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Thúc đẩy quyền bình đẳng và 
nâng cao vị thế bằng nội dung 

học tập trên YouTube
Khác biệt giữa công bằng và bình đẳng 

Bối cảnh Cơ hội

Công bằng tức là đối xử với mọi 
người ngang nhau, không thiên vị. 
Thế nhưng việc đối đãi công bằng 
chỉ có tác dụng nếu mọi người 
xuất phát từ cùng một điểm và 
cần sự trợ giúp như nhau.

Bình đẳng là cung cấp cho mọi 
người những tài nguyên mà họ 
cần để thành công, còn công bằng 
là đối xử với tất cả mọi người như 
nhau.

Bốn quyền tự do thiết yếu làm nên giá trị của 
YouTube là tự do ngôn luận, tự do về cơ hội, 

tự do về thông tin, tự do hoà nhập.
Những quyền thiết yếu này cũng có ý nghĩa 

hết sức quan trọng trong giáo dục.

Tại YouTube, chúng tôi tin rằng video trực tuyến có thể tạo ra những tác động 
lớn lao trong việc trang bị kiến thức cho mọi người học, kể cả những người 

sống trong cảnh thiếu thốn, để họ phát huy tối đa tiềm năng trong mình.

Chúng tôi hiểu rõ, đồng thời hết sức biết ơn các Nhà sáng tạo và Tổ chức giáo 
dục đã dốc hết sức lực và tâm lực vào mỗi video cung cấp kiến thức. Tài liệu 
hướng dẫn này được thiết kế để giúp lan toả tác động của các nội dung trên 

YouTube Học tập sâu rộng hơn nữa đến đời sống của những người học, nhà giáo 
dục và người chăm sóc trên thế giới. Để đạt được mục tiêu này, chúng ta hãy 

cùng khám phá hai phần sau đây.

Để đạt được mục tiêu này, chúng ta hãy cùng khám phá hai phần sau đây:
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Những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của vi-rút corona khiến các nền 
giáo dục rơi vào tình trạng gián đoạn chưa từng có.  

Số liệu phân tích trước đại dịch cho thấy mặc dù tỷ lệ nhập học ở các 
cơ sở giáo dục bậc cao trên toàn cầu tăng gấp đôi, từ 19% lên 38% trong 
khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2018, nhưng các nhóm dân số nghèo 

khó nhất vẫn tiếp tục bị tụt hậu. Chỉ có 10% dân số được học đại 
học/cao học so với tỷ lệ 77% tại khu vực có thu nhập cao hơn.2

Vì vậy mà nội dung Học tập trên YouTube trở nên 
quan trọng hơn bao giờ hết. 

Đứng trước sự tồn tại dai dẳng của tình trạng bất bình đẳng trong giáo dục ở 
nhiều nơi, YouTube mở ra một lối đi miễn phí mà mọi người đều có thể tiếp cận, 

từ đó tạo ra đòn bẩy mạnh mẽ để góp phần giải quyết vấn đề này.

Giáo dục trên toàn cầu bị gián đoạn do COVID-19 

220 TRIỆU
TRÊN KHẮP THẾ GIỚI

Khoảng cách về cơ hội tiếp cận nền giáo dục bậc cao

91%
NGƯỜI ĐÃ NHẬP HỌC

Gần188
 QUỐC GIA

Gần

Mặc dù sự bất bình đẳng về giáo dục từ lâu đã là một vấn đề 
nhức nhối, nhưng sau đại dịch COVID-19, tình trạng bất công 
về chủng tộc và kinh tế xã hội còn lan rộng và hằn sâu hơn.1

Lệnh đóng cửa trường học trên toàn thế giới3  Học sinh sau bậc trung học và sinh viên 
chịu ảnh hưởng4  

Tình trạng bất bình đẳng ngày càng lớn trong giáo dục bậc cao 
Các quốc gia có thu nhập cao và trung bình chỉ chịu những tác động nhỏ đến tỷ lệ 

nhập học.5 Mức thu nhập ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận các nguồn lực, vốn là yếu 
tố ít nhiều quyết định khả năng đối phó với tình trạng gián đoạn do COVID-19 gây ra, 

cũng như khả năng duy trì các cơ hội học tập.

