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(Đưa mục II của bài 22 thành mục III. Nền văn hóa Xô viết hình thành và phát triển)
III. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển
- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền
văn hóa mới, đó là nền văn hóa Xô viết, dựa trên những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và
kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại.
- Nền văn hóa Xô viết đã đạt được những thành tựu to lớn và rực rỡ:
- Về giáo dục:
+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học
+ Sáng tạo chữ viết cho các dân tộc trước đây chưa có chữ viết
+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân,…
- Về khoa học - kĩ thuật: đạt được nhiều thành tựu rực rỡ và chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao khoa học
thế giới.
- Về văn hóa - nghệ thuật:
+ Đấu tranh chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ
+ Văn học - nghệ thuật phát triển với tên tuổi nhiều nhà văn, nghệ sĩ như: M. Goóc-ki, M. Sô-lôkhốp, L. Tôn-xtôi,… Từ năm 1928 đến năm 1950 đã xuất bản 102 800 đầu sách văn học với tổng
số 2.5 tỉ bản.
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CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918 – 1939)
I/ Châu Âu trong những năm (1918- 1929):
1/ Những nét chung: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Châu Âu có nhiều biến đổi:
-Một số quốc gia mới ra đời từ sự tan vỡ của Áo- Hung và bại trận của nước Đức.
- Hầu hết các nước thắng trận và thua trận ở các nước châu Âu đều suy sụp về kinh tế.

- Một cao trào cách mạng đã bùng nổ, nền thống trị của giai cấp tư sản bị chấn động, khủng hoảng
trầm trọng.
- Từ 1924 - 1929, chính trị ổn định, kinh tế phục hồi và phát triển.
2/ Cao trào cách mạng 1918- 1923. Quốc tế cộng sản thành lập: I.2: đã tích hợp với bài 4
II/ Châu âu trong những năm 1929 - 1939
1/ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 và hậu quả của nó:
- 10//1929, cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư sản. Đây là cuộc khủng hoảng
trầm trọng, kéo dài, có sức tàn phá chưa từng thấy đã đẩy lùi mức sản xuất hàng chục năm, hàng
triệu công nhân thất nghiệp, hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng đói khổ.
- Để thoát khỏi khủng hoảng, một số nước Anh, Pháp, Mĩ đã tiến hành cải cách kinh tế, xã hội…;
một số nước Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản tiến hành phát xít hoá chế độ chính trị, phát động chiến tranh
để phân chia lại thế giới.
2/ Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa pháp xít và chống chiến tranh 1929 1933:
II.2: Học sinh tự đọc

