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YouTube Learning İçerikleriyle 
Adaleti Sağlama ve Destek Sunma

Eşitlik ve Adillik 

Genel Durum Fırsat

Eşitliğin amacı adaleti 
sağlamaktır. Ama bunun 
olabilmesi için herkes aynı 
yerden gelmeli ve aynı yardıma 
ihtiyaç duymalıdır.

Adillik, herkese başarılı olmak 
için ihtiyaç duyduğu şeyi 
sunmak anlamına gelirken 
eşitlik, herkese aynı şekilde 
davranmak demektir.

YouTube olarak benimsediğimiz değerleri 
yansıtan dört temel özgürlük; ifade özgürlüğü, 
fırsat özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü ve 

aidiyet özgürlüğüdür.
Bu temel özellikler eğitimde de çok önemlidir.

YouTube olarak online videoların, yeterince hizmet alamayanlar da dahil 
olmak üzere tüm öğrencilerin gerçek potansiyellerine ulaşmalarını 

sağlamada önemli ve etkili bir rol oynayabileceğine inanıyoruz.

İçerik üreticilerin ve kurumların her bir eğitim videosu için ne kadar çok çalıştığını 
ve bu işe yüreğini koyduğunu biliyoruz, ve bunun için onlara müteşekkiriz. Bu 

rehber, dünyanın her yerindeki öğrencilerin, eğitimcilerin ve bakıcıların 
hayatlarında daha da büyük bir etki yaratmaya yardımcı olmak için tasarlandı. Bu 

amaçla keşfedilecek iki bölüm hazırladık.

Bu amaçla keşfedilecek iki bölüm hazırladık:
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Genel Durum

Koronavirüsün yayılmasını kontrol altına alma çabaları, 
eğitimde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir kesintiye neden oldu.  

Bir pandemi öncesi analize göre, dünya genelinde yükseköğrenime 
katılım oranları 2000-2018 arasında %19'dan %38'e çıktı. Bununla birlikte, 

en fakir nüfuslarda yükseköğrenim oranı düşük kalmaya devam etti: 
Yükseköğrenime erişim bu nüfuslarda %10 seviyesindeyken daha 

yüksek gelirli kesimde %77 seviyesine ulaştı.2

Bu yüzden YouTube Learning içerikleri 
hiç olmadığı kadar önemlidir. 

Eğitim alanındaki adaletsizlikler köklü ve yaygın olsa da, 
YouTube bu sorunu çözmeye yardımcı olacak güçlü, ücretsiz ve erişilebilir bir yol sunuyor.

COVID-19 Nedeniyle Dünya Genelinde Yaşanan Eğitim Kesintisi 
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Eğitim alanında adaletsizlik uzun zamandır var olan bir sorun olmakla 
birlikte, COVID-19 pandemisi sosyoekonomik ve ırksal eşitsizlikleri 

şiddetlendirdi ve yaygınlaştırdı.1

Dünyada Eğitime Ara Verme Uygulamaları3  Bundan Etkilenen Lise Sonrası Öğrenciler4  

Yükseköğrenimde Yaygınlaşan Eşitsizlik 
Yüksek ve orta gelirli ülkelerde öğrenci sayısının sınırlı düzeyde etkilendiği görüldü.5 

Gelir düzeyi kaynaklara erişimi, kaynaklara erişim de COVID-19'un neden olduğu 
kesintilerle başa çıkma ve öğrenime erişimi koruma kabiliyetini etkiler.

1. Inside Higher Ed, Haziran 2020 | 2. Unesco, Aralık 2020 | 3. OECD, Kasım 2020 | 4. Unesco, Temmuz 2021 | 5. Unesco, 2021

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://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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DAHA FAZLA KÖPRÜ KURMA

Öğrencilerin yükseköğrenimi heyecan 
verici ve ulaşılabilir bir ihtimal olarak 
görmesine yardımcı olun.
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Vee Kativhu on 
Personal Statements

YouTube Learning içerikleri, daha destekleyici öğrenim 
deneyimlerini ve daha bilinçli kariyer yolculuklarını destekleme 

açısından neredeyse sınırsız fırsat sunar.
Buradaki birkaç örnek, yükseköğrenime giden 

daha fazla sayıda köprü kurmanın yollarını göstermektedir:

● İçerik, bir ayna veya pencere işlevi görebilir.6 

Öğrencilerin, heves duyabilecekleri şeyleri 
kendilerine benzeyen kişilerin (aynaların) 
yaparken görmesi önemlidir. Farklı rol modellerini 
özgün hikayelerle sunarak üniversite hayatını 
(pencere) ve üniversiteye geçişe hazırlanma 
taktiklerini yükseköğrenim adayı öğrencilere 
tanıtın.

