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ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC 

 

1.  THÔNG TIN CHUNG VỀ MÔN HỌC 

1.1 Tên môn học : TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 

1.2 Mã môn học :  SOCI3305 

1.3 Trình độ Đại học /Cao đẳng : ĐẠI HỌC    

1.4 Ngành/Chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC/ GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 

1.5 Khoa/ Ban/Trung tâm phụ trách: KHOA XÃ HỘI HỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI 

1.6 Số tín chỉ : 03 

1.7 Yêu cầu đối với môn học  

o Điều kiện tiên quyết : Sinh viên phải hoàn thành đạt yêu cầu môn Giới và phát triển  

o Các yêu cầu khác ( nếu có )  

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên: Tham dự lớp đầy đủ 

2.  MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU 

Mô tả ngắn gọn vị trí môn học, mối quan hệ với các môn học khác trong chƣơng trình đào tạo 

- 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 và 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.  

Mục tiêu cần đạt đƣợc về kiến thức và kỹ năng sau khi kết thúc môn học.  

Kết thúc môn học sinh viên đạt đƣợc một số kỹ năng và kiến thức nhƣ sau: 

- 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.  NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

Tên chƣơng, mục, tiểu mục …  

CHƢƠNG 1 

Tên chƣơng: Phụ nữ VN trong buổi đầu của lịch sử dựng nƣớc đến cuối thời kỳ Bắc thuộc 

Các tiểu mục 

+ Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn xã hội nguyên thủy của lịch sử Việt Nam. 

- Phụ nữ thời kỳ chế độ mẫu quyền. 

- Phụ nữ thời kỳ chế độ phụ quyền 

+ Phụ nữ thời kỳ chế độ phong kiến 

- Giữ gìn và phát triển tinh hoa văn hóa dân tộc. 

- Dũng cảm đấu tranh chống xâm lược và giai cấp. 

+ Một số gương mặt nữ anh hùng, xuất sắc tiêu biểu của các triều dại phong kiến Việt Nam. 

CHƢƠNG 2 

Tên chƣơng: Phong trào phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn đầu chống Pháp xâm lƣợc và 

trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc dƣới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam. (1930 -1954) 

 Các tiểu mục: 

 + Phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn đầu chống Pháp xâm lược. 

+ Vị trí của người phụ nữ trong thời kỳ Pháp tiến hành khai thác thuộc địa  

+ Tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề giải phóng phụ nữ. 

- Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa Việt Nam. 

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về giải phóng phụ nữ. 

- Tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò và phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong lịch 

sử dân tộc. 

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

- Phong trào phụ nữ giai đoạn 1930 – 1935 

- Phong trào phụ nữ giai đoạn 1936 – 1939 

- Phong trào phụ nữ giai đoạn 1940 – 1945 

- Phong trào phụ nữ trong Tổng Khởi nghĩa Tháng 8-1945 

- Phong trào phụ nữ 1945-1954 (9 năm kháng chiến chống Pháp). 

+ Các tổ chức và hoạt động của Hội Phụ nữ qua các thời kỳ lịch sử (1930 – 1945) 



CHƢƠNG 3 

Tên chƣơng: Phong trào phụ nữ Việt Nam trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền 

Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam  (1954-1975). 

Các tiểu mục: 

 + Tình hình chính trị xã hội Việt Nam  

 + Phụ nữ miền Bắc trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 

- Phong trào thi đua 5 tốt. 

- Phong trào 3 đảm đang…. 

+ Phụ nữ miền Nam đấu tranh chống chính sách xâm lược của Đế quốc Mỹ. 

- Phong trào Đồng khởi 1960. 

- Phong trào đấu tranh chính trị, binh vận, vũ trang tại các địa phương. 

+ Thành tích các phong trào phụ nữ. 

 - Danh hiệu được Đảng và Nhà nước trao tặng. 

- Gương mặt nữ anh hùng trên 3 mũi giáp công. 

