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3. Nội dung
3.1. Mục tiêu: Chương trình môn học bóng chuyền TC 302 dành cho sinh viên chuyên sâu bóng chuyền nhằm trang
bị giúp họ củng cố các kỹ thuật cơ bản trong tấn công – phòng thủ và tiếp tục phát triển các tố chất thể lực chung chuyên môn trong tập luyện và thi đấu ứng dụng.
3.2. Phương pháp giảng dạy:
 Lý thuyết: ...
 Thực hành: Vận dụng các phương pháp chia nhóm, quay vòng, trực quan, thị phạm, diễn giải …
3.3. Đánh giá môn học:
 Lý thuyết:
 Thực hành:
Thực hành = (a + b + c + d …) / 4 …. Sau đó chuyển sang thang điểm chữ.
 Kết quả học phần:
( Thực hành) =  4 là đạt. Thang điểm chữ là D
4.

Đề cương chi tiết:

Phần lý thuyết :
1.
Phần Thực hành kỹ thuật :
1: Chuyền 1 đỡ phát bóng.

60 tiết
4 giờ

2: Chuyền 2 từ số 3 cho số 4 trước mặt và sau đầu.

4 giờ

3: Phát bóng cao tay trước mặt mạnh

4 giờ

4: Đập bóng chính diện theo phương lấy đà vị trí số 2 - 4

00 tiết

.

4 giờ

5: Kỹ thuật chắn bóng cá nhân

4 giờ

6: Chắn bóng (1 người) và phòng thủ hàng sau.

8 giờ

7: Phối hợp Phát bóng - Đỡ chuyền 1 - Đập bóng.

12 giờ

8: Thi đấu ứng dụng các miếng phối hợp đơn giản.

12 giờ

9: Phát triển thể lực chung và chuyên môn.

8 giờ
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