Genellikle üniversitelerin aşağıdaki içerik 
biçimleriyle başarıya ulaştığını gördük:

Kabul/burs sürprizine tepkiler •
başvuru rehberliği • kampüs turları • 

günlük yaşam vlog'ları • yurt turları • mülakat 
provaları • öğrenci referansları • 

mezuniyet konuşmaları

How to Pay for College | 
Crash Course

Çocuklarının yükseköğrenime geçişini 
anlamaları ve bu sürece dahil olmaları için 
ebeveynlere ve bakıcılara destek olun.
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● Birinci nesil üniversite öğrencilerini düşünün. İçerik 
üreticiler, bilgi eksikliklerini tamamlayacak ve 
öğrencilerinin lise sonrası eğitime geçişini desteklerken 
bazı bakıcıların yaşayabileceği tereddütleri giderecek 
içerikler tasarlayabilir. Başvuru yapma, niyet mektubu 
yazma, mali yardım formu doldurma gibi konularda 
vereceğiniz ipuçları, ihtiyaç duyan öğrencileri ve aileleri 
destekleyerek bilgi veya yardım eksikliği yüzünden 
yükseköğrenimden vazgeçmelerinin önüne geçebilir.

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.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, Kasım 2020

Üniversiteye daha hazır 
olmalarına yardımcı olun.3

● Öğrencilerin standart testlerde ve eleştirel 
düşünme becerilerinde daha iyi olmasına 
yardımcı olun. Bu yetenekler erişimi ve eğitim 
devamlılığını etkiler. Okuma, yazma ve matematikle 
ilişkili eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi, 
üniversite düzeyinde öğrenim için zorunludur. 
İçeriklerinizde "yaparak öğrenme"7 aktivitelerini 
nasıl sunabileceğinizi düşünün. Bu aktivitelerin 
gerçek dünyadan örnekler ve etkileşimli eğitim 
aracılığıyla katılımı artırdığı ve kavramsal algıyı 
iyileştirdiği kanıtlanmıştır.

Sonuçlar
Öğrenciler, lise sonrasında başarıya 
ulaşmak için güçlü bir temel kazanır. 

Üniversiteye giriş sınavlarında ve 
üniversite derslerinde başarılı bir 

performans sergilerler. 

Yükseköğrenimin kariyer yollarıyla 
olan ilişkisini açıklayın.
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● Öğrencilerin kariyerlerini planlamalarına yardımcı olun. Çift anadal yapıp yapmayacakları 
belli değil mi? Sertifika mı alacaklar? 2 yıllık bölüm mü, 4 yıllık bölüm mü okuyacaklar? 
Devamını getirecekler mi? İçeriklerinizle alan seçimi hakkında bilgiler paylaşmanın ve ilgi 
duydukları kariyerlere giden yolları öğrencilere göstermenin yollarını düşünün. Yeniden 
üniversite okumayı düşünen yetişkinler ise içeriklerinizden faydalanarak mevcut 
deneyimlerine ve edinmek istedikleri yeteneklere göre en uygun yolları belirleyebilir.

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 tips to improve your critical 
thinking 

DAHA FAZLA KÖPRÜ KURMA

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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, Haziran 2016 

Uyum stratejileri 
sunun.92

University of California First 
Generation College Student

● Üniversiteye geçiş, çeşitli nedenlerden 
dolayı izole edici bir deneyim olabilir. 
Öğrenciler, ailesinde üniversite okuyacak 
ilk kişi olabilir.  Yabancı ve yeterince 
temsil edilmeyen öğrenciler, kültürel 
farklılıklar ve dil engelleri yüzünden okul 
arkadaşları veya öğretmenleriyle ilişki 
kurmada sorun yaşayabilir. 

