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Promowanie sprawiedliwości społecznej 
i wyrównywania szans za pomocą 
treści edukacyjnych w YouTube
Równouprawnienie a sprawiedliwość społeczna 

Tło środowiskowe Możliwość

Równouprawnienie oznacza 
sprawiedliwe traktowanie, ale 
sprawdza się tylko w sytuacji, 
gdy wszyscy zaczynają z tego 
samego poziomu i potrzebują 
takiej samej pomocy.

Sprawiedliwość społeczna 
oznacza zapewnienie każdej 
osobie tego, czego potrzebuje, 
aby mogła odnieść sukces, 
natomiast równouprawnienie 
wiąże się z jednakowym 
traktowaniem.

Cztery podstawowe prawa, na których 
opierają się wartości YouTube, to: wolność 
słowa, równość szans, wolny dostęp do 

informacji i prawo do poczucia 
przynależności do społeczeństwa.
Te podstawowe prawa mają również 

duże znaczenie w edukacji.

W YouTube uważamy, że filmy w internecie mogą mieć znaczący wpływ na 
umożliwianie wszystkim uczniom – także tym defaworyzowanym – 

osiągnięcia pełnego potencjału.

Znamy oraz doceniamy wysiłek i serce, jakie twórcy i instytucje wkładają 
w każdy film edukacyjny. Ten przewodnik został opracowany, aby mogli oni 
odgrywać jeszcze większą rolę w życiu uczniów, nauczycieli i opiekunów na 

całym świecie. Składa się on z 2 części, które po kolei przeanalizujemy.

Składa się on z 2 części, które po kolei przeanalizujemy:
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Tło środowiskowe

Wysiłki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa 
doprowadziły do bezprecedensowego chaosu w edukacji.  

Z przeprowadzonej przed pandemią analizy wynika, że chociaż 
globalny wskaźnik skolaryzacji w szkolnictwie wyższym podwoił się 

z 19% do 38% w latach 2000–2018, najbiedniejsze społeczności 
nadal pozostają w tyle, ponieważ tylko 10% reprezentujących je 

osób uczących się ma dostęp do szkolnictwa wyższego 
w porównaniu z 77% osób o wyższych dochodach2.

Właśnie dlatego treści edukacyjne w YouTube są tak istotne. 
Choć nierówny dostęp do edukacji od dawna jest palącym problemem, YouTube stanowi 

potężne i powszechnie dostępne narzędzie do walki z nim.

Globalny chaos edukacyjny z powodu COVID-19 

220 mln
NA CAŁYM ŚWIECIE

Nierówności w dostępie do szkolnictwa wyższego

91%
AKTYWNYCH UCZNIÓW 

I STUDENTÓW

<188
 KRAJÓW
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Choć nierówny dostęp do edukacji od dawna jest dużym 
problemem, pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębiła 

różnice społeczno-ekonomiczne oraz rasowe1.

Zamknięcia szkół na całym świecie3  Liczba poszkodowanych 
uczniów szkół wyższych4  

Pogłębione różnice w dostępie do szkół wyższych 
W krajach wysokiego i średniego dochodu pandemia nie miała zbyt dużego wpływu 

na wskaźnik skolaryzacji5. Poziom dochodów wpływa na dostęp do zasobów, co 
z kolei ma znaczenie w kwestii zdolności radzenia sobie z negatywnymi skutkami 

pandemii COVID-19 i stałego zapewniania dostępu do edukacji.

1. Inside Higher Ed, czerwiec 2020 r.| 2. Unesco, grudzień 2020 r.| 3. OECD, listopad 2020 r.| 4. Unesco, lipiec 2021 r.| 5. Unesco, 2021 r.

https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
https://www.insidehighered.com/news/2020/06/17/pandemic-has-worsened-equity-gaps-higher-education-and-work
https://www.iesalc.unesco.org/en/2020/12/16/unesco-iesalc-report-reveals-that-access-to-higher-education-increased-from-19-to-38-in-the-last-two-decades/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/#endnotea0z2
https://en.unesco.org/news/new-unesco-global-survey-reveals-impact-covid-19-higher-education
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378174
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Możliwość

WIĘCEJ MOSTÓW

Pomóż uczniom postrzegać 
szkolnictwo wyższe jako ekscytującą 
opcję w zasięgu ich możliwości.
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Vee Kativhu opowiada 
o listach motywacyjnych 

na studia

Treści edukacyjne w YouTube oferują nieograniczone możliwości 
w zakresie wspierania uniwersalnego dostępu do nauki 

i bardziej świadomego wyboru ścieżki kariery.
Poniżej znajdziesz kilka przykładów, w jaki sposób ułatwiać 

przejście do szkolnictwa wyższego:

● Treści mogą służyć za lustro lub okno6. 
Ważne, aby uczniowie widzieli, jak ludzie podobni 
do nich samych (ich lustrzane odbicia) robią to, co 
sami chcieliby robić w życiu. Prezentuj różnorodne 
historie autentycznych osób będących wzorami do 
naśladowania, aby pokazywać przyszłym 
studentom, jak wygląda życie na studiach (okna) 
oraz jak można się do niego przygotować.