1. Inside Higher Ed, tháng 6 năm 2020 | 2. Unesco, tháng 12 năm 2020 | 3. OECD, tháng 11 năm 2020 | 4. Unesco, tháng 7 năm 2021 | 5. Unesco, năm 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.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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Giúp người học thấy được việc học cao hơn 
không chỉ mở ra những hành trình thật thú 
vị mà còn là mục tiêu ngay trong tầm tay.

1

Vee Kativhu nói về 
bài luận cá nhân

Nội dung trên YouTube Học tập mang đến vô vàn cơ hội giúp 
người học tạo dựng nền móng vững chắc để làm chủ việc học và 

định hướng nghề nghiệp đúng đắn.
Sau đây là một vài ví dụ minh hoạ cách YouTube có thể 

bắc thêm cầu nối  dẫn đến ngưỡng cửa đại học:

● Nội dung trên YouTube giống như 
tấm gương hay ô cửa sổ.6 

Người học cần phải nhìn thấy những người giống như họ 
làm những việc mà họ mong muốn làm được và trở thành 
tấm gương sáng để họ noi theo từng ngày. Hãy 
giới thiệu những gương mặt tiêu biểu đáng ngưỡng mộ, 
đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Những câu chuyện chân 
thực của họ sẽ là ô cửa sổ giúp các sinh viên tương lai có 
những hình dung thật sinh động về cuộc sống ở trường 
đại học, đồng thời nắm được những "bí kíp" để chuẩn bị 
cho hành trình trở thành tân sinh viên.

Theo chúng tôi quan sát, những dạng 
thức video sau đây thường sẽ giúp các 

trường đại học thành công:
Phản ứng bất ngờ khi nhận được học bổng/giấy báo 

trúng tuyển • hướng dẫn nộp đơn vào trường • trải 
nghiệm một ngày làm sinh viên trường • vlog giới thiệu 
một ngày thường nhật tại trường • video tham quan ký 
túc xá • buổi phỏng vấn thử • video chia sẻ cảm nhận 

của sinh viên • bài phát biểu ở lễ tốt nghiệp

Khoá học cấp tốc hướng dẫn 
cách trang trải chi phí ở 

trường đại học

Hỗ trợ hành trang cho cha mẹ và người chăm 
sóc để họ thấu hiểu và tham gia vào hành 
trình chinh phục đại học của con em mình

2

● Hãy nghĩ đến các sinh viên là người đầu tiên trong gia đình họ 
theo học đại học. Nhà sáng tạo có thể thiết kế nội dung để giải đáp 
thắc mắc và xoa dịu nỗi bất an của một số người chăm sóc khi hỗ 
trợ con em họ chuyển từ bậc trung học lên bậc học cao hơn. Thiếu 
đi những lời khuyên về cách hoàn thành đơn đăng ký xét tuyển, viết 
bài luận cá nhân và điền mẫu đơn hỗ trợ tài chính, người học và gia 
đình họ hoàn toàn có thể lâm vào tình cảnh hoang mang, không 
người giúp đỡ, để rồi phải từ bỏ con đường học vấn.

7. “Mức độ sẵn sàng vào đại học”,  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://youtu.be/L6cjyTaExCQ
https://www.apexlearning.com/college-readiness
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6. PBS Education, tháng 11 năm 2020

Giúp người học chuẩn bị 
sẵn sàng hơn cho đại học.3

● Hãy giúp người học mài giũa tư duy phản biện và rèn 
luyện kỹ năng để thực hiện các bài kiểm tra chuẩn 
hoá. Đây là những năng lực ảnh hưởng đến cơ hội vào 
đại học và khả năng theo học lâu dài tại trường. Sinh 
viên đại học cũng cần phải phát triển nhóm kỹ năng tư 
duy phản biện gắn liền với quá trình đọc, viết và giải 
toán. Hãy nghĩ xem nội dung của bạn có thể làm gì để 
đẩy mạnh các hoạt động “học thực hành”7 vốn đã được 
chứng minh là giúp người học hứng thú trao đổi, nắm 
vững các khái niệm hơn thông qua những ví dụ ngoài 
thực tiễn và hướng dẫn giàu tính tương tác.