+ Những bài học kinh nghiệm về vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

CHƢƠNG 4 

Tên chƣơng: Một số đặc điểm về phong trào đấu tranh chính trị ở miền Nam trong kháng 

chiến chống Mỹ gắn liền với vai trò phụ nữ (1945 – 1975) 

 Các tiểu mục: 

+ Khái niệm về đấu tranh chính trị. 

 + Vai trò của lực lượng phụ nữ trong đấu tranh chính trị  

 + Các hình thức tập họp lực lượng phụ nữ. 

+ Một số đặc điểm của phong trào đấu tranh chính trị gắn liền với sự sáng tạo của phụ nữ 

thời kỳ chống Mỹ. 

CHƢƠNG 5 

Tên chƣơng: Đấu tranh cách mạng của lực lƣợng phụ nữ trong các nhà tù Mỹ - ngụy ở miền 

Nam (1954 -1975) 

 Các tiểu mục: 

 + Chế độ lao tù của Mỹ - ngụy đối với phụ nữ. 

- Các loại nhà tù giam cầm phụ nữ. 

- Các hình thức tra tấn phụ nữ 

- Hậu quả của sự giam cầm và tra tấn. 

+ Các loại hình đấu tranh cách mạng của lực lượng phụ nữ trong các nhà tù Mỹ- ngụy. 

- Đấu tranh bảo vệ khí tiết người cách mạng. 

- Đấu tranh chống chế độ lao tù khắc nghiệt. 

- Đấu tranh biến nhà tù Đế quốc thành trường học cách mạng. 



- Sinh hoạt học tập văn hóa trong tù.. 

+ Đặc diểm đấu tranh của lực lượng phụ nữ trong các nhà tù Mỹ-ngụy. 

+ Đóng góp của lực lượng phụ nữ qua đấu tranh trong tù đối với chiến trường miền Nam. 

CHƢƠNG 6 

Tên chƣơng: Hội liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam (1961-1975). 

 Các tiểu mục:  

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

- Bối cảnh lịch sử. 

- Cơ cấu tổ chức. 

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

- Phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam.giai đoạn 

1965 – 1968. 

- Đại hội lần thứ 1 ngày 8-3-1965. 

- Phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam.giai đoạn 

1969 1975 

+ Báo Phụ nữ giải phóng.  

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

+ Hội nghị thống nhất Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp phụ nữ giải phóng 

miền Nam Việt Nam. 

CHƢƠNG 7 

Tên chƣơng: Phong trào phụ nữ Việt Nam 1976-2010 

Các tiểu mục: 

 + Phong trào phụ nữ Việt Nam qua các kỳ đại hội 

- Phong trào phụ nữ Việt Nam 1976 - 1985 

 - Phong trào phụ nữ Việt Nam 1991 - 1996 

  - Phong trào phụ nữ Việt Nam 1997 - 2007 

  - Phong trào phụ nữ Việt Nam 2008 – 2010 

 + Đánh giá hoạt động của phong trào phụ nữ 

- Hiệu quả và thành tích 

- Khó khăn và trở ngại. 

- Các danh hiệu được khen thưởng. 

- Gương mặt phụ nữ tiêu biểu: Nữ anh hùng lao động, phụ nữ xuất sắc trên một số 

ngành nghề mới…. 

 + Nhiện vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong vấn đề giải phóng phụ nữ. 

 



CHƢƠNG 8 

Tên chƣơng: Lịch sử chiếc áo dài Việt Nam. 

Các tiểu mục: 

 + Tiền thân của chiếc áo dài 

  - Áo năm thân và áo tứ thân. 

  - Hai quan niệm về sự ra đời của chiếc áo dài Việt Nam 

   * Áo dài bít tà của người Chăm 

   * Áo sườn xám của người Thượng Hải. 

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

- Chỉ dụ của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát (1744) 

- Chiếu lệnh Minh Mạng (1858). 

- Cải cách chiếc áo dài vào các năm 1934,1958,1968,1972… 

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

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

CHƢƠNG 9  

Tên chƣơng: Thuyết trình nhóm – Kiểm tra giữa khóa. 

