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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:   LỊCH SỬ PHONG TRÀO PHỤ NỮ THẾ GIỚI  

1.2 Mã môn học:    SOCI3306 

1.3 Khoa/Ban phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.4 Số tín chỉ:    03TC (03LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các phong trào phụ nữ từ thế kỷ 

19 đến nay ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á.  

Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu một số hiện tượng thực tế trong xã hội ảnh hưởng đến 

đời sống phụ nữ như: nghèo đói, di dân, bạo hành đối với phụ nữ… để áp dụng vào công 

tác nâng cao bình đẳng giới trong tương lai. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung :  

Sau khi hoàn thành khóa học, người học đạt được nhưng kiến thức cơ bản về phong 

trào phụ nữ trên thế giới. Người học cũng hiểu và trình bày cơ bản những kiến thức nữ 

quyền và áp dụng kiến thức vào việc phân tích các vấn đề về giới và phụ nữ toàn cầu. 

3.2 Mục tiêu cụ thể : 

3.2.1 Kiến thức :  

 Hiểu được các mốc lịch sử cơ bản của các phong trào phụ nữ trên thế giới như: 

phong trào của phụ nữ Pháp, Anh, Mỹ, Nhật,…  

 Hiểu được những quan điểm khác nhau trong các lý thuyết về nữ quyền.  

 Phân tích được các mối tương quan giữa các phong trào phụ nữ trên thế giới 

với tiến trình bình đẳng giới tại các nước.  

3.2.2. Kỹ năng : 

 Tìm kiếm tài liệu  

 Làm việc độc lập và làm nhóm, thuyết trình nhóm  

 Đọc, ghi tóm tắt và phân tích các tài liệu đã đọc 

 Kỹ năng lăng nghe 



 Kỹ năng làm việc nhóm 

 Kỹ năng đặt câu hỏi và tìm hiểu câu trả lời đa chiều 

 Kỹ năng viết, phân tích, đánh giá, giải thích các thông tin về quan điểm nữ 

quyền và phong trào phụ nữ trên thế giới. 

3..3. Thái độ : 

 Khách quan và không phê phán giá trị 

 Tích cực lắng nghe sâu 

 Chấp nhận ý kiến đa chiều 

 Năng động, cởi mở, không thiên vị. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

 

STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  Chƣơng 1: 

