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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học:  TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM   

Mã môn học:  SOCI3305 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa XHH-CTXH-ĐNA 

1.3 Số tín chỉ:   03TC (03 LT/0TH) 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phong trào Phụ nữ Việt Nam từ 

đầu thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20, đặc biệt qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống 

Mỹ và trong giai đoạn hiện đại hóa đất nước. 

Hướng dẫn cho sinh viên tìm hiểu một số hiện thực xã hội vào cuối thế kỷ 19 và 

đầu thế kỷ 20 cùng một số gương mặt phụ nữ Việt Nam xuất sắc trên các lĩnh vực, 

qua đó nâng cao nhận thức cho sinh viên về lịch sử Việt Nam cận đại cùng vai trò, vị 

trí của phụ nữ trong xã hội.  

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1 Mục tiêu chung:  

Sau khi hoàn thành môn học, người học hiểu được những giai đoạn lịch sự phát 

triển liên quan tới phụ nữ, và trình bày các mốc lịch sử của phong trào phụ nữ Việt 

Nam gắn với lịch sử của dân tộc. Tìm hiểu và nêu gương những phụ nữ tiêu biểu 

trong xã hội Việt Nam qua các thời kỳ. 

3.2 Mục tiêu cụ thể: 

3.2.1 Kiến thức:  

Hiểu được thực tế xã hội và những sinh hoạt văn hóa có liên quan đến phụ nữ qua 

từng giai đoạn lịch sử. 

Đóng góp của phụ nữ với xã hội, tiến trình bình đẳng giới được phát triển qua các 

giai đoạn xã hội, những quan niệm nhân văn của văn hóa Việt Nam. 

Hiểu được các cột mốc lịch sử của phong trào phụ nữ Việt Nam như: Phong trào 

ba đảm đang, phong trào thi đua 5 tốt,… 



Thông qua thuyết trình và thảo luận lớp, sinh viên sẽ có kỹ năng diễn đạt và trình 

bày rõ ràng. 

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 thu thập. 

3.2.3 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: Phụ 

nữ Việt Nam 

trong buổi đầu 

của lịch sử dựng 

nƣớc đến cuối 

thời kỳ Bắc 

thuộc 

1. Phụ nữ Việt Nam 

trong giai đoạn xã 

hội nguyên thủy và 

phong kiến 

2. Một số gương mặt 

nữ anh hùng, xuất 

sắc tiêu biểu của 

các triều dại phong 

kiến Việt Nam 

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 

2.  Chƣơng 2: 

Phong trào phụ 

nữ Việt Nam 

trong giai đoạn 

(1930 -1954) 

1. Phụ nữ Việt Nam 

trong giai đoạn đầu 

chống Pháp xâm 

lược. 

2.  Vị trí của người 

phụ nữ trong thời 

kỳ Pháp tiến hành 

khai thác thuộc địa 

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

3.  Chương 3: 

Phong trào phụ 

nữ Việt Nam 

trong giai đoạn 

1954-1975 

1. Tình hình chính trị 
xã hội Việt Nam  

2. Phụ nữ miền Bắc 

3. Phụ nữ miền Nam  

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 

4.  Chƣơng 4: Vai 

trò của phụ nữ  

trong  phong 

trào đấu tranh 

chính trị ở miền 

Nam 1945 – 

1975 

1. Khái niệm về đấu 

tranh chính trị. 

