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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.

    

„Oferă-le tuturor o voce 
și arată-le lumea.”

Nu este doar misiunea oficială a 
YouTube, ci și un obiectiv al educației

Încurajarea echității și a emancipării 
cu conținutul YouTube Learning

Egalitate versus echitate 

Peisaj Oportunitate

Reprezentarea slabă este o experiență trăită, nu o identitate sau un grup demografic.
Experiența reprezentării slabe este definită de relația față de resurse și se intersectează cu 
aspectele sistemice și cele situaționale, mai dinamice. De aceea, este important să reții că 

există o varietate de experiențe și realități pentru elevi.

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.

Știm (și suntem recunoscători pentru) toate eforturile depuse de creatori pentru a 
produce fiecare videoclip educațional. Acest ghid a fost conceput pentru a ajuta 

creatorii să aibă un impact și mai mare asupra vieților elevilor, profesorilor și 
tutorilor din întreaga lume. 

Începe explorând două secțiuni
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Peisaj

Deși inechitatea educațională este o 
problemă de lungă durată, pandemia de 
COVID-19 a amplificat și a răspândit 
diferențele socio-economice și rasiale.1

O analiză de dinaintea pandemiei2 a estimat că există un procentaj semnificativ de copii din 
întreaga lume care nu ajung să stăpânească cunoștințele din gimnaziu necesare pentru a avea 

succes la muncă și în viață.

„Fundamentul echității: 
înțelegerea experiențelor copiilor 
și a modului în care să le satisfaci 

nevoile.”
– Pedro Noguera

50 %
DINTRE COPIII DIN ȚĂRI CU 

VENITURI MEDII

90 %
DINTRE COPIII DIN ȚĂRI CU 

VENITURI MICI

Aproape toți copiii au rămas în urmă, dar copiii din comunitățile 
vulnerabile din întreaga au avut cel mai mult de pierdut.3 

Cititul este o aptitudine de bază pentru învățare, iar închiderile 
școlilor din cauza pandemiei pot crește „sărăcia educațională” 

(cota de copii de zece ani care nu pot să citească un text simplu).4

1,5 mld.
MARTIE 2020

Numărul de elevi care nu mergeau la 
școală în momentul de vârf al 

închiderilor școlilor5

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.

Provocări globale în educație

30 %
DINTRE COPIII DIN ȚĂRI CU 

VENITURI MARI

70 %
ÎN ȚĂRI CU VENITURI MICI ȘI MEDII

Sărăcie educațională 
cauzată de pandemie4

COVID-19 a perturbat sistemele educaționale la 
nivel global

1. McKinsey & Company, decembrie 2020 | 2. The Education Commission, septembrie 2016 | 3. Banca Mondială, decembrie 2021 | 4. Banca Mondială, iulie 2021 | 
5.  Brookings, septembrie 2020

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://blogs.worldbank.org/voices/reversing-pandemics-education-losses
https://www.worldbank.org/en/topic/education/brief/ending-learning-poverty
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/
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Oportunitate

Oportunitățile conținutului YouTube 
Learning pentru a schimba vieți sunt aproape 

nelimitate.

Ajută elevii să se vadă reprezentanți 
și să învețe despre culturi noi.1

Conținutul poate servi drept o oglindă sau o 
fereastră.6 
Este important ca elevii să vadă oameni 
precum ei (oglinzi) care fac lucruri la care ei 
pot să aspire. Expunerea elevilor la culturi 
care pot fi diferite de ale lor (ferestre) îi 
poate încuraja să devină cetățeni globali, 
care acceptă diferențele și sărbătoresc 
experiențele comune.

Deși mulți dintre noi luăm de bun accesul la muzee sau grădini zoologice, elevii care 
sunt slab reprezentați adesea nu beneficiază de aceste experiențe educaționale 
informale, care dezvoltă cunoștințe și înțelegere. Videoclipurile pot juca rolul unei 
excursii virtuale, stârnind curiozitatea și îmbogățind parcursul educațional al elevilor. 

Du elevii în locuri pe care nu le-au mai văzut niciodată.3

Ajută părinții și tutorii să 
înțeleagă și să se implice în 
educația copiilor.

2

Conținutul poate oferi susținere 
educațională, mai ales în situațiile în care 
profesorii nu sunt disponibili imediat. La fel 
de important, creatorii pot produce conținut 
care diminuează rușinea pe care unii tutori 
o pot resimți legat de provocările pe care le 
întâmpină încercând să-și ajute copiii.

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

Dinosaur in 360VRExploring the Maya World 12 Food Markets Around 
the World

6. PBS Education, noiembrie 2020 

https://www.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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.pbs.org/education/blog/the-importance-of-windows-and-mirrors-in-stories
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Încurajează voința în fața piedicilor 
în momente critice.4

Deși cu toții suntem expuși la factori de stres, 
pentru elevii din populații vulnerabile astfel de 
provocări pot reprezenta momente educaționale 
critice de la care le este foarte dificil să revină. 
Gândește-te la cum se simt elevii atunci când 
învață (de exemplu, confuzi, slab pregătiți) și 
cum le-ar putea afecta dorința de a continua.7 

Creatorii pot susține elevii prin 
astfel de momente, fie oferind sfaturi relevante 
și testate, demontând concepții greșite, 
prezentând conținut care captează atenția și 
motivează învățarea, fie dezvoltând un simț al 
comunității8 în „sala de clasă” virtuală. 
Organizatorii pot relata poveștile de succes ale 
unor figuri inspiraționale dintr-o varietate de 
domenii.

Susține dezvoltarea profesională 
a profesorilor cu recomandări 
pedagogice.

5

Și profesorii sunt elevi. 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 inclusive,9 încurajarea predării 
adaptate la cultură10 și înțelegerea modului în 
care să descopere și să reducă prejudecățile.11

„Educația este cea mai puternică armă pe 
care o poți folosi pentru a schimba lumea.”

– Nelson Mandela

Women Astronauts

Știința predării

Out, Proud, & Southern Disability: How You See Me

Learning Math Tips

Sfaturi relevante și demontarea concepțiilor greșite

Is Homework Necessary

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.

Culturally Responsive Pedagogy

Voci inspiraționale și figuri emblematice

„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 

mult bunătate.”
– Emily Nagoski

Dezvoltarea profesională a profesorilor

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education – Maria Angel Ferrero, octombrie 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, decembrie 2019 | 11. Brookings, iulie 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://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.gstatic.com/gumdrop/consciouskid_inclusivereads.pdf
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
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://tilthighered.com/tiltexamplesandresources
https://mariangelf.com/how-to-create-a-sense-of-community-in-your-classroom-in-5-steps/
https://edu.google.com/intl/ALL_us/
https://www.edutopia.org/article/getting-started-culturally-responsive-teaching
https://www.brookings.edu/blog/brown-center-chalkboard/2020/07/20/educator-bias-is-associated-with-racial-disparities-in-student-achievement-and-discipline/

