ÎNVĂȚĂMÂNT POST-LICEAL ȘI SUPERIOR

Încurajarea echității și a emancipării
cu conținutul YouTube Learning
Egalitate versus echitate
Egalitatea are scopul de a
promova obiectivitatea, dar
poate funcționa doar dacă
toată lumea începe din
același loc și are nevoie de
același ajutor.

Echitatea înseamnă să le oferi
tuturor ceea ce au nevoie
pentru succes, iar egalitatea
înseamnă să tratezi pe toată
lumea la fel.

Cele patru libertăți fundamentale care definesc
valorile YouTube sunt libertatea de exprimare,
libertatea de informare, libertatea de șanse
și libertatea de apartenență.
Aceste libertăți fundamentale sunt
esențiale și în educație.
La YouTube, credem că videoclipurile online pot juca un rol important în
echiparea tuturor elevilor, inclusiv cei care sunt slab reprezentați,
să-și atingă adevăratul potențial.
Știm (și suntem recunoscători pentru) toate eforturile depuse de creatori și de
instituții pentru a produce ﬁecare videoclip educațional. Acest ghid a fost
conceput pentru a genera un impact și mai mare asupra vieților elevilor,
profesorilor și tutorilor din întreaga lume. Vom explora două secțiuni.
Vom explora două secțiuni.
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Deși inechitatea educațională este o problemă de lungă
durată, pandemia de COVID-19 a ampliﬁcat și a răspândit
diferențele socio-economice și rasiale.1

Goluri în accesul la învățământul superior
O analiză de dinaintea pandemiei a arătat că deși ratele globale de
înmatriculare în învățământul superior s-au dublat de la 19 % la 38 %,
între 2000 și 2018, populațiile cele mai sărace continuă să rămână
în urmă, doar 10 % având acces la învățământul superior în
comparație cu 77 % din sectorul cu venituri mai mari.2

Întreruperea educației la nivel global din cauza COVID-19
Eforturile de a limita răspândirea coronavirusului au dus la o
întrerupere fără precedent în educație.
Închideri ale școlilor la nivel mondial3

<

188
ȚĂRI

91 %
DINTRE ELEVII ÎNMATRICULAȚI

Studenți afectați din
învățământul post-liceal4

<

220 mil.
ÎN JURUL LUMII

Inegalitate mai răspândită în învățământul superior
În țările cu venituri medii și mari, impactul asupra înmatriculării a fost limitat.5 Nivelul de
venituri inﬂuențează accesul la resurse, ceea ce inﬂuențează posibilitatea de a face față
întreruperilor cauzate de COVID-19 și de a nu pierde accesul la educație.

De aceea, conținutul YouTube Learning este mai
esențial ca oricând.
Deși inechitățile educaționale sunt longevive și profunde, YouTube
reprezintă o cale robustă, gratuită și accesibilă pentru a ajuta la
redresarea acestor inechități.

1. Inside Higher Ed, iunie 2020 | 2. UNESCO, decembrie 2020 | 3. OECD, noiembrie 2020 | 4. UNESCO, iulie 2021 | 5. UNESCO, 2021

Oportunitate

ÎNVĂȚĂMÂNT POST-LICEAL ȘI SUPERIOR

CONSTRUIEȘTE MAI MULTE PODURI

Oportunitățile conținutului YouTube Learning pentru susținerea
experiențelor de învățare mai emancipate și a parcursurilor în
carieră mai bine informate sunt aproape nelimitate.
Iată câteva exemple de modalități în care „să construiești mai multe poduri” către
învățământul superior.

1

Ajută elevii să privească învățământul
superior ca o șansă incitantă și realizabilă.

● Conținutul poate servi drept o oglindă sau o
fereastră.6
Este important ca studenții să vadă oameni
precum ei (oglinzi) care fac lucruri la care ei pot să
aspire. Evidențiază diferite modele demne de
urmat cu povești autentice, pentru a le prezenta
viitorilor studenți viața la facultate (ferestre) și
tactici de pregătire pentru a face tranziția.
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Vee Kativhu on
Personal Statements

How to Pay for College |
Crash Course

Universitățile au avut succes
folosind formatele de mai jos.
Reacții surpriză la admitere / bursă •
Sfaturi de înscriere • Tururi ale campusului •
Vloguri cu o zi din viață • Tururi ale căminului
studențesc • Pseudointerviuri • Testimoniale de
la studenți • Discursuri de absolvire

Ajută părinții și tutorii să înțeleagă și să se
implice în tranziția copiilor la învățământul
superior.

● Gândește-te la studenții care sunt primii din familie care
merg la facultate. Creatorii pot să producă conținut care
umple golurile și calmează nesiguranța pe care unii tutori o
pot simți legat de susținerea tranziției elevilor la învățământul
post-liceal.
Sfaturile despre completarea cererilor de înscriere, scrierea
eseurilor personale și completarea formularelor pentru ajutor
ﬁnanciar pot ajuta elevii și familiile nevoiașe, care ar putea
alege să renunțe din cauza lipsei de informații sau asistență.

7. „College Readiness”, Apex Learning
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Ajută la pregătirea adecvată
pentru facultate.