Tồng Quan Về 

Phong Trào 

Phụ Nữ Trên 

Thế Giới từ 

Cuối Thế Kỷ 

19-Nay 

1. Phong trào phụ nữ 

trước thế kỷ 19 

2. Phong trào phụ nữ 

từ giữa thế kỷ 19 

đến đầu thế kỷ 20 

3. Phong trào phụ nữ 

từ thế kỷ 20 đến nay 

4.5 3 1.5  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

2.  Chƣơng 2: 

Phong Trào 

Phụ Nữ Pháp 

trong Thời Kỳ 

Công Xã Paris 

1. Phong trào phụ nữ 

Pháp cuối thời kỳ 

Đế Chế 

2. Andre Leo và vấn 

đề đòi quyền của 

phụ nữ 

3. Leon Richer và 

quyền của phụ nữ 

9 6 3  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

3.  Chƣơng 3: 

Phong Trào 

Phụ Nữ Pháp từ 

1945-nay 

1. Tổng quát về phong 

trào phụ nữ Pháp từ 

1945 -nay 
4.5 3 1.5  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

4.  Chƣơng 4: 

Phong Trào 

Phụ Nữ Anh 

1. Phong trào phụ nữ 

Anh qua các thời kỳ 

tứ trước thế kỷ 18-

nay 

9 6 3  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

5.  Chƣơng 5: 

Phong Trào 

Phụ Nữ Mỹ 

1. Thời kỳ công 

nghiệp hóa (1880-

1920) 
4.5 3 1.5  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

2. Vai trò của phong 

trào cấp tiến trong 

lịch sử phụ nữ Mỹ 

soạn 

6. Chƣơng 6: 

Phong Trào 

Phụ Nữ Châu Á 

–Phụ Nữ Hiện 

Đại ở Nhật 

1. Tổng quát về phong 

trào phụ nữ ở Nhật  

 4.5 3 1.5  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

7. Chƣơng 7: Ba 

Làn Sóng Nữ 

Quyền    

1. Làn sóng nữ quyền thứ 1 

2. Làn sóng nữ quyền thứ 2 

3. Làn sóng nữ quyền thứ 3 
4.5 3 1.5  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

8. Chƣơng 8: Một 

Số Lý Thuyết 

Nữ Quyền 

1. Lý thuyết nữ quyền 

Phân Tâm Học 

2. Lý thuyết nữ quyền 

hiện sinh 

3. Lý thuyết nữ quyền 

hậu hiện đại 

4. Lý thuyết nữ quyền 

da màu 

9 6 3  

Tập bài 

giảng của 

GV biên 

soạn 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính: 

 Lê Thị Hạnh, Tài liệu giảng dạy môn Lịch sử Phong trào Phụ nữ Thế giới, (bản 

đánh máy), 2010. 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm: 

 Trần Hàn Giang (2006). Lịch sử tư tưởng nữ quyền. Trong sách của Viện Khoa 

học Xã hội Việt Nam - Viện Gia Đình và Giới - Lê Ngọc Văn (chủ biên). Nghiên 

cứu Gia đình – Lý Thuyết nữ quyền – Quan điểm giới. Nhà xuất bản Khoa học Xã 

hội. Hà Nội.  

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm : 10 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1  Điểm giữa kỳ - Thái độ tích cực, thuyết trình nhóm, thảo luận 

nhóm, chuyên cần, và trắc nghiệm hàng tuần 

Thang điểm 1-10 

Trọng số 30% 

2 Thi cuối kỳ - Tự luận hai câu theo lịch thi của trường Thang điểm 1-10 

Trọng số 70% 



7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi) 

 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 Chƣơng 1: Tồng Quan Về Phong Trào 

Phụ Nữ Trên Thế Giới từ Cuối Thế Kỷ 

19-Nay 

1. Phong trào phụ nữ trước thế kỷ 19 

 Mary Wollstoncraft:Bản chứng minh 

các quyền của phụ nữ 

 Pandita Ramabai ở Ấn Độ đã phê phán 

giáo điều và bênh vực cho sự tự do của 

phụ nữ 

2. Phong trào phụ nữ từ giữa thế kỷ 19 

đến đầu thế kỷ 20 

 Phong trào phụ nữ trong thế kỷ 19 

 Xuất hiện nhiều tổ chức phụ nữ 

 Phụ nữ đi học và đi làm nhiều hơn, đòi 

quyền bầu cử, ứng cử, đòi phúc lợi xã 

hội… 

3. Phong trào phụ nữ từ thế kỷ 20 đến nay 

 Nhiều nước phụ nữ đã được đi bầu 

 Phụ nữ tham gia những công việc của 

nam giới – Thế chiến I (1914-1918) & 

Thế chiến II (1939-1945). 

4. Bài tập: Đọc tài liệu ở nhà và thảo luận 

tại lớp. 

Phần nội dung buổi 

học cần ghi rõ: 

 Nội dung giảng dạy 

(tóm tắt hoặc tiêu 

đề); 

 Bài tập (nếu có); 

 Kiểm tra (nếu có); 

 Đi thực tế (nếu có). 

2 Buổi 2 Chƣơng 2: Phong Trào Phụ Nữ Pháp 

trong Thời Kỳ Công Xã Paris 

1. Phong trào phụ nữ Pháp cuối thời kỳ 

Đế Chế 

2. Thảo luận nhóm: “tại sao phong trào 

phụ nữ phát triển kém trong giai đoạn 

của Đế chế thứ hai (1852-1870)? 

3 Buổi 3 Chƣơng 2: Phong Trào Phụ Nữ Pháp 

trong Thời Kỳ Công Xã Paris 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1. Andre Leo và vấn đề đòi quyền của 

phụ nữ 

2. Leon Richer và quyền của phụ nữ 

3. Thảo luân: “Tại sao Andre Leo cho 

rằng sự thua thiệt của phụ nữ về mặt xã 

hội và công dân tương tự như sự thua 

thiệt của nông dân thời Đế chế?” 

