
 
UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Tiền Giang,  ngày    tháng   năm 2015 
 
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
Ngành:  NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN 

Trình độ: Cao đẳng - Đại học 
 

1. Tên học phần: BƠI LỘI                                   Mã học phần: 77121 
2. Loại học phần: Thực hành 
3. Số tín chỉ: 1, phân bổ cụ thể tiết (30 giờ) theo hình thức học tập:  
Thực hành tại hồ bơi: 30 tiết  

4. Các học phần tiên quyết, học trước trong chương trình: không 
5. Mục tiêu chung:  

- Về kiến thức: Trình bày được nguyên lý, kỹ thuật bơi ếch và cứu đuối nước. 
- Về kỹ năng:  

+ Thực hành thành thạo các kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật cứu đuối nước; 
+ Xử lý được các tai nạn do đuối nước. 

- Về thái độ: Nhận biết được tầm quan trọng của bơi lội trong nghề nghiệp. 

6. Nội dung học phần 
6.1. Mô tả vắn tắt:  
Học phần này gồm có các vấn đề sau: 
- Kỹ thuật bơi ếch; 
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- Kỹ thuật cứu đuối nước. 
6.2. Nội dung chi tiết của học phần 

Bài Nội dung chi tiết Số tiết 
(giờ) Mục tiêu cụ thể Dụng cụ, thiết 

bị sử dụng 
Định mức vật tư/ SV, nhóm 

SV 

1. Kỹ thuật 
bơi ếch 

1.1. Nguyên lý kỹ thuật 
của kiểu bơi ếch 

24 

Mô tả được các kỹ thuật của kiểu 
bơi ếch. 

Tranh ảnh 
minh họa. 

 

1.2. Động tác bổ trợ 
trên cạn (chân ếch) 

Thực hành được các động tác bổ trợ 
chân ếch trên cạn theo hướng dẫn 
của giáo viên. 
 

Tranh ảnh 
minh họa. 

 

1.3. Kỹ thuật nổi và 
lướt nước, động tác 
chân ếch bám thành hồ 

- Biết được kỹ thuật nổi, lướt nước 
và thăng bằng trong nước; 
- Thực hiện được động tác bơi chân 
ếch tại chỗ với hai tay bám thành 
hồ. 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

1.4. Động tác lướt nước 
phối hợp chân ếch 

Kết hợp được động tác lướt nước và 
bơi chân ếch. 
 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

1.5. Động tác bổ trợ tay 
ếch trên cạn 

Thực hành được các động tác bổ trợ 
tay ếch trên cạn. 

  

1.6. Động tác tay ếch 
dưới nước Thực hiện được động tác bơi tay ếch 

tại chỗ. 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
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theo qui định. 
1.7. Động tác tay ếch 
phối hợp thở 

Kết hợp được động tác bơi tay ếch 
và thở nước. 
 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

1.8. Phối hợp động tác 
tay, chân và thở 

Kết hợp được động tác bơi tay, chân 
và thở nước. 
 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

1.9. Kỹ thuật xuất phát 
trên bục Thực hiện được kỹ thuật xuất phát 

trên bục. 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

Kiểm tra Nội dung chương I 01 Hệ thống lại kiến thức đã học ở chương I 
2. Kỹ thuật 
sơ cứu khi 
đuối nước 

2.1. Bơi dìu nạn nhân 
vào bờ 
2. 2. Xốc nước giải 
phóng đường thở 
2. 3. Phương pháp sơ 
cứu trên cạn: hô hấp 
nhân tạo 

05 - Thực hành thành thạo các thao tác 
sơ cứu trên cạn:  hô hấp nhân tạo; 
- Thực hành được kỹ thuật đưa nạn 
nhân vào bờ; 
- Xử lý được những tình huống đuối 
nước do giáo viên đưa ra; 
- Thực hành được các động tác sơ 
cứu đơn giản: giải phóng đường thở, 
xốc nước trên cạn; 
 

Áo phao, kính 
bơi, nón bơi, 
đồng phục bơi 
theo qui định. 

 

7. Tài liệu học tập: 
- Sách, giáo trình chính:  

3 
 



 [1]. Nguyễn Văn Trạch, Giáo trình bơi lội, NXB Đại học sư phạm, 2003. 
- Tài liệu tham khảo: 
 [2]. Mạnh Tuấn, Kỹ xảo bơi lội, NXB Thể dục thể thao Hà Nội, 2006.  
 [3]. Nguyễn Lương Lợi, Bơi lội, NXB Đại học sư phạm, 2007. 
 [4]. Nguyễn Văn Trạch, Bơi lội (dùng cho sinh viên Đại học), NXB Thể dục thể thao Hà Nội, 1999. 
8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:   
Sinh viên phải thực hiện được bơi ếch đúng kỹ thuật và đúng thời gian qui định (nam: 50m, nữ: 25m). 
9. Điểm đánh giá: 
Điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân. 
Điểm học phần: Tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc học phần nhân với trọng số tương ứng. 
Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được chuyển thành điểm chữ như sau:  

a) Loại đạt:   9,0 – 10 tương ứng với  A+  8,5 – 8,9  tương ứng với  A 

     8,0 –  8,4 tương ứng với  B+ 7,0 – 7,9 tương ứng với B      

     6,5 – 6,9 tương ứng với C+      5,5 – 6,4 tương ứng với C       

     5,0 – 5,4 tương ứng với D+    4,0 – 4,9 tương ứng với D 

   b) Loại không đạt:               Dưới 4,0 tương ứng với  F 

 
10. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên 
-  Sinh viên phải chấp hành theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.  
-  Sinh viên phải tuân thủ tốt các nội qui, qui định tại địa điểm học .  
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TL. HIỆU TRƯỞNG              TRƯỞNG BỘ MÔN     NGƯỜI BIÊN SOẠN 

    TRƯỞNG KHOA 
   
     
 
         

 Nguyễn Vân Ngọc Phượng      Võ Minh Quế Châu     Giảng viên: Hồ Đại   

Nơi nhận: 
- Phòng QLĐT (file.pdf + bản in); 
- Lưu: VP khoa (file + bản in). 
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