
التعلیم االبتدائي والثانوي

في YouTube، نعتقد أّن الفیدیوھات على اإلنترنت یمكن أن تؤدي دوًرا مھًما ومؤثًرا 
في تجھیز جمیع المتعلمین لتحقیق إمكاناتھم الحقیقیة، بما في ذلك األشخاص المھّمشین.

    

 "امنح الجمیع صوًتا، 
فھم على العالم." وعرِّ

ھذه لیست مھمة YouTube الرسمیة فحسب، بل ھي 
أیًضا ھدف من أھداف التعلیم.

تعزیز المساواة والتمكین من خالل محتوى 
YouTube Learning قناة

بین المساواة واإلنصاف 

الفرصةالمشھد

التھمیش ھو تجربة واقعیة ولیس ھویة أو فئة دیمغرافیة.
یتم تعریف تجربة التھمیش من خالل العالقة بالموارد، وتتداخل مع الجوانب المنھجیة والدینامیكیة المتغیرة 

حسب ظروف الحیاة. وبالتالي، یجب األخذ في االعتبار تفاوت التجارب واألوضاع الخاصة بالمتعلمین.

تھدف المساواة إلى تعزیز العدالة، 
ولكن نجاحھا مشروط ببدایة الجمیع 

من المستوى نفسھ واحتیاجھم إلى القْدر نفسھ 
من المساعدة.

یھدف اإلنصاف إلى منح الجمیع ما یحتاجون 
إلیھ لیحققوا النجاح، بینما تھدف المساواة إلى 

معاملة الجمیع بالطریقة نفسھا.

نحن ندرك الجھد الذي یبذلھ صّناع المحتوى إلنشاء كل فیدیو تعلیمي (ونشعر باالمتنان الشدید لھذه الجھود). 
تم تصمیم ھذا الدلیل لمساعدة صّناع المحتوى على تحقیق تأثیر أكبر في حیاة المتعلّمین والمعلّمین ومقدمي 

الرعایة في العالم. 
البدء بالتعّرف على قسَمین:
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المشھد

لطالما كان التفاوت في التعلیم ُیعّد مشكلة، إال أّن جائحة 
 كورونا أّدت إلى تضخیم الفوارق االجتماعیة

واالقتصادیة والعرقیة وتوسیعھا.1

قّدر تحلیل قبل الجائحة2 أّن ھناك نسبة كبیرة من األطفال حول العالم یتعّذر علیھم إتقان مھارات المستوى الثانوي األساسیة الالزمة 
للنجاح في العمل والحیاة:

 "أساس اإلنصاف:     
ھو أن تفھم طبیعة األطفال 
وكیفیة تلبیة احتیاجاتھم".  

 - بیدرو نوغویرا

50% 
من األطفال في البلدان ذات الدخل المتوسط

90% 
من األطفال في البلدان ذات الدخل 

المنخفض

لقد تراجع أداء جمیع األطفال تقریًبا، ولكن في المجتمعات الھّشة حول العالم، فقد األطفال معظم 
معارفھم األساسیة.3 

إّن القراءة مھارة أساسیة للتعلّم، وقد یؤدي إغالق المدارس بسبب الجائحة إلى زیادة "الجھل" 
حیث ال تستطیع نسبة من األطفال في سن العاشرة قراءة نص بسیط.4
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الطالب خارج المؤسسات التعلیمیة في 
أوج أزمة إغالق تلك المؤسسات5

لھذا السبب، أصبح محتوى YouTube Learning أكثر أھمیة من أي وقت مضى. 
على الرغم من تفّشي حاالت التفاوت في التعلیم واستمرارھا، تمّثل YouTube طریقًة فّعالة ومجانیة 

للمساعدة في معالجة ھذه الحاالت.

التحدیات العالمیة في التعلیم

30% 
من األطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع

70% 
في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط

الجھل بسبب 
الجائحة4

عّطل فیروس كورونا أنظمة التعلیم عالمًیا

McKinsey & Company .1، دیسمبر The Education Commission .2 | 2020، سبتمبر 2016 | 3. البنك الدولي، دیسمبر 2021 | 4. البنك الدولي، یولیو Brookings  .5 | 2021، سبتمبر 2020

https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
https://report.educationcommission.org/report/
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://www.brookings.edu/research/beyond-reopening-schools-how-education-can-emerge-stronger-than-before-covid-19/
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
https://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://report.educationcommission.org/report/
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/covid-19-and-learning-loss-disparities-grow-and-students-need-help
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 YouTube Learning إّن الفرص المتاحة ضمن محتوى 
لتغییر حیاة المشاھدین تكاد ال تنتھي.

مساعدة المتعّلمین في التعّرف على تجارب 
مشابھة وعلى ثقافات جدیدة 1

یمكن أن یكون المحتوى بمثابة مرآة أو نافذة.6 
یجب أن یرى المتعلّمون أشخاًصا مثلھم (مرایا) یحّققون 

أھداًفا یمكنھم أن یطمحوا إلیھا. وعندما یتعّرف المتعلّمون 
على ثقافات قد تختلف عن ثقافاتھم (النوافذ)، 

یمكن أن یشجعھم ذلك على أن یكونوا مواطنین 
عالمیین یتقّبلون االختالفات ویقّدرون التجارب المشتَركة.