2. Vai trò và các hình 

thức đấu tranh của 

lực lượng phụ nữ 

trong đấu tranh 

chính trị  

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 

5.  Chương 5: Đấu 

tranh cách 

mạng của lực 

lƣợng phụ nữ 

trong các nhà tù 

Mỹ - ngụy ở 

miền Nam (1954 

-1975) 

1. Chế độ lao tù của 
Mỹ - ngụy đối với 

phụ nữ 

2. Các loại hình đấu 
tranh cách mạng 

của lực lượng phụ 

nữ trong các nhà tù 

Mỹ- ngụy 

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 

6.  Chương 6: Hội 

liên hiệp phụ nữ 

giải phóng miền 

Nam Việt Nam 

(1961-1975) 

1. Sự ra đời của Hội 
liên hiệp phụ nữ 

giải phóng miền 

Nam Việt Nam 

2. Hoạt động của 

HLHPNVN 

4.5 3  1.5 

5.1,5.2, 5.3 

7.  Chương 7: 

Phong trào phụ 

nữ Việt Nam 

1976-2010 

1. Phong trào phụ nữ Việt 
Nam qua các kỳ đại hội 

2. Nhiện vụ của Hội 
Liên hiệp Phụ nữ 

Việt Nam trong 

vấn đề giải phóng 

phụ nữ 

3. Đánh giá hoạt động của 
phong trào phụ nữ 

4.5 3  1.5 

5.1,5.2 

8.  Chương 8: Lịch 

sử chiếc áo dài 

Việt Nam 

1. Áo dài trong lịch 

2. Áo dài: Di sản văn 
hóa phi vật thể 

4.5 3  1.5 

5.3 



STT Tên chƣơng Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

9.  Chương 9: 

Thuyết trình 

nhóm – Kiểm 

tra giữa khóa 

Trình bày một số đề 

tài về phụ nữ Việt nam 
4.5   4.5 

5.3 

10.  Chương 10: 

Tham quan 

thực tế tại Bảo 

tàng Phụ nữ 

Nam bộ 

Tìm hiểu về vai tr  

của phụ nữ đối với 

nền nông nghiệp lúa 

và việc gìn giữ, phát 

huy những giá trị văn 

hóa và nghệ thuật 

4.5 3  1.5 

5.3 

 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO  

5.1. Tài liệu chính: 

 Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nƣớc trong trƣờng học/Ban điều hành đề án 343 PN. - In lần thứ 1. - 

H : Giáo dục Việt Nam, 2013.] 

5.2. Tài liệu tham khảo 

101 giai thoại về phụ nữ Việt Nam / Hoàng Khôi, Hoàng Đình Thi, Lưu Đức Hạnh. - Tái bản 

lần thứ 3. - H : Phụ nữ, 2006 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường đưa phụ nữ Việt Nam đi tới bình đẳng, tự do, phát triển 

/ Lê Thi. - In lần thứ 1. - H : Khoa học xã hội, 1990. 

Huyền thoại về người phụ nữ Việt Nam / Hạnh Nguyên. - In lần thứ 1. - H : Lao động, 2011 

 

5.3. Website tham khao 

 Website: www.baotangphunu.com 

 Website www.hoilhpn.org.vn 

 

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% 

http://www.baotangphunu.com/
http://www.hoilhpn.org.vn/


 

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: Phụ nữ Việt Nam trong 

buổi đầu của lịch sử dựng nƣớc đến 

cuối thời kỳ Bắc thuộc 

7.1.1. Phụ nữ Việt Nam trong 

giai đoạn xã hội nguyên thủy của 

lịch sử Việt Nam 

7.1.2. Phụ nữ thời kỳ chế độ 

phong kiế 

7.1.3. Một số gương mặt nữ 

anh hùng, xuất sắc tiêu biểu của 

các triều dại phong kiến Việt Nam 

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 Việt 

Nam trong giai đoạn (1930 -1954) 

1. Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 

đầu chống Pháp xâm lược. 

2. Vị trí của người phụ nữ trong thời 
kỳ Pháp tiến hành khai thác thuộc 

địa 

3. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn 

đề giải phóng phụ nữ 

4. Phong trào phụ nữ dưới sự lãnh 
đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 

(1930-1945) 

5. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận 
tại lớp. 

 

3 Buổi 3 Chương 3: Phong trào phụ nữ Việt 

Nam trong giai đoạn 1954-1975 

1. Tình hình chính trị xã hội Việt 
Nam  

2. Phụ nữ miền Bắc trong công cuộc  

3. Phụ nữ miền Nam đấu tranh chống 

chính sách xâm lược của Đế quốc 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

Mỹ 

4. Gương mặt tiêu biệu trong các 

phong trào phụ nữ 

5. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận 
tại lớp. 

