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XXI əsrdə informasiya paradiqmasında ciddi dəyişikliklər baş verib.
Bu dövrdə fərdlərdən olan gözləntilər məlumatı əzbər şəkildə
mənimsəmək deyil, hər sahədə məlumatı tez əldə etmək, onu
paylaşmaq və ondan səmərəli istifadə etməkdir. Bunun üçün fərdin
yiyələnməli olduğu müəyyən bacarıqlar var. Bu araşdırmanın məqsədi
XXI əsr bacarıqlarına nəzəri cəhətdən yanaşmaqdır. Tədqiqat işi sənəd
təhlili kimi məlumat toplama metodlarından istifadə edən keyfiyyət
araşdırmasıdır. Məqalədə müxtəlif qurum və təşkilatlar tərəfindən
çərçivəyə salınan və fərdlərin əldə etməli olduğu XXI əsr bacarıqları
tədqiq edilir. Bunlar aşağıdakılardır: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf
Təşkilatının (OECD) bacarıqlar proqramı, XXI Əsr Bacarıqlarının
Qiymətləndirilməsi və Tədrisi (ATSC21) proqramı, XXI Əsr Bacarıqlarının
inkişafı üçün Tərəfdaşlıq (P21) proqramı, Təhsildə Texnologiya üzrə
Beynəlxalq Cəmiyyətin (ISTE) bacarıqlar çərçivəsi və Şimali Mərkəzi
Regional Təhsil Laboratoriyasının (NCREL) bacarıqlar çərçivəsi. Bu
kontekstdə araşdırılan müxtəlif hesabatlar və tədqiqatlar XXI əsr
bacarıqlarının əsas bacarıqlar və savadlılıq bacarıqları baxımından
güclü şəkildə müzakirə edildiyini deməyə əsas verir. Əsas bacarıqlar
kimi tənqidi təfəkkür, problemlərin həlli, innovasiya, yeni ideyaların
yaradılması, əməkdaşlıq, ünsiyyət, liderlik və mədəniyyətlərarası qlobal
məlumatlılıq qeyd olunur. Təhsil sistemində bu bacarıqları əldə etmək
üçün məlumatlılığın artırılması, müəllimlərin ixtisasının və təlim
proqramlarının təkmilləşdirilməsi kimi tövsiyələr verilir.

Açar sözlər: XXI əsr bacarıqları, bacarıqlar çərçivəsi, İƏİT bacarıqlar
çərçivəsi, XXI Əsr Bacarıqlarının inkişafı üçün Tərəfdaşlıq proqramı.
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The 21st century has brought about significant changes in the
information paradigm. What is expected of individuals in this period
is not to memorize information, but to quickly access information in
every field, share it and use it effectively. To do this, the individual has
certain skills that need to be taken care of and developed. The purpose
of this study is to approach the 21st century skills theoretically.
Research is a qualitative study that uses data collection methods such
as document analysis. This study explores 21st century skills that are
framed by various institutions and organizations and that individuals
need to acquire. These are: Organization for Economic Cooperation
and Development (OECD) skills framework, Assessment and Teaching
of 21st Century Skills framework (ATSC21), The Partnership for 21st

Century Skills Development framework (P21), International Society for
Technology in Education skills framework (ISTE), North Central
Regional Education Laboratory skills framework (NCREL). According
to various reports, documents, and research examined in this context,
21st century skills have been seen to be strongly discussed in terms of
basic skills and literacy skills. Critical thinking, problem solving,
innovation and new ideas, collaboration and communication,
leadership and intercultural global awareness were highlighted as key
skills. It is recommended to increase informedness for the teachers to
be able to get these skills in education system and to improve the
speciality and  training programs of the teachers.