Dobrze sprawdzają się 
następujące formaty:

Reakcje na przyjęcie na studia / przyznanie 
stypendium • wypełnianie podania • zwiedzanie 

kampusu • vlogi typu „dzień z życia” • 
zwiedzanie akademika • próbne rozmowy 

kwalifikacyjne • opinie studentów • 
przemówienia inauguracyjne

How to Pay for College | 
Crash Course

Pomóż rodzicom i opiekunom zrozumieć 
i aktywnie zaangażować się w proces 
rekrutacji ich dzieci na studia.
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● Weźmy pod uwagę osoby, u których nikt wcześniej 
w rodzinie nie był na studiach. Twórcy mogą udostępniać 
treści, które wypełnią luki w wiedzy rodziców i pomogą im 
czuć się pewniej we wspieraniu ich dzieci w procesie 
rekrutacji na uczelnię. Wskazówki dotyczące wypełniania 
podania, pisania listu motywacyjnego czy wypełniania 
wniosków o stypendium finansowe mogą pomóc uczniom 
z potrzebujących rodzin, którzy bez odpowiedniej wiedzy 
i wsparcia mogą nie chcieć aplikować na studia.

7. „College Readiness”, Apex Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.youtube.com/watch?v=DYjH1dRt-GA
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, listopad 2020 r.

Pomóż w przygotowaniach do 
studiowania.3

● Pomagaj uczniom w doskonaleniu umiejętności 
krytycznego myślenia i wypełniania 
ustandaryzowanych testów. Umiejętności te mają 
wpływ na przyjęcie na studia oraz utrzymanie się na 
nich. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia 
związanych z czytaniem, pisaniem i matematyką jest 
niezbędne, aby osiągać sukcesy na poziomie 
akademickim. Zastanów się, w jaki sposób Twoje treści 
mogą aktywizować „uczenie się przez 
działanie”7.Udowodniono, że zwiększa ono 
zaangażowanie uczniów i ułatwia zrozumienie pojęć 
teoretycznych dzięki przykładom wziętym z życia oraz 
interaktywnym metodom nauczania.

Korzyści
Uczniowie budują solidne podstawy dla 

przyszłego sukcesu akademickiego, które 
przejawiają się wysokimi wynikami 

egzaminów wstępnych oraz radzeniem 
sobie z bieżącą nauką już na studiach. 

Pokazuj, jak wybrać studia zgodne 
z wymogami rynku pracy.

4

● Pomóż studentom w planowaniu kariery Od razu dwa kierunki, a może brak pomysłu choćby na 
jeden? Licencjat, magisterka czy coś więcej? Zastanów się, w jaki sposób przez swoje treści możesz 
dzielić się spostrzeżeniami na temat wyboru kierunków oraz umożliwić odbiorcom planowanie ścieżek 
kariery, które ich interesują. W przypadku dorosłych rozważających powrót na studia odpowiednie 
treści mogą pomóc im określić właściwą ścieżkę na podstawie ich dotychczasowego doświadczenia 
oraz nowych umiejętności, które chcą nabyć.

Still Don't Know What 
Major To Choose!

10 AWESOME Highest 
Paying Associate 

Degree Jobs

College as an Adult | 
How I feel About Being a 

Student at 30

How to College: playlist

Fast Guides: 
To Electives and Major

5 wskazówek na ulepszenie 
krytycznego myślenia 

WIĘCEJ MOSTÓW

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://www.apexlearning.com/college-readiness
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://youtu.be/JpvOjsYDCuk
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://www.youtube.com/watch?v=Ywl3o2aXmlc
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://youtu.be/qtUkeaW6qqg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8dPuuaLjXtNxrUcgYGmPneX1PTStLDQx
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLID58IQe16nExlHjy2XvusIGQkbe895Xr
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw&t=4s
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8. TILT Higher Ed 9. Unit4, czerwiec 2016 r. 

Pokaż strategie 
przystosowawcze9.2

University of California – studentka, 
która jako pierwsza w rodzinie 

poszła na studia

● Z wielu powodów pójście na studia może 
być dla młodych ludzi trudnym 
doświadczeniem. Mogą być np. pierwszymi 
osobami w swojej rodzinie, które 
zdecydowały się kontynuować naukę na 
poziomie wyższym.  Studenci zagraniczni 
oraz ci z niedostatecznie reprezentowanych 
grup społecznych mogą mieć trudności 
z nawiązaniem kontaktu z wykładowcami lub 
innymi studentami ze względu na 
różnice kulturowe lub bariery językowe. 

