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Tựa của bài học Nội dung
1. Bắt đầu Bắt đầu bài học

(Bài học này là bắt buộc nếu học sinh có tham gia trong 
bất cứ bài học CSE nào.)
- Tình dục Lành mạnh ở tuổi Thanh thiếu niên 
- Tạo một không gian an toàn để thảo luận những chủ đề có 
thể mang sự ngượng ngùng
- Nhóm đồng ý và lượng đánh giá trước

2. Thông hiểu về sự thay đổi của 
cơ thể/sinh lý con người 

- Sự phát triển tình dục của cơ thể con người (Nữ và Nam)

3. Giới tính & Định hướng - Giới tính và Định hướng tình dục 
- Các định kiến vai trò ở giới tính

4. Thông dò tình bạn - Tình bạn
- Cặp đôi (Nhìn nhận quan hệ tốt vs làm tổn hại)
- Lập kế hoạch cho một hoạt động an toàn và tốt

(bài học tùy chọn, không ép buộc 
nhưng phải có sự đồng ý)

- Sự đồng ý là gì

5. Quan hệ Bắt nạt & Hành hạ 
(với Hãm hiếp & Buôn người)

- Đặt giới hạn
- Quấy nhiễu tình dục
- Buôn người
- Những nguồi tài nguyên và dịch vụ

6. & 7. Tưởng tượng/Huyền 
thoại về HIV và Thực tế và 
giảm các nguy nhiểm (1.5-2 
ngày)

- Xem tổng quan về HIV/AIDS
- HIV Truyền nhiễm/Điều trị/Phòng ngừa
- HIV và AIDS Tưởng tượng/Huyền thoại
- Lòng nhân ái

8. STIs, HIV, và Nguồn tài 
nguyên cộng đồng

- Xem tổng quan về Bệnh lây truyền qua tình dục (Sexually 
Transmitted Infections - STI)
- Thử nghiệm STI

9. Tránh thai & Các lựa chọn 
mang thai (1-2 ngày)

- Chăm sóc trước khi sanh và Nuôi dạy con cái
- Các lựa chọn mang thai (Nuôi dạy con cái, cho nhận con 
nuôi, phá thai, Bỏ con một cách an toàn)
- Ra quyết định tốt

10. Áp lực của Truyền thông &    
bạn bè

- Áp lực của Truyền thông và bạn bè 
- Rèn luyện kỹ năng quyết đoán/giữ vững lập trường
- Kế hoạch phòng ngừa rủi ro

11. Thiết lập mục tiêu & Tóm tắc - Con đường dẫn đến các mục tiêu cá nhân
- Thiết lập mục tiêu cho tương lai
- Sau khi đánh giá


