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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: Võ cổ truyền (Kufung traditionally) 

- Mã số học phần: TC224 

- Số tín chỉ học phần:  03 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 15 tiết lý thuyết, 60 tiết thực hành, 60 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Giáo dục thể chất 

- Bộ môn: Thể thao chuyên ngành 

3. Điều kiện: 

- Điều kiện tiên quyết:  

4. Mục tiêu của học phần:  

Mục tiêu Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

4.1 

Cung cấp cho người học những kiến thức: Khái quát quá 

trình hình thành và phát triển môn Võ cổ truyền Việt Nam 

từ thời kỳ sơ khai đến hiện đại; hệ thống kỹ thuật từ cơ 

bản đến nâng cao của các tấn pháp, thủ pháp, cước pháp, 

thân pháp cũng như trình tự các chiêu thức của các bài 

quyền quy định của liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam; 

phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch dạy học; luật 

thi đấu quyền và thi đấu đối kháng Võ cổ truyền. 

2.1.3.b, d 

 

4.2 

Rèn luyện cho người học những kỹ năng về thực hành các 

kỹ thuật cơ bản và hệ thống quyền thuật của Võ cổ truyền, 

từ đó nhận thức được hệ thống các phương pháp, nguyên 

tắc giảng dạy và huấn luyện kỹ thuật cho người học, 

người tập Võ cổ truyền theo nền tảng khoa học; kỹ năng 

về phương pháp, nguyên tắc quy trình xây dựng kế hoạch 

dạy học.  

 2.2.1.b 

4.3 

Phát triển cho người học những kỹ năng: Trao đổi, trình 

bày, chia sẻ và phối hợp thực hiện kế hoạch học tập, ý 

tưởng trong các bài thực hành, các hoạt động giảng dạy, 

2.2.2.b 
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Mục tiêu Nội dung mục tiêu CĐR CTĐT 

huấn luyện và trọng tài Võ cổ truyền. 

4.4 

Hình thành cho người học về những phẩm chất: Chủ 

động, tích cực tham gia và vận động người khác cùng 

tham gia các hoạt động Võ cổ truyền; có ý thức tự giác, tự 

tin, trung thực, dũng cảm, có tinh thần hợp tác thân thiện, 

thể hiện khát khao trong học tập, rèn luyện; có tinh thần 

đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau trong trong học 

tập. 

 2.3.b 

5. Chuẩn đầu ra của học phần:  

CĐR 

HP 
Nội dung chuẩn đầu ra Mục tiêu CĐR CTĐT 

 Kiến thức   

CO1 

Trình bày được khái quát quá trình hình thành và 

phát triển môn Võ cổ truyền Việt Nam từ thời kỳ 

sơ khai đến hiện đại; hệ thống kỹ thuật từ cơ bản 

đến nâng cao; luật thi đấu quyền Võ cổ truyền. 

4.1  2.1.3.b 

CO2 

Ứng dụng được các phương pháp, thủ thuật giảng 

dạy đặc thù của môn học GDTC và TDTT để xây 

dựng kế hoạch bài dạy môn Võ cổ truyền nhằm 

phát huy phẩm chất, năng lực học sinh phổ thông. 

4.1 2.1.3.d 

 Kỹ năng   

CO3 
Thành thạo các kỹ thuật động tác bài quyền 27, 

36, 45 động tác. 
4.2 2.2.1.b 

CO4 

Xây dựng kế hoạch bài dạy, cập nhật kiến thức từ 

nội dung lý thuyết và thực hành môn võ cổ truyền, 

tổ chức nhóm và xử lý tốt các tình huống học tập. 

4.3 2.2.2.b 

 Mức độ tự chủ và trách nhiệm   

CO5 

Cho thấy ý thức tự giác, tinh thần tập thể, đoàn 

kết giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; tự 

điều chỉnh, sửa sai động tác thông qua nghe, quan 

4.4 2.3.b 
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sát và tập luyện của bản thân và tổ/nhóm; thể hiện 

khả năng, sự yêu thích môn Võ cổ truyền trong 

vui chơi, sinh hoạt, học tập và thi đấu. 

6. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 

Nội dung học phần Võ cổ truyền nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức về quá 

trình hình thành và phát triển môn Võ cổ truyền Việt Nam từ thời kỳ sơ khai đến hiện 

đại; phương pháp giảng dạy; luật thi đấu Võ cổ truyền; các kỹ thuật động tác, các bài 

quyền, luật thi đấu và các nội dung cần thiết có liên quan đến môn võ cổ truyền để sinh 

viên ra trường đủ khả năng giảng dạy, tham gia huấn luyện hoặc làm trọng tài môn võ cổ 

truyền. Đồng thời giúp sinh viên tăng cường khả năng vận động các chức năng trong cơ 

thể chống lại các bệnh tật, luyện tập Võ cổ truyền thường xuyên sẽ tăng các chức năng 

phối hợp động tác, nâng cao các tố chất thể lực.  

7. Cấu trúc nội dung học phần: 

7.1. Lý thuyết: 

Chương/Bài Nội dung 
Số 

tiết 
CĐR HP 

Chương 1 

Quá trình hình thành và phát triển Võ cổ truyền 

Việt Nam 
6 

CO1, CO5 

Chương 2 

Hệ thống kĩ thuật cơ bản và quyền thuật Võ cổ 

truyền 
3 

CO1, CO5 

Chương 3 Kế hoạch, giáo án huấn luyện Võ cổ truyền 3 CO2, CO5 

Chương 4 

Luật thi đấu và phương pháp trọng tài trong Võ 

cổ truyền 
3 

CO1, CO5 

7.2. Thực hành 

Chương/Bài Nội dung 
Số 

tiết 
CĐR HP 

Bài 1 Kĩ thuật tấn 4 
CO2, CO3, CO4, 

CO5 

Bài 2 Kĩ thuật đấm 4 
CO2, CO3, CO4, 

CO5 

Bài 3 Kĩ thuật đá 4 
CO2, CO3, CO4, 

CO5 
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Bài 4 

Bài quyền số 1 (Căn bản công pháp 27 động 

tác). 
10 

CO2, CO3, CO4, 

CO5 

 Kiểm tra giữa kỳ 2 CO1, CO2, CO3 

Bài 5 

Bài quyền số 2 (Căn bản công pháp 36 động 

tác). 
12 

CO2, CO3, CO4 

Bài 6 

Bài quyền số 3 (Căn bản công pháp 45 động 

tác). 
12 

CO2, CO3, CO4, 

CO5 

Bài 7 

Thực hành tổ chức thi đấu và trọng tài Võ cổ 

truyền 
6 

CO2, CO3, CO4, 

CO5 

Bài 8 Thực hành giảng dạy Võ cổ truyền 6 
CO2, CO3, CO4, 

CO5 

8. Phương pháp giảng dạy: 

8.1. Lý thuyết:  

- Phương pháp thuyết trình. 

- Phương pháp trực quan. 

- Phương pháp gợi mở - vấn đáp. 

- Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề. 

- Phương pháp dạy học tích cực. 

8.2. Thực hành:  

- Phương pháp giảng giải. 

- Phương pháp làm động tác mẫu (thị phạm). 

- Phương pháp tập luyện hoàn chỉnh. 

- Phương pháp tập luyện phân đoạn (phân chia - hợp nhất). 

- Phương pháp tập luyện lặp lại ổn định. 

- Phương pháp tập luyện lặp lại thay đổi (tập luyện biến đổi). 

- Phương pháp tập luyện tổng hợp. 

- Phương pháp trò chơi. 

- Phương pháp thi đấu. 

- Phương pháp phòng sửa động tác sai. 

- Phương pháp tập đồng loạt (theo lớp). 

- Phương pháp tập theo nhóm. 
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- Phương pháp tập cá nhân. 

9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

- Lý thuyết: sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết. 

- Thực hành: sinh viên phải tham dự 100% số tiết. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

10. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

10.1. Cách đánh giá: 

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số CĐR HP 

1 Điểm chuyên cần 

- Số tiết tham dự học/tổng số 

tiết. 

- Tinh thần, thái độ học tập 

của sinh viên. 

10% CO5 

5 

Điểm kiểm tra giữa 

kỳ 

- Kế hoạch, giáo án huấn 

luyện trong võ cổ truyền. 

