
GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC

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 có hoàn 

cảnh khó khăn, để họ phát huy tối đa tiềm năng trong mình.

    

"Trao cho mọi người tiếng nói và 
giúp mở rộng tầm mắt ra thế giới."

Đó không chỉ là sứ mệnh chính thức của YouTube, 
mà còn là mục tiêu mà giáo dục hướng đến.

Thúc đẩy quyền bình đẳng và 
nâng cao năng lực bằng nội 
dung học tập trên YouTube

Khác biệt giữa công bằng và bình đẳng 

Bối cảnh Cơ hội

Hoàn cảnh khó khăn là một trải nghiệm sống có thật chứ không phải là đặc 
điểm nhận dạng hoặc đặc điểm nhân khẩu học.

Trải nghiệm này không chỉ có mối quan hệ gắn liền với những nguồn lực có sẵn mà còn giao thoa 
với các phương diện hệ thống và những khía cạnh tình huống, dễ biến đổi. Do đó, điều quan trọng 

cần lưu tâm đó là trải nghiệm và hoàn cảnh của mỗi học sinh là muôn hình vạn trạng.

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 có 
cùng một điểm xuất phát 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.

Chúng tôi hiểu rõ, đồng thời hết sức biết ơn các Nhà sáng tạo của YouTube đã dốc hết 
nỗ lực và tấm lòng vào mỗi video cung cấp kiến thức. Tài liệu hướng dẫn này được thiết 

kế để giúp Nhà sáng tạo lan toả tác động của họ sâu rộng hơn nữa đến đời sống của 
những học sinh, nhà giáo dục và người chăm sóc trên thế giới. 

Đầu tiên, hãy cùng khám phá hai phần sau đây:



GIÁO DỤC TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC

Bối cảnh

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

Theo ước tính của một bản phân tích trước đại dịch2, vẫn còn một tỷ lệ trẻ em 
đáng kể trên thế giới không nắm vững các kỹ năng cơ bản ở cấp trung học cơ sở 

cần cho việc phát triển trong công việc và cuộc sống:

“Cốt lõi của sự bình đẳng 
chính là thấu hiểu tâm tư, 

con người của trẻ và cách đáp 
ứng nhu cầu của các em.”

– Pedro Noguera
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Việc học tập của gần như toàn bộ trẻ em đều bị thụt lùi, nhưng tụt 
hậu xa nhất vẫn là các em nhỏ thuộc những cộng đồng dễ bị tổn 

thương trên thế giới.3 Đọc hiểu là một kỹ năng học tập cơ bản, 
nhưng việc đóng cửa trường lớp vì đại dịch có thể gia tăng tình 

trạng“nghèo trong học tập”, tức là tỷ lệ những đứa trẻ 10 tuổi không 
đọc thể một đoạn văn cơ bản.4
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Số học sinh phải nghỉ học trong 
giai đoạn tình trạng trường học 

đóng cửa đạt đỉnh điểm5

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.

Những thách thức toàn cầu về giáo dục
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Tỷ lệ nghèo trong học 
tập do tác động của 

đại dịch4

Dịch COVID-19 làm gián đoạn các hệ thống 
giáo dục trên toàn cầu

1. McKinsey & Company, tháng 12 năm 2020 | 2. The Education Commission, tháng 9 năm 2016 | 3. Ngân hàng thế giới, tháng 12 năm 2021 | 4. Ngân hàng thế giới, tháng 7 năm 2021 | 5.  
Viện Brookings, tháng 9 năm 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://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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Cơ hội

Nội dung trên YouTube Học tập mang đến vô 
vàn cơ hội thay đổi cuộc đời.

Giúp người học nhìn thấy 
chính mình và tìm hiểu về 
các nền văn hoá mới.

1

Nội dung trên YouTube giống như tấm gương 
hay ô cửa sổ.6 Học sinh cần phải nhìn thấy 
những người giống như các em, làm những 
việc mà các em mong muốn làm được, trở 
thành tấm gương sáng để các em noi theo 
từng ngày. Bên cạnh đó, việc học sinh được 
tiếp xúc với các nền văn hoá khác chính là ô 
cửa sổ khuyến khích các em nhìn ra thế giới 
và trở thành những công dân toàn cầu, biết 
chấp nhận sự khác biệt và tôn vinh những trải 
nghiệm giống nhau giữa các cộng đồng.

Nhiều người trong chúng ta vẫn hay xem nhẹ những chuyến tham quan bảo tàng, vườn 
thú. Nhưng trải nghiệm học tập giúp nâng cao kiến thức và hiểu biết một cách tự nhiên 
như vậy lại là điều xa xỉ với những em đang trong hoàn cảnh thiếu thốn. Video có thể 
đóng vai trò như hoạt động dã ngoại trực tuyến, làm khơi dậy trí tò mò và giúp hành 
trình học tập của trẻ thêm phần phong phú. 

