
İLK VE ORTA ÖĞRETİM

YouTube olarak online videoların, imkanları kısıtlı olanlar da dahil olmak üzere 
tüm öğrencileri bilgiyle donatıp gerçek potansiyellerine ulaştırmakta önemli ve 

etkili bir rolü olduğunu düşünüyoruz.

    

" Herkese sesini duyurma şansı 
tanımak ve onlara dünyayı göstermek."

Bu sadece YouTube'un resmi misyonu değil, eğitimin de amaçlarından biri.

YouTube Learning İçerikleriyle 
Adaleti Sağlama ve Destek Sunma

Eşitlik ve Adillik 

Genel Durum Fırsatlar

Kısıtlı imkanlar kimlik veya demografi meselesi değil, doğrudan yaşamın içinden bir deneyim.
Kısıtlı imkan deneyimini kaynaklarla olan ilişki tanımlar ve bu deneyim hem sistemsel hem de daha 

dinamik, duruma bağlı yönlerle kesişim gösterir. Bu nedenle, öğrencilerin yaşadığı çeşitli 
deneyimlerin ve gerçeklerin olduğunu unutmamak gerekiyor.

Eşitlik adaleti sağlamayı 
amaçlar ancak sadece herkes 
aynı noktadan başladığında ve 
aynı düzeyde yardıma ihtiyaç 
duyduğunda işe yarar.

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

İçerik üreticilerimizin her videoyu ne kadar büyük çabalarla ve içtenlikle 
hazırladığını biliyoruz. Bunun için onlara teşekkürü borç biliriz. Bu rehber içerik 

üreticilerinin, dünyanın dört bir yanından öğrencilerin, eğitimcilerin ve bakıcıların 
hayatlarında daha da büyük bir etki yaratması için tasarlandı. 
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Genel Durum

Eğitim alanında adaletsizlik uzun 
zamandır süregiden bir sorun olmasına 
karşın, COVID-19 pandemisi, 
sosyoekonomik ve ırksal eşitsizlikleri 
pekiştirdi ve yaygınlaştırdı.1

Pandemiden önce yapılan bir analize göre,2 işlerinde ve özel hayatında başarı göstermek için 
gerekli olan temel orta öğretim seviyesi becerilerini edinemeyen çocukların azımsanamayacak 

oranlarda olduğu tahmin edilmekteydi:

"Adilliğin temelinde, 
öğrencilerinizin kim olduğunu 

ve ihtiyaçlarının nasıl 
karşılanacağını anlamak yatar.”

- Pedro Noguera
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Hemen hemen her çocuk eğitiminden geri kaldı ancak bu durumdan 
en çok etkilenenler dünyanın hassas durumdaki topluluklarında 
yaşayan çocuklar oldu.3 Okuma, öğrenmek için gereken en temel 

becerilerden biri ve pandemi nedeniyle okulların kapanması 
"öğrenme yoksulluğunu" (temel düzeyde bir metni okuyamayan 10 

yaşındaki çocukların oranı) artırabilir.4
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Okul Kapanmalarının Zirve 
Yaptığı Dönemde Okula 

Gidemeyen Öğrenci Sayısı5

Bu nedenle, YouTube Learning içerikleri her zamankinden 
daha hayati bir önem taşıyor. 

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

Eğitimde Üstesinden Gelinmesi Gereken Global Zorluklar
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Pandemi Kaynaklı 
Öğrenme Yoksulluğu4

COVID-19 Dünyanın Her Yerindeki Eğitim 
Sistemlerinde Aksamaya Yol Açtı

1. McKinsey & Company, Kasım 2020 | 2. The Education Commission, Eylül 2016 | 3. Dünya Bankası, Aralık 2021 | 4. Dünya Bankası, Temmuz 2021 | 5.  Brookings, Eylül 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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Fırsatlar

YouTube Learning içeriklerinde insanların hayatını 
değiştirebilecek neredeyse sınırsız fırsat vardır.

Öğrencilerin kendilerini 
tanımalarına ve yeni kültürler 
hakkında bilgi edinmelerine 
yardımcı olun.