Các đề tài  

 + Sức mạnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. 

+ 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. 

+ Vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với vấn đề giải phóng phụ nữ - những khó 

khăn và thuận lợi 

CHƢƠNG 10 

Tên chƣơng: Tham quan thực tế tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ 

Các tiểu mục: 

+Tìm hiểu về vai trò của phụ nữ đối với nền nông nghiệp lúa. 

+ Những người phụ nữ tiêu biểu của dân tộc trên các lĩnh vực 

+ Vai trò của người phụ nữ với việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa và nghệ thuật . 

 

 

 



 MỤC TIÊU 
 

STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

01 1. Phụ nữ Việt Nam 

buổi đầu của lịch sử 

dựng nƣớc đến cuối 

thời kỳ Bắc thuộc.  

Nhằm hiểu rõ:  

Những cột mốc lịch sử thể hiện 

vai trò của phụ nữ đối với tiến 

trình phát triển xã hội : Chế độ 

mẫu hệ, phụ hệ, chống ngoại 

xâm. Mở đất lập làng , các bà tổ 

nghề… 

- Những truyền thuyết trong lịch 

sử có liên quan đến phụ nữ 

- Đóng góp của phụ nữ chống sự 

nghiệp chống giặc phong kiến 

phương Bắc: Hai Bà Trưng, 

Triệu thị Trinh, Bùi thị Xuân… 

- Phụ nữ trong giai đoạn xã hội 

nguyên thủy của lịch sử Việt 

Nam. 

- Phụ nữ thời kỳ chế độ phong 

kiến. 

- Một số gương mặt nữ anh 

hùng, xuất sắc tiêu biểu của 

các triều đại phong kiến Việt 

Nam. 

02 2. Phong trào phụ nữ 

Việt Namtrong giai 

đoạn đầu chống Pháp 

xâm lƣợc và trong 

phong trào cách mạng 

giải phóng dân tộc (đầu 

thế kỷ 20 đến 1945) 

Nhằm hiểu rõ 

- Hệ thống lý luận của Hồ chủ  

tịch về sự cần thiết phải giải 

phóng phụ nữ  với những giá trị 

lý luận sâu sắc và giá trị thực 

tiễn thiết thực. 

- Tinh thần cách mạng của phụ 

nữ là sự phát huy những truyền 

thống tốt đẹp của lịch sử dân tộc. 

- Giá trị tinh thần của phụ nữ 

được nâng cao qua những đóng 

góp của phụ nữ  về việc kết hợp 

sự nghiệp giải phóng phụ nữ với 

sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

- Các hình thức tập họp và tổ 

chức phụ nữ tham gia các phong 

trào yêu nước. 

- Phong trào phụ nữ Việt Nam 

trong giai đoạn đầu chống 

Pháp xâm lược. 

- Vị trí của người phụ nữ  trong 

thời kỳ Pháp khai thác thuộc 

địa 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về 

vấn đề giải phóng phụ nữ. 

- Phong trào phụ nữ dưới sự 

lãnh đạo của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

-Các tổ chức và hoạt động của 

Hội Phụ nữ qua các thời kỳ 

lịch sử (1930 – 1945) 

03 3. Phong trào phụ nữ 

Việt Nam  công  trong 

cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội miền Bắc 

và đấu tranh giải phóng 

miền Nam.(1954-1975) 

Nhằm hiểu rõ 

- Vai trò của lực lượng phụ nữ  

trên các lĩnh vực ở cả hia miền 

Nam và Bắc. 

- Chứng minh truyền thống “ 

Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”  

được tiếp nối qua nhiều thế hệ  

trong mỗi giai đoạn lịch sử nước 

nhà , xứng đáng với danh hiệu “ 

Anh hùng, bất khuất, trung hậu, 

đảm đang” 

- Tình hình xã hội Việt Nam 

- Phong trào phụ nữ miền Bắc 

trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. 

- Phong trào phụ nữ miền Nam 

đấu tranh chống choi1nh sách 

xâm lược của Đế quốc Mỹ. 

