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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GDTC3 (BÓNG CHUYỀN)

 I, Tên học phần : GDTC3 (BÓNG CHUYỀN)

1. Mã học phần : 

2. Số tín chỉ : 1

3. Loại học phần : Bắt buộc

4. Giờ tín chỉ đối với hoạt động:

- Lí thuyết : 4 tiết

- Thực hành : 26 tiết

II. TÀI LIỆU PHỤC VỤ HỌC PHẦN:

Giáo trình chính:

Giáo trình bóng chuyền trường Đại học Đà Lạt

Sách học chính:

- Giáo trình Bóng chuyền. Trường Đại học Đà Lạt

- Giáo trình Bóng chuyền. Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội. Hà
Nội, 2008.

      Tài liệu tham khảo:

- Kleseve. Sách giáo khoa Bóng chuyền. NXB TDTT, Hà Nội.

- Chương trình giảng dạy Bóng chuyền, dành cho chuyên ngành giáo
dục thể chất và huấn luyện thể thao. (Bộ GD&ĐT).

- Ngô Trung Lượng. Giảng dạy kĩ thuật Bóng chuyền, (sách dịch). NXB
Nhân dân Thể dục thể thao. Bắc Kinh, 1995.

- Phương pháp trọng tài Bóng chuyền. Trường Đại học TDTT I.  Hà
Nội.

- Luật  Bóng chuyền trong nhà và Bóng chuyền bãi  biển. Liên đoàn
Bóng chuyền Việt Nam.

III. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

-  Tập luyện Bóng chuyền sẽ tác động đến các tổ chức của các cơ quan
trong cơ thể người tập, giúp người tập phát triển sức khỏe và các tố chất thể lực
sẽ giúp người tập phát triển sức nhanh, sức bền, dẻo - khéo léo và khả năng



phối hợp vận động. Ngoài ra tập luyện Bóng chuyền còn là một quá trình rèn
luyện, bồi dưỡng con người phát triển toàn diện về phẩm chất tâm lý – ý chí, ý
thức, tính kiên trì và dũng cảm… 

IV. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

1.  Mục tiêu của học phần:

A, Mục tiêu đào tạo chung của học phần:

-  Kiến thức: 

+ Nắm được lý luận và phương pháp tập luyện môn bóng chuyền.

+ Hiểu và tiếp thu tốt kiến thức cơ bản của lý thuyết môn Bóng chuyền
(lịch sử phát triển, ý nghĩa tác dụng, phương pháp giảng dạy, luật, phương pháp
tổ chức thi đấu và trọng tài...) và kỹ năng thực hành nội dung kỹ thuật: 

- Kỹ năng: 

 + Thưc hiện đúng các kỹ thuật cơ bản môn bóng chuyền.

+ Rèn luyện kỹ năng làm mẫu chính xác các động tác bổ trợ kỹ thuật;
Các động tác làm quen với bóng.

+ Có kỹ năng thực hành tốt và thể hiện được những yêu cầu chính của kỹ
thuật môn học:  

         - Thái độ, chuyên cần:

+  Nâng cao tính tự giác tích cực học tập, tính kỷ luật cao.

+ Sinh viên cần nghiêm túc chấp hành đúng quy chế lớp học; tích cực
thực hiện tốt nội dung học tập. Đồng thời hiểu được vai trò, ý nghĩa của môn
học trong lĩnh vực chuyên môn cũng như trong xã hội:

B, Mục tiêu đào tạo cụ thể về kiến thức học phần:

Xây dựng cho sinh viên vắm bắt các kiến thức về môn học như: Sơ lược
lịch sử ra đời và phát triển môn bóng chuyền. Tác dụng của tập luyện bóng
chuyền. Các kỹ thuật cơ bản: di chuyển, chuyền bóng cao tay, chuyền bóng thấp
tay (đệm bóng), phát bóng cao tay (nam), thấp tay (nữ); luật bóng chuyền. Phát
triển thể lực chung và chuyên môn. Phương pháp cơ bản trong tổ chức tập luyện
và thi đấu bóng chuyền...

2. Tóm tắt nội dung học phần

Sơ lược lịch sử ra đời và phát triển môn bóng chuyền. Tác dụng của tập
luyện bóng chuyền.  Các  kỹ thuật  cơ  bản:  di  chuyển,  chuyền bóng cao tay,
chuyền bóng thấp tay (đệm bóng), phát bóng cao tay (nam), thấp tay (nữ); luật
bóng chuyền. Phát triển thể lực chung và chuyên môn. Phương pháp cơ bản
trong tổ chức tập luyện và thi đấu bóng chuyền..



3. Nội dung chi tiết học phần:

Lý thuyết:

- Lịch sử phát triển môn bóng chuyền ( 2tiết )

- Luật thi đấu, phương pháp tổ chức thi đấu ( 2tiết )

Thực hành:

- Kỹ thuật Chuyền bóng cao tay ( 6 tiết )

- Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay ( 6 tiết )

- Kỹ thuật Phát bóng ( 4 tiết )

- Kỹ thuật Các bước di chuyển ( 4 tiết )

- Thi đấu ( 6 tiết )

V. Phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá kết quả môn học.

5.1. Các thành phần điểm và trọng số

- Điểm chuyên cần: trọng số 10%

- Thi cuối kỳ:      trọng số 90%               

5.2. Thời gian kiểm tra, thi

10.- Thi cuối kỳ: Thi thực hành theo lịch thi của nhà trường (Thang điểm đánh
giá: Theo Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT).

- Nội dung: Kỹ thuật chuyền bóng cao tay trước mặt, chuyền bóng thấp
tay trước mặt (đệm bóng) bằng hai tay; Nam phát bóng cao tay, nữ phát bóng
thấp tay trước mặt.

 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
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