Đá tống trước (Apchagi)

- Đá vòng cầu (Dollyo Chagi)

d. Tập kỹ thuật đối luyện (6 tiết)

- Tập đối luyện đòn tay

- Tập đối luyện đòn chân

- Tập đối luyện phối hợp đòn tay và đòn chân

e. Thể lực (2 tiết)

f. Tập bài quyền số 1 (8 tiết)

Bài quyền này gồm 18 động tác sẽ giúp các sinh viên tăng cường hứng thú

và sự hăng say tập luyện, đồng thời thông qua việc thực hiện thuần thục bài

quyền này các em có thể nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

5. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO:

(1) Ủy ban TDTT, 1999, Giáo trình Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội

(2) Ủy ban TDTT, 2006, Luật thi đấu Taekwondo, NXB TDTT, Hà Nội 

6. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA – ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

HỌC TẬP HỌC PHẦN:

6.1. Các thành phần điểm và trọng số

- Điểm chuyên cần: trọng số 10%

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: trọng số 20%

- Thi cuối kỳ:      trọng số 70%               

6.2. Thời gian kiểm tra, thi

- Kiểm tra giữa kỳ:    Tuần thứ 8. 

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

môn phê duyệt).

- Nội dung: Kỹ thuật phòng thủ, kỹ thuâ ât tấn công, bài quyền số 1.

6.3. Phương pháp tính điểm: 

Điểm thi cuối kỳ = Điểm chuyên cần 10% + Điểm kiểm tra giữa kỳ 20%

+Thi cuối kỳ 70%.
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