یعتبر كثیرون أّن زیارة المتاحف أو حدائق الحیوان أمر مفروغ منھ، إال أّن المتعلّمین المھّمشین ال یستفیدون غالًبا 
من تجارب التعلم غیر الرسمي ھذه التي تبني المعرفة والفھم. یمكن أن تمّثل الفیدیوھات رحلة میدانیة افتراضیة، 

ما یثیر فضول األطفال ویفیدھم في رحالت التعلم. 

أخذ المتعلمین إلى أماكن لم یروھا من قبل 3

تثقیف األھل ومقدمي الرعایة لفھم 
مرحلة تعلیم أطفالھم والمشاركة فیھا 2

یمكن أن یوفر المحتوى مساعدًة تعلیمیة، ال سّیما عندما 
ال یكون المدّرسون متاحین في الحال. یمكن لصّناع المحتوى 

أیًضا إنشاء فیدیوھات للتخفیف من أي ارتباك قد یصیب بعض 
مقدمي الرعایة بسبب التحدیات التي یواجھونھا 

في مساعدة األطفال.

 What does it mean to be a citizen
of the world? | Hugh EvansSupporting your child's success

Dinosaur in 360VR Exploring the Maya World  12 Food Markets Around
the World

PBS Education .6، نوفمبر 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
https://www.youtube.com/c/googleartsculture/search?query=museum
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://youtu.be/p86gh2HEsp0
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=PO-k5Zkxs8k
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.youtube.com/watch?v=wA1fBatfOws
https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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تعزیز المرونة لمواجھة النكسات 
في اللحظات الحرجة 4

نحن جمیًعا نواجھ صعوبات، ولكن بالنسبة للمتعلّمین 
في المجتمعات المھّمشة، یمكن أن تمثل ھذه التحدیات نقاط انھیار 
یكون التعافي منھا صعًبا للغایة. فكِّر في الطریقة التي یشعر بھا 

المتعلّمون أثناء االنخراط في التعلّم (أي االرتباك وسوء التجھیز) 
وكیف یمكن أن یؤثر ذلك في قدرتھم على االستمرار.7 

یمكن لصّناع المحتوى مساعدة المتعّلمین خالل 
ھذه األوقات، سواء من خالل تقدیم نصائح مالئمة وفّعالة، 

أو تصحیح المفاھیم الخاطئة، أو تقدیم المحتوى بطریقة 
تجذبھم وتحفزھم، أو حتى من خالل تعزیز شعورھم 

باالنتماء إلى المنتدى8 في "الصف االفتراضي". یمكن للقّیمین 
على التعلیم مشاركة قصص عن مثابرة الشخصیات الملھمة 

في مجموعة من المجاالت.

تقدیم أفضل الممارسات التربویة للمساعدة في 
تطویر المعّلمین مھنًیا 5

المعّلمون ھم متعّلمون أیًضا. یمكن أن یكّمل المحتوى التعلیمي 
ما یتعلّمھ الطالب، كما یمكن أن یساعد المعلّمین على تنمیة 

 مھاراتھم في المجاالت األساسیة مثل توفیر بیئات تعلیمیة
شاملة،9 وتعزیز مفھوم التعلیم المالئم ثقافًیا10 وفھم كیفیة كشف 

التحّیز والحّد منھ.11

"التعلیم ھو أقوى سالح 
یمكنك استخدامھ لتغییر العالم."

- نیلسون ماندیال

Women Astronauts

Science of Teaching

Out, Proud, & SouthernDisability: How You See Me

Learning Math Tips

نصائح مفیدة وتصحیح المفاھیم الخاطئة

Is Homework Necessary

إّن المحتوى الذي تنشئھ مھم حًقا ویمكن أن یحدث فارًقا بطرق غیر محدودة.
للحصول على نصائح إضافیة، یمكنك االّطالع على مراجع االستراتیجیة والتصمیم.

Culturally Responsive Pedagogy

أشخاص ملھمون وشخصیات ممیزة

"عندما تعتقد أّن اآلخرین بحاجة إلى عزیمة أكثر، 
اعلم أّنھم بحاجة إلى المزید من المساعدة. وعندما 

تعتقد أنھم بحاجة إلى انضباط أكثر، اعلم أّنھم بحاجة 
إلى المزید من اللطف".

- إمیلي ناغوسكي

التطویر المھني للمعّلمین

  8 amazing BLACK ARTISTS
that challenge the Status Quo

Active Education-Maria Angel Ferrero .8  | TILT Higher Ed .7، أكتوبر Edutopia .10  | Google for Education .9 | 2020، دیسمبر Brookings .11 | 2019 یولیو 2020 

https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/#:~:text=Building%20a%20sense%20of%20community,academic%20programs%2C%20and%20cognitive%20learning.
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://youtu.be/4KrxfcW7Irg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/lwG3sQHb_NU
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://youtu.be/CBi0CZpfzZc
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://tilthighered.com/tiltexamplesandresources