Keywords: 21st Century Skills, skills framework, ISTE skills framework,
P21 skills framework. 
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ABSTRACT



GİRİşBəşəriyyətin informasiya əsrində yaşadığıdövrdə paradiqmanın dəyişməsi bir çoxhadisələrə baxışı da dəyişdi. Hüquq, bərabərlik,demokratiya kimi ümumbəşəri prinsiplərə əməlolunduqca insana verilən dəyər artır, fərdinözünü dərk etməsinə imkan verən keyfiyyət vəxüsusiyyətlərin əhatə dairəsi də genişlənir. Buzərurətdən irəli gələn yenilikçilik, tənqididüşünmə, yaradıcılıq, problem həlletmə kimibir çox keyfiyyətləri XXI əsr bacarıqları adıaltında toplanıb. Həmin bacarıqlar arasındatexnologiya və informasiya savadlılığı kimi yenidövr bacarıqları da var (Çolak, 2018).XXI əsrdə bütün ölkələr ciddi siyasətaparmaqla, özlərini bu əsrin tələblərinəhazırlamalıdırlar. Buna nail olmaq üçün ilkinvə ən vacib sahədən – təhsildən başlamaqlazımdır. Bu islahatların üç səbəbi var: • Əvvəlki dövrə uyğun qurulan təhsil sistemininyeni əsrin tələblərinə cavab verə bilmədiyiüçün yeniləşdirilməsinin zəruriliyi. • Beynəlxalq aləmdəki münaqişələr – bey-nəlxalq göstəricilər, xüsusilə də təhsilsahəsində keçirilən PISA (Programme forInternational Student Assessment) və TIMMS(Trends in International Mathematics andScience Study) imtahanlarının nəticəsi olaraqdərc edilən bal cədvəllərinin ölkələr arasındarəqabəti gücləndirməsi. • Dəyişən qlobal iqtisadiyyatda işəgötürənlərinaxtardıqları ixtisasların diferensiallaşdırılması(Kaya, 2017) .XXI əsr bacarıqları, xüsusilə son iyirmi ildəbeynəlxalq təhsil və iqtisadi qurumlar və təş-kilatlar tərəfindən yaradılmış çərçivə proq-ramlarında ümumi və ya oxşar anlayışlarla mü-əyyən edilir. Bunlar aşağıdakılardır: İqtisadiƏməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının bacarıqlarproqramı; XXI Əsr Bacarıqlarının Qiymətlən-dirilməsi və Tədrisi proqramı; XXI Əsr Baca-rıqlarının inkişafı üçün Tərəfdaşlıq proqramı;Beynəlxalq Təhsil Texnologiya Assosiasiyasınınbacarıqlar proqramı; Şimali Mərkəzi RegionalTəhsil Laboratoriyasının bacarıqlar çərçivəsi;Wagner’in bacarıqlar çərçivəsi (Çelik, 2021). 