Kết quả
Người học xây dựng được một nền tảng 

vững chắc cho con đường thành công sau 
bậc trung học, được phản ánh rõ nét qua 

kết quả cao trong các kỳ thi tuyển sinh đại 
học và thành tích tốt trên ghế nhà trường. 

Vạch ra con đường đi từ giảng đường đại học/cao 
học đến sự nghiệp sau này.

4

● Hãy giúp sinh viên rẽ hướng sang một sự nghiệp mới. Khán giả của bạn là sinh viên học hai bằng hay 
vẫn chưa chọn được ngành học? Họ muốn học lấy chứng chỉ, bằng đại học hệ 2 năm, 4 năm hay cao 
hơn? Hãy thử nghĩ xem bạn có thể tạo nội dung gì để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về cách chọn 
chuyên ngành, cũng như cho người học thấy được con đường sự nghiệp mà họ quan tâm. Đối với 
những người trưởng thành đang cân nhắc vào lại đại học, nội dung của bạn có thể là kim chỉ nam giúp 
họ chọn đúng hướng đi dựa trên kinh nghiệm họ đã có và cách họ muốn trau dồi kỹ năng.

Bạn vẫn chưa biết nên chọn 
chuyên ngành nào!

10 công việc TUYỆT 
VỜI có mức lương cao 
ngất mà chỉ yêu cầu 

bằng liên kết

Học đại học ở tuổi 
trưởng thành | Mình cảm 

thấy thế nào khi làm 
sinh viên ở tuổi 30

Học đại học đúng cách: 
Danh sách phát video

Hướng dẫn nhanh: 
Môn tự chọn và chuyên ngành

5 mẹo giúp cải thiện tư duy 
phản biện 

BẮC THÊM CẦU NỐI

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://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://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, tháng 6 năm 2016 

Chia sẻ những chiến lược 
giúp người học điều chỉnh.92

Các bạn trẻ thuộc thế hệ đầu tiên 
trong gia đình trở thành sinh viên 

của Đại học California

● Trong quá trình chuyển tiếp lên đại học, 
các học sinh có thể cảm thấy cô độc vì 
nhiều lý do. Các em có thể là người đầu tiên 
đỗ đại học trong gia đình mình.  Học sinh 
quốc tế và học sinh thuộc nhóm thiểu số có 
thể gặp khó khăn khi kết nối với bạn học 
hoặc các giáo sư do sự khác biệt về văn hoá 
và rào cản ngôn ngữ. 

Giúp người học kiên cường đối 
mặt với thất bại vào những thời 
khắc quan trọng.

1

● Ai trong chúng ta cũng đều gặp phải căng thẳng trong cuộc sống, thế nhưng 
vẫn có một số trở ngại nhất định có thể khiến người học nản chí và từ bỏ việc 
học. Khi chuyện đó xảy ra, việc quay lại học tập sẽ rất khó khăn. Hãy nghĩ đến 
cảm giác của người học khi tham gia học tập (bối rối, thấy mình yếu kém) và ảnh 
hưởng của những cảm xúc này đến khả năng vượt khó của họ.8 Nhà sáng tạo có 
thể đồng hành cùng người học bằng cách đưa ra những lời khuyên nhủ thiết thực, 
có giá trị từ lâu mà vẫn đúng với hoàn cảnh của họ, trình bày nội dung cuốn hút 
và cổ vũ tinh thần cho người học, xác định những cách thức có hiệu quả để nhờ 
đến sự hỗ trợ (ví dụ: dạy kèm, cố vấn học tập), hay thậm chí là tạo cho người học 
cảm giác gắn kết trong cộng đồng khi họ tham gia "phòng học ảo".

Mở ra cho người học viễn cảnh về 
cuộc sống sau đại học và giúp họ 
xác định đúng lộ trình cần đi sau 
khi tốt nghiệp.