Pomagaj wzmacniać odporność 
na niepowodzenia 
w krytycznych sytuacjach.
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● Choć wszyscy jesteśmy narażeni na stres, niektóre wyzwania mogą 
stanowić punkty krytyczne na ścieżce edukacyjnej, z których bardzo 
trudno się otrząsnąć. Pomyśl, jak mogą się czuć uczniowie w trakcie 
nauki (np. zagubieni, nieprzygotowani) i jak to może wpływać na ich 
wytrwałość8.Twórcy mogą wspierać studentów, udzielając im trafnych 
i sprawdzonych porad, prezentując treści w ciekawy i zachęcający 
sposób, pokazując źródła dodatkowego wsparcia (np. korepetycje, 
doradców akademickich), a nawet budując poczucie przynależności 
do „wirtualnej klasy”.

Pomóż studentom dostrzec życie poza 
uczelnią i obrać właściwą drogę po 
zdobyciu dyplomu.

3

● Praca? Studia podyplomowe? Określenie, co 
dalej, może pomóc studentom wytrwać 
w obliczu wyzwań, które są normalną częścią 
kształcenia na poziomie wyższym. Programy 
staży i współpracy dla studentów są źródłem 
cennego doświadczenia, które pomaga 
określić plany po ukończeniu studiów. Dlatego 
warto w swoich treściach dzielić się 
wskazówkami na temat wyszukiwania 
i zgłaszania się do odpowiednich programów.

How to get Engineering Internships 
(From No Experience to $63/hour)

Treści edukacyjne YouTube mogą również sprawić, że mniej 
studentów będzie rezygnować ze studiów. 

Oto kilka wskazówek:

„Kiedy patrząc na innych myślisz, że 
potrzebują więcej odwagi, to tak naprawdę 
potrzebują więcej pomocy.  A kiedy myślisz, 

że potrzebują więcej dyscypliny, to tak 
naprawdę potrzebują więcej życzliwości”.

Real College Advice by 
Nicolas Chae

WSPARCIE W UTRZYMANIU SIĘ NA STUDIACH

- Emily Nagoski

https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.unit4.com/blog/10-ways-to-increase-student-retention
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://www.youtube.com/watch?v=s_Q7d7uCBGI
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://youtu.be/z5LuiOiq9G4
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
https://www.youtube.com/watch?v=3ErErK1wRDM
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Intersekcjonalność 
Wyznaczniki tożsamości, takie jak rasa, religia, 

narodowość, przynależność klasowa czy płeć, nie 
występują pojedynczo. Wpływają na siebie 

nawzajem, często nakładając się na siebie i tworząc 
złożoną sieć współzależności.

Twoje treści naprawdę mają znaczenie i niosą ze 
sobą nieograniczony potencjał do zmiany świata na lepsze.

Aby uzyskać dodatkowe wskazówki, przeczytaj materiał 
dotyczący strategii i projektowania.

Możliwość

– Nelson Mandela

● To, w jaki sposób uczniowie doświadczają świata, może wpływać na 
to, jak doświadczają życia na uczelni.  Podnoszenie 
świadomości na temat praktyk kulturowych i religijnych może 
polepszyć jakość nauczania i pomóc wykładowcom w działaniach 
logistycznych, takich jak ustalanie dat wydarzeń uczelnianych czy 
terminów oddawania prac, które nie będą kolidować 
z uroczystościami czy świętami ważnymi dla poszczególnych 
studentów.

Pomóż wykładowcom lepiej zrozumieć, 
kim są ich studenci.

5

Wspieraj rozwój zawodowy nauczycieli, 
prezentując sprawdzone metody pedagogiczne.4

● Wykładowcy też się uczą. Treści edukacyjne mogą nie tylko 
uzupełniać program nauczania, ale także pomagać wykładowcom 
w doskonaleniu umiejętności w tak ważnych obszarach jak tworzenie 
środowiska nauczania promującego integrację społeczną, rozwijanie 
metod nauczania uwzględniających aspekty kulturowe oraz 
rozpoznawanie i zmniejszanie uprzedzeń. TEDx Implicit bias in higher 

education

„Jeśli nie będziemy 
intersekcjonalni, to niektórzy 

z nas, Ci najbardziej bezbronni, 
zostaną pominięci”.
– Kimberlé Crenshaw

„Potęga edukacji wykracza poza rozwój umiejętności 
potrzebnych do osiągnięcia sukcesu gospodarczego. 

Edukacja może przyczynić się do budowania 
i pojednania narodów”.

WSPARCIE W UTRZYMANIU SIĘ NA STUDIACH

https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY
https://youtu.be/yiZQaE0q9BY