- Thành tích các phong trào PN 

- Gương mặt nữ anh hùng trên 

3 mũi giáp công. 

- Những bài học kinh nghiệm 

về vận động phụ nữ của Đảng 

Cộng sản Việt Nam 



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

04 4. Một số đặc điểm về 

phong trào đấu tranh 

chính trị ở miền Nam 

trong kháng chiến 

chống Mỹ gắn liền với 

vai trò phụ nữ. (1954 -

1975) 

Nhằm hiểu rõ 

Một loại hình đấu tranh đặc biệt 

gắn liền với vai trò và vị trí của 

phụ nữ ở miền Nam 

 

- Khái niệm về đấu tranh chính 

trị 

- Vai trò của lực lượng phụ nữ 

trong đấu tranh chính trị. 

- Các hình thức tập họp phụ 

nữ. 

- Một số đặc điểm của phong 

trào đấu tranh chính trị  gắn 

liền với sự sáng tạo của phụ 

nữ. 

05 5. Đấu tranh cách mạng 

của lực lƣợng phụ nữ 

trong các nhà tù Mỹ - 

ngụy ở miền Nam. 

 

. 

 

Nhằm hiểu rõ 

Cuộc sống của người phụ nữ 

dưới sự cai  trị của  Đế quốc Mỹ. 

Sự dũng cảm vượt qua những 

đau khổ trở ngai trong điều kiện 

bị giam cầm . 

 Loại hình đấu tranh đặc biệt gắn 

liền với vai trò và vị trí của phụ 

nữ ở miền Nam 

 

- Chế độ lao tù của Mỹ - ngụy 

đối với phụ nữ. 

- Các loại nhà tù giam cầm phụ 

nữ 

- Các hình thức tra tấn phụ nữ. 

- Hậu quả của sự giam cầm và 

tra tấn. 

- Các loại hình đấu tranh cách 

mạng của lực lượng phụ nữ 

trong các nhà tù Mỹ- ngụy 

- Đặc diểm đấu tranh của lực 

lượng phụ nữ trong các nhà tù 

Mỹ-ngụy. 

- Đóng góp của lực lượng phụ 

nữ qua đấu tranh trong tù đối 

với chiến trường miền Nam. 

06 6.  Sự ra đời của Hội 

liên hiệp phụ nữ giải 

phóng miền Nam Việt 

Nam. 

 

Nhằm hiểu rõ 

- Giới thiệu một tổ chức Hội phụ 

nữ đặc thù trong kháng chiến 

chống Mỹ ở miền Nam. 

- Hoạt động của Hội thể hiện sự 

năng động và nhạy bén  

trong mỗi thời kỳ đấu tranh 

quyết liệt với Đế quốc Mỹ ở 

miền Nam. 

- Sự trưởng thành và lớn mạnh 

của tổ chức Hội trên các mặt đấu 

tranh, đặc biệt những đóng góp 

trên mặt trận ngoại giao. 

- Sự ra đời của Hội Liên Hiệp 

phụ nữ giải phóng miền Nam 

Việt Nam 

- Hoạt động của Hội Liên hiệp 

phụ nữ giải phóng miền Nam 

Việt Nam qua từng thời kỳ lịch 

sử 

- Báo Phụ nữ giải phóng.  

- Hoạt động của Hội với công 

tác ngoại giao quốc tế. 

- Hội nghị thống nhất Hội Liên 

Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội 

Liên hiệp phụ nữ giải phóng 

miền Nam Việt Nam. 



STT CHƢƠNG MỤC TIÊU MỤC, TIỂU MỤC 

07 7. Phong trào phụ nữ 

Việt Nam 1976-2010 

   

 

Nhằm hiểu rõ 

- Tổ chức và hoạt động của Hội 

Liên hiệp phụ nữ Việt Nam vừ 

có tính chất về giới, vừa có tính 

chất quần chúng, là một tổ chức 

chính trị tập họp, đoàn kết các 

tầng lớp phụ nữ tham gia vào các 

hoạt động chính trị xã hội tại 

Việt Nam. 