Öğrencilerin önemli anlarda, 
engeller karşısında direnç 
kazanmasına yardımcı olun.
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● Stres faktörleri hepimizi etkiler. Bununla birlikte, bazı sorunlar eğitim 
hayatında geri dönülmesi zor kırılma noktaları yaratabilir. Öğrencilerin 
eğitim görürken neler hissettiğini (ör. kafası karışık, gerekli araçlardan 
yoksun) ve bunun kararlılıklarını nasıl etkileyebileceğini düşünün.8 İçerik 
üreticiler alakalı ve sınanmış tavsiyelerde bulunarak, içerikleri etkileşime 
geçirici ve motive edici bir şekilde sunarak, etkili destek arama yöntemlerini 
belirleyerek (ör. özel ders, akademik danışmanlar) ve hatta "sanal 
sınıflarında" bir topluluk hissi oluşturarak öğrencileri destekleyebilir.

Öğrencilerin üniversiteden sonraki 
hayatlarını görmelerine ve 
mezuniyetten sonra 
izleyebilecekleri doğru yolları 
belirlemelerine yardımcı olun.

3

● İş mi? Lisansüstü mü? Atılacak bir sonraki adımı 
görmek, yükseköğrenim hayatının normal bir 
parçası olan zorluklar karşısında daha fazla direnç 
göstermeye yardımcı olabilir. Staj ve ortak eğitim 
programları, sağladıkları değerli deneyimlerle 
mezuniyet sonrası için bilinçli planlar yapmaya 
yardımcı olabilir. Dolayısıyla içerik üreticiler, 
programları bulmak ve pozisyonlara seçilmekle 
ilgili ipuçları paylaştıkları içerikler üretebilir.

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

YouTube Learning içerikleri, 
yükseköğrenimde devamlılığı artırmaya da yardımcı olabilir. 

Aşağıda birkaç öneri verilmiştir:

"Daha fazla cesarete ihtiyacı olduğunu 
düşündüklerinizin asıl ihtiyaç duyduğu şey, 

daha çok yardım.  Daha fazla disipline ihtiyacı 
olduğunu düşündüklerinizin ise aslında daha 

çok şefkate ihtiyacı var."
- Emily Nagoski

Real College Advice by 
Nicolas Chae

EĞİTİM DEVAMLILIĞINI DESTEKLEME

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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Kesişimsellik: 
Irk, din, uyruk, sınıf, cinsiyet gibi kimlikler 

birbirlerinden bağımsız değildir. Bu kimlikler 
birbirini etkileyerek birleşik ve karmaşık bir baskı 

unsuru oluşturur.

Ürettiğiniz içerikler çok önemlidir ve 
fark yaratmak için sınırsız potansiyele sahiptir.

Daha fazla ipucu için Strateji ve Tasarım Kaynağı'na göz atın.

Fırsat

- Nelson Mandela

● Öğrencilerin hayat deneyimleri, eğitim deneyimlerini 
şekillendirebilir.  Kültürel ve dini uygulamalarla ilgili farkındalığı 
artırmak, eğitim deneyimini iyileştirebilir ve kurs bitiş tarihleri ile 
etkinlikleri, dini bayramlar ve tatillerle çakışmayacak şekilde 
planlama gibi lojistik önlemlerin alınmasında fakültelere 
yardımcı olabilir.

Fakültelerin öğrencilerini daha iyi 
anlamasına yardımcı olun.
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Öğretmenlerin mesleki gelişimini, pedagojik en 
iyi uygulamalarla destekleyin.4

● Öğretim görevlileri de öğrencidir. Learning içerikleri yalnızca 
eğitimcilerin öğrettiği konuları tamamlayıcı bir işlev görmekle 
kalmaz, aynı zamanda kapsayıcı öğrenim ortamları oluşturma, 
kültürel açıdan sorumlu öğretim uygulamalarını destekleme ve 
önyargıların nasıl tespit edilip azaltılacağını anlama gibi önemli 
alanlarda beceri kazanmalarına yardımcı olabilir.

TEDx Implicit bias in 
higher education

"Eğitimin gücü, ekonomik başarı için ihtiyaç duyduğumuz 
becerilerin edinilmesinden ibaret değildir. Aynı zamanda 

ulus inşasına ve barışa da katkısı olabilir."

"Kesişimsel olmadığımız 
takdirde en savunmasız 

olanlarımız ihmal edilecek."
- Kimberlé Crenshaw

EĞİTİM DEVAMLILIĞINI DESTEKLEME

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