4 Buổi 4 Chƣơng 4: Vai trò của phụ nữ  

trong  phong trào đấu tranh chính 

trị ở miền Nam 1945 – 1975 

1. Khái niệm về đấu tranh chính trị. 

2. Vai tr  của lực lượng phụ nữ trong 
đấu tranh chính trị  

3. Các hình thức tập họp lực lượng 
phụ nữ. 

4. Một số đặc điểm của phong trào 

đấu tranh chính trị gắn liền với sự 

sáng tạo của phụ nữ thời kỳ chống 

Mỹ. 

5. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận tại 
lớp. 

 

 

5 Buổi 5 Chương 5: Đấu tranh cách mạng 

của lực lƣợng phụ nữ trong các nhà 

tù Mỹ - ngụy ở miền Nam (1954 -

1975) 

1. Chế độ lao tù của Mỹ - ngụy đối 

với phụ nữ 

2. Các loại hình đấu tranh cách mạng 

của lực lượng phụ nữ trong các 

nhà tù Mỹ- ngụy 

3. Đóng góp của lực lượng phụ nữ 
qua đấu tranh trong tù đối với 

chiến trường miền Nam 

4. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận 
tại lớp. 

 

6 Buổi 6 Kiểm tra giữa kỳ 

Chương 6: Hội liên hiệp phụ nữ giải 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

phóng miền Nam Việt Nam (1961-

1975) 

1. Sự ra đời của Hội liên hiệp phụ nữ 
giải phóng miền Nam Việt Nam 

2. Hoạt động của Hội Liên hiệp phụ 
nữ giải phóng miền Nam Việt Na 

3. Hoạt động của Hội Phụ nữ với 
công tác ngoại giao quốc tế 

4. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận 
tại lớp. 

7 Buổi 7 Chương 7: Phong trào phụ nữ Việt 

Nam 1976-2010 

1. Phong trào phụ nữ Việt Nam qua các kỳ 

đại hội 

2. Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam trong vấn đề giải phóng phụ nữ 

3. Đánh giá hoạt động của phong trào phụ 
nữ 

4. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận tại lớp. 

 

8 Buổi 8 Chương 8: Lịch sử chiếc áo dài Việt 

Nam 

1. Tiền thân của chiếc áo dài 

2. Sự cách tân và phát triển chiếc áo 
dài qua các thời kỳ lịch sử 

3. Áo dài trong đời sống văn hóa của 
phụ nữ Việt Nam 

4. Chiếc áo dài với những giá trị phi 
vật thể được Unesco tôn vinh 

5. Bài tập: Đọc tài liệu và thảo luận tại 
lớp. 

 

 

9 Buổi 9 Chương 9: Thuyết trình nhóm – 

Kiểm tra giữa khóa 

1. Sức mạnh của phụ nữ Việt Nam 

trong thời kỳ đổi mới và hội nhập 

 



STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

quốc tế. 

2. Các giải pháp nhằm phát huy sức 

mạnh của phụ nữ Việt Nam trong 

hội nhập quốc tế và phát triển kinh 

tế xã hội. 

3. Vai tr  của Hội liên hiệp phụ nữ 
Việt Nam với vấn đề giải phóng 

phụ nữ - những khó khăn và thuận 

lợi 

 

10 Buổi 10 Chương 10: Tham quan thực tế tại 

Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ 

1. Tìm hiểu về vai tr  của phụ nữ 

trong các lĩnh vực và sau đó thảo 

luận theo nhóm.  

2. Công bố điểm giữa kỳ. 

 

 

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

Nguyễn Thị Hiển Linh 

 Họ và tên : DOÃN THỊ NGỌC 

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

 

 PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

 

 

 HÀ MINH TRÍ 

 


