
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 BÀN)

1. Tên học phần : GDTC2 (Bóng bàn) 

2. Mã học phần : 

3. Số tín chỉ :1

4. Loại học phần : Tự chọn

5. Giờ tín chỉ đối với các 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
bàn, Nắm vững các điều luật thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn
bóng bàn.
6.2.Về kĩ năng:
- Giúp cho sinh viên hình thành khả năng thực hiện các kĩ chiến thuật cơ bản môn
bóng bàn. Chuẩn bị những kiến thức và kĩ năng, kĩ xảo cần thiết giúp cho sinh viên có
được năng lực thực hành.
6.3.Về thái độ:
- Giáo dục phẩm chất cần thiết để đáp ứng yêu cầu của người giáo viên XHCN, có ý
thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tập thể, ý chí vượt khó, mẫu mực trong học tập, công
tác.
7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
Chương trình phổ tu môn bóng bàn cho sinh viên hệ đại học là 1 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 bàn.

+ Luật thi đấu môn bóng bàn.

+ Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn bóng bàn.

8. Nội dung chi tiết học phần:

1. Giảng dạy lí thuyết (2 tiết):

- Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài bóng bàn.
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2. Giảng dạy thực hành (28 tiết):

- Các kĩ thuật di chuyển.

- Kĩ thuật gò bóng thuận tay.

- Kĩ thuật gò bóng trái tay.

- Các bài tập có bóng của kĩ thuật gò bóng thuận và trái tay.

- Các bài tập di chuyển phối họp kĩ thuật gò bóng thuận và trái tay.
- Các bài tập hoàn thiện và nâng cao của kĩ thuật gò bóng thuận và trái tay.

- Thực hành phương pháp trọng tài.

- Thi đấu tập.

9. Hoc liệu:
9.1.Sách học chính:
- Giáo trình Bóng bàn. Trường ĐHSP TDTT Hà Nội. NXB TDTT. Hà Nội, 2010.

9.2.Tài liệu tham khảo:

- Luật Bóng bàn. NXB TDTT. Hà Nội, 2009.

10. Hình thức tổ chức dạy học:

Giảng dạy thực hành tại nhà thi đấu.
11. Quy định đối vói học phần và yêu cầu của giảng viên:
Cần có tài liệu tham khảo. Tham dự đầy đủ các buổi học thực hành. Sinh viên đảm 
bảo đủ thể lực chung.

12. Phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học phần:
Điểm HP = 90% + 10% dự lớp.

+ Điểm chuyên cần, thái độ : 10%

+ Điểm thi kết thúc học phần : 90%

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

            Trưởng khoa

    

               Trưởng bộ môn

Đà Lạt, ngày ….. tháng ….. năm 201…

Giảng viên
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