- Những đóng góp sáng tạo, tài 

năng của người phụ nữ trong 

thời hiện đại 

- Phong trào phụ nữ Việt Nam 

qua các kỳ đại hội 

-  Đánh giá hoạt động của 

phong trào phụ nữ 

- Các danh hiệu được khen 

thưởng. 

- Gương mặt phụ nữ tiêu biểu: 

Nữ anh hùng lao động, phụ nữ 

xuất sắc trên một số ngành 

nghề mới…. 

08 8. Lịch sử chiếc áo dài 

Việt Nam 

Nhằm hiểu rõ 

Nguồn gốc ra đời của chiếc áo 

dài, niềm tự hào của phụ nữ Việt 

Nam 

Tính phổ biến cộng đồng của 

chiếc áo dài trong đời sống tinh 

thần và văn hóa Việt Nam. 

    

  

 

- Tiền thân của chiếc áo dài 

- Hai quan niệm về sự ra đời 

của chiếc áo dài Việt Nam. 

- Sự cách tân và phát triển 

chiếc áo dài qua các thời kỳ 

lịch sử. 

- Áo dài trong đời sống văn 

hóa của phụ nữ Việt Nam 

- Chiếc áo dài với những giá trị 

phi vật thể được Unesco tôn 

vinh.    

09 9. Thuyết trình nhóm 

 

Nhằm hiểu rõ 

- Đóng góp của phụ nữ đối với 

sự phát triển kinh tế, chính trị, xã 

hội Việt Nam thời kỳ hiện đại. 

- Những thuận lợi và khó khăn 

thách thức sự lớn mạnh và làm 

chủ bản thân phụ nữ đối với gia 

đình xã hội. 

- Nhiệm vụ của Hội Phụ nữ 

trong thời kỳ mới. 

- Sức mạnh của phụ nữ Việt 

Nam trong thời kỳ đổi mới và 

hội nhập quốc tế. 

- Các giải pháp nhằm phát huy 

sức mạnh của phụ nữ trong hội 

nhập quốc tế. 

- Vai trò của tổ chức Hội phụ 

nữ  vế vấn đề giải phóng phụ 

nữ. 

10 10. Tham quan thực tế 

Bảo tàng Phụ nữ Nam 

Bộ 

Nhằm hiểu rõ 

- Giới thiệu Bảo tàng tôn vinh 

người phụ nữ  tại Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

- Tìm hiểu về vai trò của phụ 

nữ đối với nền nông nghiệp 

lúa. 

-Những người phụ nữ tiêu biểu 

của dân tộc trên các lĩnh vực 

- Vai trò của người phụ nữ với 

việc gìn giữ, phát huy những 

giá trị văn hóa và nghệ thuật. 
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5. TỔ CHỨC GIẢNG DẠY  – HỌC TẬP 

Lịch trình chung: (Ghi tổng số giờ cho mỗi cột) 

 

CHƢƠNG 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY MÔN HỌC 

Thuyết trình Thực hành, thí 

nghiệm, điền dã… 

Tự học, tự 

nghiên cứu 

Tổng 

Lý thuyết Thảo luận 

Chương 1 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 2 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 3 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 4 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 5 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 6 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 7 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 8 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 9 3 tiết 1 tiết  1 tiết 5 tiết 

Chương 10 3 tiết 1 tiết 1 buổi  5 tiết 

Tổng cộng 30 tiết 10 tiết 1 buổi 9 tiết 50 tiết 

 

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

Quy định thang điểm, số lần đánh giá, hình thức đánh giá và trọng số mỗi lần đánh giá kết quả học 

tập 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1  Điểm giữa kỳ - Thuyết trình nhóm, thảo luận, chuyên cần Thang điểm 1-10 

Trọng số 30% 

2 Thi cuối kỳ - Tự luận hoặc trắc nghiệm Thang điểm 1-10 

Trọng số 70% 
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