
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học  

 Tên môn học: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

 Mã môn học: MH03 

 Số tín chỉ: 02  

 Thuộc chương trình đào tạo: Hệ chính qui, Bậc Cao đẳng 

 Loại môn học:  

 Bắt buộc:     

 Tự chọn:      

 Các môn học trước: Không 

 Phân bố thời gian học:  

 Lý thuyết: 05 tiết 

 Bài tập, thảo luận, thực hành, thí nghiệm: 51 tiết 

 Kiểm tra: 04 tiết 

 Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: KHOA KỸ THUẬT CƠ SỞ 

 

2. Mục tiêu của môn học 

Sau khi học xong môn học này, người học đaṭ đươc̣: 

Về kiến thức  

Trình bày được tác dụng, các ky ̃ thuâṭ cơ bản và một số quy định của luật môn thể 

duc̣ thể thao được học để rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực chung. 

Về kỹ năng  

Tư ̣ tập luyện, rèn luyện đúng các yêu cầu về kỹ thuật, quy định của môn thể dục thể 

thao được học. 

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Có ý thức tự giác và hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày để 

góp phần bảo đảm sức khỏe trong học tập, lao động và trong các hoạt động khác.  

 

3. Tóm tắt nội dung môn học  

Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo nghề nhằm 

thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động. Môn học trang bị cho người học 

nghề một số kiến thức, kỹ năng thể dục thể thao cần thiết và phương pháp tập luyện nhằm 

bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp 

để học tập và tham gia lao động, sản xuất. Hơn nữa, môn học giáo dục cho người học nhân 

cách, phẩm chất, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn. 
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4. Tài liệu học tập 

 Tài liệu học tập chính 

[1] Trương Anh Tuấn, “Giáo trình thể dục”, NXB ĐHSP HN, 2004 

[2] Trịnh Hữu Lộc, Huỳnh Đắc Tiến “Giáo trình Bóng chuyền”, NXB ĐGQG TPHCM, 

2014 

[3] Dương Ngọc Trường, Nguyễn Thanh Đề, Nguyễn Văn Tri “Giáo trình Điền kinh”, 
NXB ĐHQC TPHCM, 2016. 

 Tài liệu tham khảo 

[4] Nhiều tác giả “Giáo trình Điền kinh”, NXB ĐHQG TPHCM, 2021. 

[5] “Luật bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển”, NXB Thể thao và Du lịch, 2018. 

[6] Peggy Martin “101 bài luyện tập môn Bóng chuyền”, NXB Tổng hợp TPHCM, 2010. 

 

5. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học 

 Giảng giải, nêu vấn đề, hỏi đáp, thị phạm 

 Phương pháp trực quan 

 Thực hiện bài tập, thảo luận 

 

6. Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên 

 Hiện diện đầy đủ các buổi học trên lớp, tuân thủ các qui định về thời gian lên lớp, 
tác phong trang phục thể dục theo qui định của nhà trường. 

 Thực hiện các bài tập cụ thể theo yêu cầu 

 Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu, thảo luận dưới sự hướng dẫn của giáo viên. 

 

7. Thang điểm đánh giá: Theo thang điểm 10 

 

8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học 

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành 

8.1.1 Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 40% 

8.1.2  Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ:  Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 60% 
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9. Nội dung chi tiết môn học và phân bổ thời gian 

TT Chương/ bài  

Thời  gian (giờ) 

Tổng số 
Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra 

I BÀI MỞ ĐẦU 1 1   

II 
Chương I: GIÁO DỤC THỂ 

CHẤT CHUNG 
   

 

1 Bài 1: Thể dục cơ bản 13 1 12  

2 Bài 2: Điền kinh 14 1 13  

3 Kiểm tra giáo duc̣ thể chất chung 2   2 

III Chương II: CHUYÊN ĐỀ THỂ 

DỤC THỂ THAO TỰ CHỌN 

(chọn 1 trong các chuyên đề sau) 

30 2 26 2 

1 Chuyên đề 1: Môn bơi lội 30 2 26 2 

2 Chuyên đề 2: Môn cầu lông 30 2 26 2 

3 Chuyên đề 3: Môn bóng chuyền 30 2 26 2 

4 Chuyên đề 4: Môn bóng rổ 30 2 26 2 

5 Chuyên đề 5: Môn bóng đá 30 2 26 2 

6 Chuyên đề 6: Môn bóng bàn 30 2 26 2 

7 Chuyên đề 7: Môn thể dục thể thao 

khác 
30 2 26 2 

 Cộng 60 5 51 4 

 


