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

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.

„Dać wszystkim szansę na
przekazanie swoich opinii
i zaprezentowanie się całemu światu”.
To nie tylko oﬁcjalna misja YouTube, ale także cel
edukacji.
W YouTube uważamy, że ﬁlmy online mogą odegrać istotną rolę
w umożliwieniu wszystkim uczniom – także tym defaworyzowanym –
osiągnięcia pełnego potencjału.
Defaworyzowanie społeczne nie ma związku z tożsamością czy demografią,
a z sytuacją życiową.
Odnosi się raczej do dostępu do zasobów i łączy w sobie zarówno aspekty systemowe, jak
i te bardziej dynamiczne – sytuacyjne. Dlatego warto pamiętać, że uczniowie mają różne
sytuacje i realia życiowe.
Znamy oraz doceniamy wysiłek i serce, jakie nasi twórcy wkładają w każdy ﬁlm
edukacyjny. Ten przewodnik został opracowany, aby pomóc twórcom w odgrywaniu
jeszcze większej roli w życiu uczniów, nauczycieli i opiekunów na całym świecie.
Na początek proponujemy zapoznać się z dwiema sekcjami:

Sytuacja

Możliwość
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Sytuacja

Choć nierówny dostęp do edukacji
od dawna jest problemem, pandemia
COVID-19 jeszcze bardziej
zwiększyła i pogłębiła różnice
społeczno-ekonomiczne oraz rasowe1.

„Sednem sprawiedliwości
społecznej jest zrozumienie, kim
są Twoje dzieci i jak zaspokoić ich
potrzeby”.
– Pedro Noguera

Globalne wyzwania w edukacji
Analiza przeprowadzona przed nastaniem pandemii2 wykazała, że znaczny odsetek dzieci na
świecie nie ma podstawowych umiejętności na poziomie szkoły średniej, które są potrzebne
w życiu prywatnym i zawodowym:
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Pandemia COVID-19 zakłóciła funkcjonowanie
szkolnictwa na całym świecie
Niemal wszystkie dzieci mają zaległości w nauce, ale w przypadku dzieci
ze środowisk defaworyzowanych z całego świata są one największe3.
Do nauki niezbędna jest przede wszystkim umiejętność czytania,
a zamykanie szkół w związku z pandemią może zwiększyć tzw. „ubóstwo
edukacyjne”, czyli odsetek dziesięciolatków niepotraﬁących przeczytać
prostego tekstu4.

Liczba uczniów nieuczęszczających
do szkoły w szczytowym okresie
zamykania szkół5

1,5 mld
MARZEC 2020

Ubóstwo edukacyjne
spowodowane pandemią4

70%

DZIECI W KRAJACH O NISKICH I ŚREDNICH
DOCHODACH

Właśnie dlatego treści edukacyjne w YouTube są teraz ważniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej.
Choć nierówny dostęp do edukacji od dawna jest palącym problemem,
YouTube stanowi potężne, bezpłatne i powszechnie dostępne narzędzie do
walki z nią.

1. McKinsey & Company, grudzień 2020 r.| 2. The Education Commission, wrzesień 2016 r.| 3. Bank Światowy, grudzień 2021 r.| 4. Bank Światowy, lipiec 2021 r.| 5. Brookings,
wrzesień 2020 r.
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Możliwość

Treści edukacyjne w YouTube pozwalają
odmienić życie.

1

Pomóż uczniom dostrzec siebie
w innych osobach i poznać nowe
kultury.

Treści mogą służyć za lustro lub okno6.
Ważne, aby uczniowie widzieli, jak ludzie im
podobni (ich lustrzane odbicia) robią to, co
sami chcieliby robić w życiu. Pokazanie
uczniom innych kultur, które mogą różnić się
od ich własnych (widok przez okno), może
zachęcić ich do stania się obywatelami świata,
którzy akceptują różnice i doceniają
podobieństwa.

2

Przygotuj rodziców i opiekunów
do zrozumienia procesu edukacji
ich dzieci i zaangażowania się
w niego.

Treści mogą pomagać w nauce, zwłaszcza
w sytuacji utrudnionego dostępu do nauczycieli.
Twórcy mogą również tworzyć treści łagodzące
poczucie wstydu, które opiekunowie odczuwają,
gdy mają trudności we wspieraniu swoich
dzieci.

Co znaczy być obywatelem świata? |
Hugh Evans
Pomaganie dziecku
w osiągnięciu sukcesu

3

Pokaż uczniom miejsca, w których nigdy nie byli.

Dla wielu z nas możliwość pójścia do muzeum czy ogrodu zoologicznego wydaje się czymś
oczywistym, ale uczniowie z defaworyzowanych grup społecznych często nie mają dostępu do
takich nieformalnych doświadczeń edukacyjnych, które pomagają zdobywać wiedzę i poznawać
świat. Filmy mogą pełnić rolę wirtualnych wycieczek, które rozbudzają w dzieciach ciekawość
i urozmaicają naukę.

Poznawanie cywilizacji Majów

Film sferyczny VR
przedstawiający dinozaura

12 targów spożywczych z całego
świata

6. PBS Education, listopad 2020 r.
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4

Wzmacniaj odporność na niepowodzenia
w krytycznych sytuacjach.

Choć wszyscy jesteśmy narażeni na stres, dla
uczniów z grup defaworyzowanych takie wyzwania
mogą stanowić punkty zwrotne w nauce, z których
bardzo trudno się otrząsnąć. Pomyśl, jak mogą się
czuć podczas nauki (np. zagubieni, nieprzygotowani)
i jak to może wpływać na ich wytrwałość7.
Twórcy mogą pomagać uczniom w
takich chwilach, udzielając im trafnych
i sprawdzonych porad, rozwiewając błędne
przekonania, prezentując treści w ciekawy
i zachęcający sposób, a nawet budując poczucie
wspólnoty8 z „wirtualną klasą”. Osoby dokonujące
wyboru treści mogą podzielić się historiami
o wytrwałości inspirujących postaci z różnych
dziedzin nauki.

„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”.
– Emily Nagoski
Trafne porady i obalanie błędnych przekonań

Wskazówki dotyczące nauki
matematyki

Inspirujące głosy i znane postacie

Kobiety astronautki

5

Wspieraj rozwój zawodowy
nauczycieli, prezentując sprawdzone
metody pedagogiczne.

Czy prace domowe są
potrzebne

Dumni obywatele z Południa

Nauczyciele też się uczą. Treści edukacyjne mogą
nie tylko uzupełniać program nauczania, ale także
pomagać nauczycielom w doskonaleniu
umiejętności w tak ważnych obszarach jak
budowanie środowiska nauczania promującego
integrację społeczną9, rozwijanie metod nauczania
uwzględniających aspekty kulturowe10 oraz
rozpoznawanie i łagodzenie uprzedzeń11.

8 niesamowitych CZARNYCH
ARTYSTÓW, którzy rzucają
wyzwanie status quo

Niepełnosprawność: co o mnie
myślisz

Rozwój zawodowy nauczycieli

Dydaktyka

Pedagogika uwzględniająca
aspekty kulturowe

Treści, które tworzysz, naprawdę mają znaczenie i nieograniczony potencjał do zmiany świata na lepsze.
Aby uzyskać dodatkowe wskazówki, przeczytaj materiał dotyczący strategii i projektowania.

„Edukacja to najpotężniejsza broń w walce
o zmianę świata na lepsze”.
– Nelson Mandela

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, październik 2020 r.| 9. Google for Education | 10. Edutopia, grudzień 2019 r.| 11. Brookings, lipiec 2020 r.