METODOLOGİYABu araşdırma keyfiyyət araşdırması metoduçərçivəsində təsviri olaraq hazırlanıb. Keyfiyyəttədqiqatı, araşdırdığı problem haqqında sorğu-sual edən, onu şərh edən və problemin təbiiformasını anlamağa çalışan bir metoddur. Prob-lemin həlli ilə bağlı müşahidə, müsahibə vəsənəd təhlili kimi məlumat toplama metod-larından istifadə edən keyfiyyət tədqiqatı əvvəllərməlum olan və ya müəyyən edilməmiş prob-lemlərin qavranılması və problemlə əlaqəlitəbiət hadisələrinin realist şəkildə həll edil-məsinin subyektiv-şərhedici prosesini ifadə edir(Baltacı, 2019).
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf 
Təşkilatının bacarıqlar proqramı İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatınınyeni səriştə və bacarıqlara yanaşması iki mühümtəşəbbüs vasitəsilə işlənib hazırlanıb:• Bacarıqların Tərifi və Seçimi Proqramı –Definition and Selection of Competencies(DeSeCo);• Şagird Nailiyyətlərinin Beynəlxalq Qiymət-ləndirilməsi (PISA). DeSeCo çərçivəsinin mərkəzində fərdlərinözləri üçün düşünmək, öyrənmək və hərə-kətlərinə görə məsuliyyət daşımaq qabiliyyətləridurur. DeSeCo layihəsi transformativ bacarıqlarıüç alt kateqoriyada müəyyən edib:• Fərdlərin qabiliyyətlərinin inkişafı üçünfaydalı olan vasitələrdən interaktiv şəkildəistifadə etmək;• Heterojen (yaxın dəyərləri və eyni atributlarıehtiva etməyən, lakin bütövü müəyyən edən)qruplarda qarşılıqlı əlaqədə olmaq;• Avtonom fəaliyyət göstərmək.DeSeCo-nun nəticələri icbari təhsilin sonunayaxın – 15 yaşında olan şagirdlərin cəmiyyətininkişafında tam iştirak etmək üçün zəruri bilikvə bacarıqlara nə dərəcədə yiyələndiklərininmonitorinqi məqsədi ilə 1997-ci ildən başlananPISA proqramının nəzəri əsaslarını təşkil edir.PISA gənclərin daha çox real həyatdakı
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çətinliklərin öhdəsindən gəlmək bacarığınadiqqət yetirir (Ananiadou & Claro, 2009).
XXI Əsr Bacarıqlarının Qiymətləndirilməsi 
və Tədrisi proqramı XXI Əsr Bacarıqlarının Qiymətləndirilməsivə Tədrisi proqramı şagirdləri işə, karyerayavə müasir həyata hazırlamaq üçün onların ixti-saslar əldə etməsinə kömək edir. Bu bacarıqlarçərçivəsi Cisco, Intel və Microsoft tərəfindənmaliyyələşdirilən beynəlxalq layihənin bir hissəsikimi hazırlanıb. Bu çərçivənin məktəblər üçünhesab etdiyi digər mühüm təlim məqsədləri,şagirdlərin informasiya-kommunikasiya tex-nologiyaları və biznes ilə bağlı bacarıqlarayiyələnməsidir. XXI əsr bacarıqlarının qiymət-ləndirilməsi və öyrədilməsi ilə məşğul olan bulayihə sinifdə istifadə oluna bilən innovativqiymətləndirmələrin dizaynı üçün XXI əsrinimkanlarının aydın funksional tərəflərini təqdimedir. Bu bacarıq çərçivəsi dörd meyar altındaqruplaşdırılıb: bizneslə məşğul olmaq; düşünmək;

texnologiyaya əsaslanan düşüncə; dünyanı dərk
etmək. • Bizneslə məşğul olmaq iş dünyasının mü-rəkkəb strukturunda əməkdaşlıq və komandaişinə ehtiyacı ifadə edir.• Düşünmə ölçüsü təfəkkürün konseptual-laşdırılmasına, yüksək səviyyəli düşünməbacarıqlarına və diqqətə aiddir. • Texnologiyaya əsaslanan düşüncə ölçüsüməlumatın müəyyən edilməsi, axtarışı,tapılması, ötürülməsi və qiymətləndirilməsikimi mövzuları əhatə edir.

• Dünyanı dərk etmək təkcə öz ölkəsində deyil,həm də dünyanın müxtəlif yerlərində ya-şamaq, müxtəlif ölkələrdə baş verənləri an-lamaq deməkdir (Cansoy, 2018).
XXI Əsr Bacarıqlarının inkişafı üçün 
Tərəfdaşlıq proqramı Təcrübəçiləri əsas akademik fənlərin təd-risinə inteqrasiya etməyə kömək məramı iləvahid, kollektiv baxış işlənib hazırlanıb. Buçərçivə şagirdlərin işdə və həyatda uğur qazan-maq üçün mənimsəməli olduqları bacarıqları,bilikləri və təcrübələri təsvir edir (Battelle forKids, 2019). 30-dan çox ölkə və iş dünyasındanyerli və beynəlxalq şirkətlər tərəfindəndəstəklənən proqram (P21) 2018-ci ildənetibarən Battelle for Kids (BFK) adı altındafəaliyyət göstərir.XXI Əsrin Bacarıqları üçün Tərəfdaşlıq (P21)adlı layihə bacarıqların mənimsənilməsi üçündəyərli nümunədir. Bu tərəfdaşlığın məqsədibütün dünyada şagird nailiyyətlərinin davam-lılığını təmin etməkdir. Layihə müəllimlərin,təhsil ekspertlərinin və biznes işçilərinin rəyiəsasında hazırlanıb. Həmin tərəfdaşlıq şagird-lərin vətəndaşlıq və məşğulluq sahəsində uğurqazanmaları üçün lazım olan bilik, bacarıq,təcrübə və dəstək sistemlərini müəyyən edib.Müəssisələr şagirdlərin rəqəmsallaşan və qlo-ballaşan dünyaya uyğunlaşa bilmələri üçünstandartlaşdırılmış kurikulumlar və qiymətlən-dirmə sistemləri ilə bilik və bacarıqlar verməkləonları məzun edə bilməlidirlər (Çelik, 2021).