1

İçerik bir ayna ya da pencere işlevi 
görebilir.6 Öğrencilerin, hedefledikleri 
şeyleri kendilerine benzer kişilerin de 
(aynalar) yaptığını görmesi büyük önem 
taşır. Öğrencileri kendilerininkinden farklı 
kültürlerle (pencereler) tanıştırmak, onları 
farklılıkları kucaklayan ve ortak 
deneyimleri yücelten dünya vatandaşları 
olmaya teşvik edebilir.

Birçoğumuz müzelere ve hayvanat bahçelerine gidebilmeyi sıradan bir durum gibi 
görsek de, gerekli eğitim imkanlarına erişemeyenler bilgilerini artıran ve idrak 
becerilerini geliştiren bu gayriresmi eğitim deneyimlerinden genellikle mahrum 
kalır. Videolar, öğrencileri sanal bir okul gezisine çıkararak merak uyandırır ve 
onların eğitim yolculuğunu zenginleştirir. 

Öğrencileri daha önce gitmedikleri yerlere götürün.3

Çocuklarının eğitim sürecini 
anlamaları ve bu sürece dahil 
olmaları için ebeveynlere ve 
bakıcılara destek olun.

2

İçerikler, özellikle de öğretmenlere hemen 
ulaşılamadığı durumlarda eğitime destek 
olabilir. İçerik üreticilerin, bazı bakıcıların 
çocuklara yardım ederken karşılaştıkları 
zorluklar karşısında hissedebilecekleri 
utancı azaltacak içerikler tasarlaması da bir 
o kadar önemli bir avantaj.

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, Kasım 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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Kritik önem taşıyan anlarda, 
aksilikler karşısında kararlılıkla 
devam etmeye teşvik edin.

4

Strese neden olan etmenlerle hepimiz karşı 
karşıya kalıyoruz ancak hassas durumdaki 
topluluklarda yaşayan öğrenciler için bu tür 
zorluklar eğitim hayatlarında önemli bir kırılma 
noktası olabilir. Bu zorlukları aşıp eğitimlerine 
dönmekte güçlük yaşayabilirler. Öğrencilerin 
eğitim sırasında neler hissettiğini (ör. akılları 
karışmış, donanımsız) ve bu duyguların, 
kararlılıklarını nasıl etkileyebileceğini düşünün.7 

İçerik üreticiler, öğrencileri 
bu tür durumlarda destekleyebilir.Bunu alakalı 
ve doğruluğu sınanmış tavsiyeler vererek, yanlış 
algıları kırarak, içeriği ilginç ve motive edici 
biçimlerde sunarak hatta "sanal sınıflarında"8 
bir topluluk hissi oluşturarak başarabilirler. 
İçerik seçenler, çeşitli alanlardaki ilham verici 
isimlerin azim ve kararlılık öykülerini 
paylaşabilir.

Pedagoji alanındaki en iyi 
uygulamalarla öğretmenlerin 
mesleki gelişimini destekleyin.

5

Öğretmenler de eğitim almalıdır. Learning 
içerikleri, eğitimcilerin yalnızca öğrencilerine 
öğretebileceklerini pekiştirmekle kalmaz, aynı 
zamanda kapsayıcı bir eğitim ortamı 
oluşturmak,9 kültürel bağlamı gözeterek 
öğretmek10 ve önyargıları tespit edip azaltmak 
gibi önemli alanlarda beceri kazanmalarına da 
yardımcı olabilir.11

"Eğitim dünyayı değiştirmek için 
kullanabileceğiniz en güçlü silahtır."

- Nelson Mandela

Women Astronauts

Science of Teaching

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

Learning Math Tips

Yararlı Tavsiyeler ve Yanlış Kanıların Giderilmesi

Is Homework Necessary

Ürettiğiniz içerikler çok önemlidir ve fark yaratmak için sınırsız potansiyele sahiptir.
Daha fazla ipucu için Strateji ve Tasarım Kaynağı'na göz atın.

Culturally Responsive Pedagogy

İlham Verici Yüzler ve Simgeleşmiş Figürler

"Daha fazla cesarete ihtiyacı olduğunu 
düşündüklerinizin asıl ihtiyacı daha fazla 
yardım almaktır. Daha disiplinli olmaları 

gerektiğini düşündüklerinizin asıl ihtiyacı ise 
daha çok şefkat görmektir.”

- Emily Nagoski

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo

7. TILT Higher Ed | 8. Active Education-Maria Angel Ferrero, October 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, December 2019 | 11. Brookings July 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.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/