Đưa học sinh đến những nơi các em chưa từng thấy.3

Hỗ trợ hành trang cho cha mẹ 
và người chăm sóc để họ thấu 
hiểu và tham gia vào quá trình 
học tập của con trẻ.

2

Nội dung trên YouTube giống như một nguồn 
tài nguyên hỗ trợ học tập, đặc biệt là trong 
trường hợp thầy cô không thể có mặt ngay Nhà 
sáng tạo cũng có thể đóng vai trò không kém 
phần quan trọng khi thiết kế những nội dung để 
giúp một số người chăm sóc đỡ thấy khó khăn 
trong lúc hỗ trợ con em mình.

What does it mean to be a citizen of the 
world? (Trở thành công dân của thế giới này 

nghĩa là sao?) | Hugh Evans

Supporting your child's success 
(Đồng hành cùng trẻ trên con 

đường thành công)

Dinosaur in 360VR 
(Khủng long trong thế giới thực 

tế ảo 360 độ)

Exploring the Maya World 
(Khám phá thế giới của người Maya)

12 Food Markets Around 
the World (12 ngôi chợ thực 

phẩm trên khắp thế giới)

6. PBS Education, tháng 11 năm 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://www.youtube.com/watch?v=ODLg_00f9BE
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
https://youtu.be/CpJ0wDJf7Kc
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://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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Nâng cao đức tính kiên cường 
khi đối mặt với thất bại vào 
những thời khắc quan trọng.

4

Ai trong chúng ta cũng đều gặp phải căng thẳng 
trong cuộc sống, nhưng đối với học sinh thuộc 
cộng đồng dân cư dễ tổn thương, những thử thách 
như thế có thể khiến các em nản chí và từ bỏ việc 
học. Khi chuyện đó xảy ra, quay lại học tập sẽ rất 
khó khăn. Hãy nghĩ đến cảm giác của học sinh 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 các em.7 

Nhà sáng tạo có thể đồng hành cùng học sinh 
trong những lúc khó khăn thế này, dù là bằng 
cách đưa ra những lời khuyên nhủ thiết thực, giá trị 
phù hợp với hoàn cảnh của các em, hay xoá bỏ 
những quan niệm sai lầm, trình bày nội dung cuốn 
hút và cổ vũ tinh thần cho học sinh, hay thậm chí 
là tạo cho các em cảm giác gắn kết trong cộng 
đồng8 khi các em tham gia "lớp học trực tuyến". 
Người tuyển chọn nội dung có thể chia sẻ những 
câu chuyện tôn vinh đức tính kiên trì của những 
nhân vật truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực.

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

5

Người dạy cũng chính là người học. Nội dung 
học tập không chỉ có thể giúp học sinh nắm 
vững hơn những kiến thức mà thầy cô 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,9 thúc đẩy hoạt 
động giảng dạy đáp ứng văn hoá10, cũng như 
biết cách phát hiện và hạn chế thành kiến.11

“Giáo dục là vũ khí quyền lực nhất mà bạn 
có thể sử dụng để đổi thay thế giới này.”

– Nelson Mandela

Women Astronauts
 (Những nữ phi hành gia trong lịch sử)

Science of Teaching 
(Khoa học giảng dạy)

Out, Proud, & Southern (Những 
công dân miền Nam tự hào 

công khai tính dục) Disability: How You See Me 
(Cách bạn nhìn vào người 

khuyết tật)

Learning Math Tips 
(Mẹo học giỏi toán)

Lời khuyên hữu ích, xoá bỏ những quan niệm sai lầm

Bài tập về nhà có cần thiết không

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.

Phương pháp sư phạm 
đáp ứng văn hoá

Những tiếng nói truyền cảm 
hứng và nhân vật biểu tượng

“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

Phát triển chuyên môn cho giáo viên

8 amazing BLACK ARTISTS 
that challenge the Status Quo (8 
NGHỆ SĨ DA MÀU tuyệt vời dám 
thách thức việc bình đẳng giới)

7. TILT Higher Ed | 8. Giáo dục chủ động – Maria Angel Ferrero, tháng 10 năm 2020 | 9. Google for Education | 10. Edutopia, tháng 12 năm 2019 | 11. Viện Brookings tháng 7 năm 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=TeRRqDmBx-Q&list=PLu4Zo9fB5MNd4T-fI_Z87ny32roUll1Gl.
https://www.youtube.com/watch?v=NmAmoZ8wcUo
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/KVLTxKyxioA
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/YjGgwxHwFwY
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://youtu.be/bwW6mYdJ7Xc
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0G-Nd0V5ZMr-FImWwFcy6wIzMKPubmcP
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://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://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/