3

● "Mình nên đi làm hay là học thạc sĩ?" Khi trả lời 
được câu hỏi "làm gì tiếp đây?", người học có thể 
kiên trì đối mặt với những thách thức vốn là một 
phần tất yếu của giai đoạn giáo dục bậc cao. 
Các đợt Thực tập và chương trình Đào tạo hợp 
tác có thể giúp người học tích luỹ những kinh 
nghiệm vô giá để chuẩn bị kỹ kế hoạch sau khi 
tốt nghiệp. Do vậy, Nhà sáng tạo nên cân nhắc 
phát triển các nội dung chia sẻ mẹo hay để xác 
định các chương trình có chất lượng và để nắm 
chắc vị trí thực tập như ý.

Làm thế nào để giành được một suất thực 
tập kỹ thuật (từ khi không có kinh nghiệm 

đến khi đạt mức lương 63 đô la/giờ)

Nội dung học tập trên YouTube cũng có thể giúp người học kiên trì đi 
hết hành trình học đại học/cao học. 

Dưới đây là một vài đề xuất:

“Khi nhìn vào người khác, ta nghĩ rằng 
họ cần mạnh mẽ hơn, nhưng thật ra họ đang 

cần một bàn tay giúp đỡ.  Và khi ta nghĩ họ 
cần kỷ luật thép, thì điều họ mong mỏi chính 

là lòng tử tế và bao dung.”
– Emily Nagoski

Nicolas Chae chia sẻ 
những lời khuyên thiết 

thực về đại học
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GIÁO DỤC TỪ SAU BẬC TRUNG HỌC TRỞ LÊN

Định kiến liên tầng: 
Các đặc điểm nhận dạng như chủng tộc, tôn giáo, 

quốc tịch, giai cấp và giới tính không tách rời nhau, 
mà ảnh hưởng và giao thoa với nhau để tạo ra hành 

vi áp bức cộng dồn.

Nội dung bạn tạo ra thực sự quan trọng và 
có vô hạn tiềm năng làm nên sự khác biệt.

Để biết thêm nhiều mẹo hay, hãy tham khảo 
Tài nguyên về chiến lược và thiết kế.

Cơ hội

● Trải nghiệm của người học về thế giới có thể định hình trải 
nghiệm của họ trong chương trình học.  Việc nâng cao nhận thức 
về các hoạt động văn hoá và tín ngưỡng có thể gia tăng chất lượng 
giảng dạy và giúp các khoa, ngành khéo léo xử lý khâu hậu cần, 
chẳng hạn như định ngày hết hạn đăng ký khoá học và xếp lịch các 
sự kiện để không trùng với các lễ nghi tôn giáo hoặc ngày nghỉ lễ.

Giúp các khoa, ngành hiểu rõ người học hơn.5

Hỗ trợ giảng viên phát triển chuyên môn bằng việc 
chia sẻ những phương pháp sư phạm tốt nhất.4

● Các giáo sư uyên bác cũng chính là những người học chuyên 
tâm. Nội dung học tập không chỉ giúp sinh viên nắm vững hơn 
những kiến thức được giáo sư truyền đạt, mà còn giúp các nhà 
giáo dục phát triển kỹ năng ở các lĩnh vực quan trọng như tạo môi 
trường học tập dễ hoà nhập, thúc đẩy hoạt động giảng dạy đáp 
ứng văn hoá, cũng như biết cách phát hiện và hạn chế thành kiến.

Thành kiến ngầm trong giáo dục bậc 
cao, bài nói chuyện tại TEDx

“Sức mạnh của giáo dục không chỉ gói gọn trong việc 
phát triển các kỹ năng chúng ta cần để thành công về mặt 
kinh tế. Đó còn là nguồn lực góp phần xây dựng quốc gia 

và hoà giải xung đột.”

"Nếu chúng ta không cân nhắc 
đến những định kiến liên tầng, 

thì một vài người dễ bị tổn 
thương nhất trong số chúng ta 

sẽ dần rơi vào tuyệt vọng".
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- Kimberlé Crenshaw

- Nelson Mandela
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