- Kĩ thuật đấm, kĩ thuật đá 

- Thực hành Bài quyền số 1 

(Căn bản công pháp 27 động 

tác). 

20% 
CO1, CO2, 

CO3 

3 

Điểm thi kết thúc 

học phần 

Thực hành 2 bài quyền:  

- Bài quyền 2 (Căn bản công 

pháp 36 động tác). 

- Bài quyền số 3 (Căn bản 

công pháp 45 động tác). 

70% 
CO1, CO2, 

CO3, CO4  

10.2. Cách tính điểm: 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang 

điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  
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- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần 

nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số 

thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy 

định về công tác học vụ của Trường.  

11. Tài liệu học tập: 

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Giáo trình Võ cổ truyền (2016), Nguyễn Thành Ngọc 

(Chủ biên), NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. 

MON.064996 

[2] Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2018), Tài 

liệu học tập khối Tiểu học. 

 

[3] Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2018), Tài 

liệu học tập khối Trung học cơ sở. 

 

[4] Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam (2018), Tài 

liệu học tập khối Trung học phổ thông. 

 

[5] Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam (Ban hành kèm 

theo Quyết định số 82/QĐ-LĐVTCTVN, ngày 15 

tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Liên đoàn võ thuật cổ 

truyền Việt Nam). 

 

12. Hướng dẫn sinh viên tự học: 

Tuần Nội dung 

Lý 

thuyết 

(30 

tiết) 

Thực 

hành 

(30 

tiết) 

Nhiệm vụ của sinh viên 

1 

Chương 1: Quá trình 

hình thành và phát 

triển Võ cổ truyền 

Việt Nam 

 

12 

 

0 

Nghiên cứu trước: 

- Tài liệu [1]: nội dung trang 1 đến trang 

50. Chương 1. 

 

2 

Chương 2: Hệ thống 

kĩ thuật cơ bản và 

quyền thuật Võ cổ 

truyền 

6 0 

-Nghiên cứu trước: 

Tài liệu [1]: nội dung từ trang 51 đến 

trang 89. Chương 2 
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3 

Chương 3: Kế 

hoạch, giáo án huấn 

luyện Võ cổ truyền 

6 0 

Nghiên cứu trước: 

- Tài liệu [1]: nội dung từ trang 289 đến 

trang 312. Chương 8.  

4 

Chương 4: Luật thi 

đấu và phương pháp 

trọng tài trong võ cổ 

truyền. 

6 0 

Nghiên cứu trước: 

- Tài liệu [1,5]: Tài liệu 1 nội dung từ 

trang 339 đến trang 353. Chương 10.  

 

5 Bài 1: Kỹ thuật tấn 0 2 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [1]: Chương 2, từ trang 51 đến 

trang 58.   

6 Bài 2: Kỹ thuật đấm 0 2 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [1]: Chương 2, từ trang 59 đến 

trang 73.   

7 Bài 3: Kỹ thuật đá 0 2 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [1]: Chương 2, từ trang 74 đến 

trang 85.   

8 

Bài 4: Bài quyền số 

1 (Căn bản công 

pháp 27 động tác). 

0 5 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [2]: từ trang 15 đến trang 32.  

 Kiểm tra giữa kì 0 1 
Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [2]: từ trang 15 đến trang 32. 

9 

Bài 5: Bài quyền số 

2 (Căn bản công 

pháp 36 động tác).  

0 6 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [3]: nội dung từ trang 66 đến 

trang 96.  

10 

Bài 6: Bài quyền số 

3 (Căn bản công 

pháp 45 động tác). 

0 6 

Nghiên cứu trước: 

-Tài liệu [4]: từ trang 131 đến trang 158  

 

11 

Bài 7: Thực hành tổ 

chức thi đấu và trọng 

tài võ cổ truyền 

0 3 

Tài liệu [1]: Chương 10, từ trang 339 

đến trang 353.   

12 Bài 8: Thực hành 0 3 Nghiên cứu trước: 
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giảng dạy võ cổ 

truyền 

-Tài liệu [1]: Chương 2, từ trang 90 đến 

trang 99.  

-Tài liệu [4]: từ trang 131 đến trang 158  

-Tài liệu [4]: từ trang 159 đến trang 180  

 

 

 