4 Buổi 4 Chƣơng 3: Phong Trào Phụ Nữ Pháp từ 

1945-nay 

1. Tổng quát về phong trào phụ nữ Pháp 

từ 1945 –nay 

 Năm 1967: Bà Anne Zelenski 

 Năm 1968: Ở Pháp “Sự kiện tháng 5” 

 Marx, Freud, Mao Trạch Đông, 

Simone De Beauvoir 

 Năm 1970: “Phong trào giải phóng phụ 

nữ” 

2. Thảo luận: “Trình bày và giải thích 

một số hoạt động mà phong trào nữ 

quyền ớ Pháp quan tâm như: Phụ nữ 

trong gia đình, Cấm phá thai, luật cả 

thiện địa vị của phụ nữ…” 

5 Buổi 5 Chƣơng 4: Phong Trào Phụ Nữ Anh 

1. Phong trào phụ nữ Anh qua các thời kỳ 

tứ trước thế kỷ 18-nay 

 Những hoạt động nữ quyền trước thế 

kỷ 18 

 Những hoạt động nữ quyền ở thế kỷ 18 

– nay 

 Thế kỷ khai sang 

 Cuốn “Sự khuất phục của phụ nữ 

(1869) của John Stuart Mill & Harriet 

Taylor. 

2. Thảo luận: “Tại sao các nhà nữ 

quyền cho rằng “phụ nữ không tồn 

tại nhƣ một  “con ngƣời” trƣớc pháp 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

luật?” 

6 Buổi 6 Kiểm tra giữa kỳ 

Chƣơng 5: Phong Trào Phụ Nữ Mỹ 

1. Thời kỳ công nghiệp hóa (1880-1920) 

2. Vai trò của phong trào cấp tiến trong 

lịch sử phụ nữ Mỹ 

 Tìm hiểu vai trò truyền thống của phụ 

nữ Mỹ 

 Phụ nữ Mỹ được bầu cử năm 1920 

3. Thảo luận: Phụ nữ Mỹ đã tích cực đấu 

tranh trên hai bình diện 1) Chống lại 

sức nặng của truyền thống và những 

mong đợi cũ 2) Chống lại giới chủ như 

thế nào? 

 

7 Buổi 7 Chƣơng 6: Phong Trào Phụ Nữ Châu Á 

–Phụ Nữ Hiện Đại ở Nhật 

1. Tổng quát về phong trào phụ nữ ở Nhật  

2. Phụ Nữ Nhật đấu tranh 

3. Cơ hội bình đẳng ở Nhật trong lao 

động 

4. Giới trong truyền 

5. Thảo luận: Những hoạt động nữ quyền 

của phụ nữ Nhật và những tác động của 

chúng đối với xã hội Nhật. 

 

8 Buổi 8 Chƣơng 7: Ba Làn Sóng Nữ Quyền 

1. Làn sóng nữ quyền thứ 1 

2. Làn sóng nữ quyền thứ 2 

3. Làn sóng nữ quyền thứ  3 

4. Thảo luận: Nhận định chung về ba 

làn sóng nữ quyền và phân tích 

những hoạt động khác nhau của các 

làn sóng nữ quyền là gì? 

 

9 Buổi 9 Chƣơng 8: Một Số Lý Thuyết Nữ 

Quyền 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1. Lý thuyết nữ quyền Phân Tâm Học 

2. Lý thuyết nữ quyền hiện sinh 

 Giới Nữ của Simone de Beauviour 

10 Buổi 10 Chƣơng 8: Một Số Lý Thuyết Nữ 

Quyền 

1. Lý thuyết nữ quyền hậu hiện đại 

2. Lý thuyết nữ quyền da màu 

3. Công bố điểm giữa kỳ 

 

 

8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN: Đề cương này có sử dụng lại nội dung của đồng nghiệp 

Lê Thị Hạnh 

 Họ và tên : DOÃN THỊ NGỌC 

 Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ 

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 
 


