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TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH 

                 TỔ GDQPAN 

     

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH 

NĂM HỌC 2021 - 2022 
 

LỚP 11 

Học kỳ 1 : 18 tuần    

Học kỳ 2 : 17 tuần    

Cả năm : 35 tuần      

 

TUẦN BÀI 
TIẾT 

PPCT 
NỘI DUNG 

1 BÀI 1 1 

- Ổn định tổ chức lớp, kiểm tra trang phục, phổ 

biến nội quy, quy định. 

- Giới thiệu nội dung, chương trình môn GDQPAN 

lớp 11 

- Đội ngũ tiểu đội. 

2 BÀI 2 3 
- Sự cần thiết ban hành Luật nghĩa vụ quân sự, giới 

thiệu khái quát về Luật. 

3 BÀI 1 2 - Đội ngũ trung đội. 

4 BÀI 2 4 
- Những quy định chung, chuẩn bị cho thanh niên 

nhập ngũ. 

5 BÀI 2 5 
- Phục vụ tại ngũ trong thời bình, xử lý các vi phạm 

Luật nghĩa vụ quân sự 

6 BÀI 6 26 
- Giới thiệu một số loại lựu đạn Việt Nam.  

- Quy tắc sử dụng và bảo quản lựu đạn. 

7 BÀI 2 6 Trách nhiệm của học sinh thực hiện Luật NVQS. 

8 BÀI 6 27 Tư thế, động tác đứng ném lựu đạn. 

9 BÀI 6 28 Ném lựu đạn trúng đích. 

10 Kiểm tra 12 Kiểm tra giữa kỳ I 

11 BÀI 3 7 
Lãnh thổ quốc gia. Giới thiệu sơ về cảnh sát biển 

Việt Nam 

12 BÀI 4 13 Súng tiểu liên AK 
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TUẦN BÀI 
TIẾT 

PPCT 
NỘI DUNG 

13 BÀI 3 8 
Chủ quyền lãnh thổ quốc gia, nội dung chủ quyền 

lãnh thổ quốc gia. 

14 BÀI 4 14 

- Súng trường CKC.  

- So sánh và giới thiệu về một số loại súng thường 

dùng 

- Quy tắc sử dụng và bảo quản súng đạn. 

15 BÀI 4 15 - Ôn tập: Cấu tạo súng tiểu liên AK. 

- Luyện tập: Tháo, lắp súng tiểu liên AK. 

16 BÀI 4 16 - Ôn tập: Cấu tạo súng trường CKC. 

- Luyện tập: Tháo, lắp súng trường CKC. 

17 BÀI 5 17 Một số nội dung cơ bản về lý thuyết bắn. 

18 Kiểm tra 18 Kiểm tra cuối kỳ I 

19 BÀI 3 9 

Khái niệm biên giới quốc gia, xác định biên giới 

quốc gia Việt Nam. Giới thiệu những tư liệu mới 

năm 2016- 2017 

20 BÀI 5 19 
Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên AK và súng 

trường CKC 

21 BÀI 3 10 

Một số quan điểm của Đảng và Nhà nước Cộng 

hoà XHVN Việt Nam về bảo vệ biên giới quốc gia. 

Vị trí, ý nghĩa của việc xây dựng và quản lí, bảo vệ 

biên giới quốc gia 

22 BÀI 5 20 

- Tập ngắm chụm và ngắm trúng, chụm. 

- Luyện tập: Động tác bắn tại chỗ của súng tiểu liên 

AK và súng trường CKC. 

23 BÀI 3 11 
Nội dung, biện pháp xây dựng và quản lý, bảo vệ 

biên giới quốc gia. Trách nhiệm của công dân.              

24 BÀI 5 21 Luyện tập ngắm chụm; Ngắm trúng, chụm. 

25 BÀI 5 22 Tập bắn mục tiêu cố định. Tập lấy đường ngắm. 

26 Kiểm tra 29 Kiểm tra giữa kỳ II 

27 BÀI 5 23 Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập 

28 BÀI 7 30 Lý thuyết:  
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TUẦN BÀI 
TIẾT 

PPCT 
NỘI DUNG 

- Cầm máu tạm thời. 

- Cố định tạm thời xương gãy. 

- Hô hấp nhân tạo. 

- Kĩ thuật chuyển thương. 

29 BÀI 5 24 Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập 

30 BÀI 7 31 

- Quan sát giáo viên và trợ giảng thực hiện động tác 

mẫu.  

- Luyện tập: Các biện pháp cầm máu tạm thời. 

31 BÀI 5 25 Tập bắn mục tiêu cố định theo điều kiện bài tập 

32 BÀI 7 32 

- Quan sát giáo viên và trợ giảng thực hiện động tác 

mẫu. 

- Luyện tập kỹ thuật cố định tạm thời xương gãy. 

33 BÀI 7 33 

- Quan sát giáo viên và trợ giảng thực hiện động tác 

mẫu. 

- Luyện tập: Các biện pháp hô hấp nhân tạo. 

34 BÀI 7 34 

- Quan sát giáo viên và trợ giảng thực hiện động tác 

mẫu. 

- Luyện tập: Kỹ thuật chuyển thương. 

35 Kiểm tra 35 - Kiểm tra cuối kỳ II 

 

Link giới thiệu chương trình: https://www.youtube.com/watch?v=WkNBsHrdKjI 

https://www.youtube.com/watch?v=WkNBsHrdKjI

