Module 1
 Bao gồm những kiến thức cơ bản về giới bao gồm các thuật ngữ /khái niệm về
giới, bình đẳng giới, khuôn mẫu giới và định kiến giới;
 Modlue này không chỉ cung cấp một bức tranh tổng quát về những thành tựu và
thách thức để đạt được công bằng giới trong giáo dục trên thế giới và Việt Nam
mà còn chỉ ra được những dẫn chứng về khuôn mẫu, định kiến giới còn tồn tại
trong SGK của một số nước trên thế giới và của một số môn học, cấp học ở
Việt Nam.
 Đồng thời bài học cũng đưa ra cách thức lồng ghép giới vào SGK các môn học
trong nhà trường thông qua hướng dẫn sử dụng Bộ công cụ phân tích giới trong
SGK và những lưu ý khác.
Module 2
 Tập trung nghiên cứu vào Một số vấn đề chung về giáo dục bình đẳng Giới cho
HS, đặc biệt là Thúc đẩy sự tham gia của HS nữ trong các môn học thuộc lĩnh
vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM); vấn đề Bạo lực học đường
trên cơ sở giới; cũng như việc Lồng ghép giới trong GDTD, SKSS và phòng
tránh HIV/AIDS và Lồng ghép giới trong giáo dục ứng phó với biến đổi khí
hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và bảo tồn đa dạng sinh học.
 Module này được thiết kế dành riêng cho GV, tuy nhiên hiệu trưởng, phó hiệu
trưởng cũng có thể tham gia nghiên cứu sẽ góp phần hỗ trợ trong công tác quản
lý nhà trường về những nội dung này.
Module 3
Được thiết kế dành riêng cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nhằm giúp đội ngũ
CBQL này:
 Tìm hiểu về những đặc điểm cơ bản của trường học thân thiện về giới cũng như
một số công cụ có thể đo lường mức độ thân thiện về giới trong trường học.
Trên cơ sở đó, có thể vận dụng bộ công cụ này vào việc đánh giá sự thân thiện
về giới của mỗi trường học;
 Xác định được tầm quan trọng của việc thực hiện các hoạt động thúc đẩy BĐG
với sự kết hợp giữa nhà trường và gia đình, cộng đồng, đồng thời cung cấp 1 số
gợi ý hữu ích trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động đa dạng về chủ đề
BĐG, huy động được sự tham gia tích cực của gia đình và cộng đồng, tạo ra
một sự chuyển biến trong thúc đẩy tạo dựng môi trường thân thiện và BĐG
trong nhà trường.