● Ajută elevii să stăpânească testele standardizate și
să-și dezvolte aptitudinile de gândire critică,
deoarece inﬂuențează accesul și retenția.
Dezvoltarea aptitudinilor de gândire critică asociate
cu cititul, scrisul și matematica este necesară pentru
a învăța la facultate. Gândește-te la moduri în care
conținutul poate încuraja activitățile de „învățare
practică”7, pentru a crește nivelul de interacțiune
și a îmbunătăți înțelegerea conceptuală prin exemple
din lumea reală și predare interactivă.

How to College: Playlist

4

Rezultate
Elevii își dezvoltă o bază solidă
pentru succesul post-liceal, utilă la
examenele de admitere la facultate și
la parcurgerea materialelor de curs
de la facultate.

5 tips to improve your critical
thinking

Prezintă asocierea dintre învățământul
superior și diferite cariere.

● Ajută studenții „să-și deconstruiască” carierele. Două specializări sau n-au decis?
Licență, masterat sau doctorat? Gândește-te la modul în care conținutul poate oferi
informații despre cum să-ți alegi specializarea și poate ajuta elevii să vadă căile către
carierele de care sunt interesați. Pentru adulții care se gândesc să se reînscrie la
facultate, conținutul îi poate ajuta să aleagă căile corecte în funcție de experiența curentă
și ce aptitudini doresc să îmbunătățească.

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

Fast Guides:
To Electives and Major

6. PBS Education, noiembrie 2020
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PROMOVEAZĂ RETENȚIA

Conținutul YouTube Learning poate ajuta și la promovarea unei
retenții mai ridicate în învățământul superior.
Mai jos există câteva sugestii.

1

„Când îi privești pe alții și te gândești că au
nevoie de mai multă voință, au de fapt nevoie
de mai mult ajutor. Și când te gândești că au
nevoie de mai multă disciplină, au de fapt
nevoie de mai multă bunătate.”

Încurajează voința în fața
piedicilor în momente critice.

- Emily Nagoski

● Deși cu toții suntem expuși la factori de stres, unele diﬁcultăți pot
reprezenta momente educaționale critice din care studenților le este
foarte diﬁcil să revină. Gândește-te la cum se simt studenții atunci
când învață (de exemplu, confuzi, slab pregătiți) și cum le-ar putea
afecta dorința de a continua.8 Creatorii pot susține studenții oferind
sfaturi relevante și testate, prezentând conținut care captează atenția
și motivează învățarea, identiﬁcând moduri eﬁciente de a cere ajutor
(de exemplu, meditații, consilieri academici) sau chiar și dezvoltând un
simț al comunității în „sala de clasă” virtuală.

2

Oferă strategii de acomodare.9

● Tranziția la facultate poate ﬁ o experiență
izolantă din numeroase motive. Studenții
ar putea ﬁ primii din familiile lor care merg
la facultate. Studenții internaționali și slabi
reprezentați ar putea întâmpina diﬁcultăți la
interacțiunea cu colegii sau profesorii din
cauza diferențelor culturale sau a barierelor
de limbă.

3

Real College Advice by
Nicolas Chae

Ajută studenții să-și vadă viața
de după facultate și să aleagă
căile potrivite după ce absolvă.

● Loc de muncă? Facultate? Dacă arăți ce
urmează poți să încurajezi perseverența în
fața diﬁcultăților care sunt o parte ﬁrească a
învățământului superior. Stagiaturile și
programele de practică pot oferi experiențe
neprețuite pentru a ajuta studenții să ia
decizii după absolvire. De aceea, creatorii ar
putea să dezvolte conținut care oferă sfaturi
pentru identiﬁcarea programelor și admitere.

University of California First
Generation College Student
How to get Engineering Internships
(From No Experience to $63/hour)

8. TILT Higher Ed 9. Unit4, iunie 2016
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Susține dezvoltarea profesională a
profesorilor cu recomandări pedagogice.

● Și profesorii sunt studenți. Conținutul educațional poate
suplimenta ce le predau elevilor și poate ajuta profesorii să devină
mai pricepuți în arii esențiale, cum ar ﬁ crearea de medii de învățare
incluzive, încurajarea predării adaptate la cultură și înțelegerea
modului în care să descopere și să reducă prejudecățile.
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Ajută profesorii să înțeleagă mai
bine cine sunt studenții

● Modul în care studenții văd lumea poate inﬂuența modul în
care văd cursurile. Creșterea gradului de cunoaștere a
practicilor culturale și religioase ar putea îmbunătăți predarea și
ajuta profesorii cu măsurile logistice, cum ar ﬁ programarea
termenelor limită și a evenimentelor, astfel încât să nu se
suprapună cu sărbători religioase.

TEDx Implicit bias in
higher education

„Dacă nu gândim
interesecțional, unii dintre
noi, cei mai vulnerabili, ne
vom pierde în mulțime.”
- Kimberlé Crenshaw

Intersecționalitatea:

Marcatorii de identitate precum rasa, religia,
naționalitatea, clasa socială și sexul depind unii de
ceilalți și se susțin unii pe ceilalți, iar adesea creează
o convergență complexă de oprimare.

Conținutul pe care îl creezi contează cu
adevărat și are potențialul inﬁnit de a avea un impact.
Pentru sfaturi suplimentare,
consultă resursa legată de strategie și design.

„Puterea educației se extinde dincolo de limitele
dezvoltării aptitudinilor necesare pentru succesul
economic. Poate contribui la dezvoltarea națională
și la reconciliere.”
– Nelson Mandela