Cədvəl 1 İƏİT transformasiya bacarıqları (Cansoy, 2018)

İnforMAsİyA
————————————————————
• Bir sahəyə aid informasiya
• fənlərarası
• Epistemik
• Prosessual

BAcArıQ
————————————————————
• Koqnitiv və metakoqnitiv
• sosial və emosional
• Praktik

MünAsİBəT və dəyərlər
————————————————————
• Şəxsi
• yerli
• sosial
• Qlobal
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Beynəlxalq Təhsil Texnologiya 
Assosiasiyasının bacarıqlar proqramıBeynəlxalq Təhsil Texnologiya Cəmiyyəti –ISTE tələbələr, müəllimlər və idarəçilər tə-rəfindən təhsildə texnologiyaya təsir edən bəzibacarıqları müəyyən edib. Bu çərçivə şagirdlərinsahib olması vacib hesab edilən bacarıqlardanibarət bəzi standartlar müəyyənləşdirib.Rəqəmsal vətəndaşlıq bacarığı informasiya vətexnologiyadan etikaya uyğun olaraq istifadəetməkdir. Bunlar: • Araşdırmaq və informasiya toplamaq ba-
carığı – texnoloji vasitələrdən istifadə edərəkinformasiya toplamaqdır. • Tənqidi düşünmə, problem həlletmə və
qərarvermə bacarığı – tədqiqat apararkən,qərar qəbul edərkən müvafiq texnolojivasitələrdən istifadə etməkdir.• Texnoloji əməliyyatlar və anlayışlarla bağlı
bacarıqlar – texnologiya ilə əlaqəli alətləribaşa düşmək və qavramaqdır.• İnnovativ və yaradıcılıq bacarıqları – texno-logiyadan istifadə edərək məlumatlarınstrukturlaşdırılması və şagirdlərin texno-logiyadan istifadə edərək yeniliklər etməsidir. • Ünsiyyət və təşkilati əməkdaşlıq bacarıqları
– rəqəmsal mühitlərdən istifadə edərəkəməkdaşlığa nail olunması, habelə özününvə başqalarının inkişaf etməsinə köməketməkdir (International Society for Tech-nology in Education, 2016). 

Şimali Mərkəzi Regional Təhsil 
Laboratoriyasının bacarıqlar çərçivəsi 2003-cü ildə Şimali Mərkəzi Regional TəhsilLaboratoriyası (NCREL) dünyada texnologiyailə bağlı dəyişikliyi nəzərə alaraq, XXI əsrinbacarıqları hesabatını hazırlayıb. Hesabatdayeni texnologiyanın dünyanı dəyişdirdiyi vəfərdlərin də bu yeniliklərə uyğunlaşmasınınlazım olduğu ifadə edilir. NCREL qloballaşmavə rəqəmsal dəyişikliyə paralel olaraq XXI əsrinbacarıqlarını dörd qrupda araşdırıb: • Rəqəmsal dövr savadlılığı – şagirdin mediadanünsiyyət və öyrənmə məqsədləri üçün istifadəetməsi; müxtəlif mədəniyyətləri təhlil etməsi,qlobal səviyyədə problem və hadisələri başadüşməsi; öz dilini, riyaziyyatı, elmi, iqtisa-diyyatı, texnologiyanı anlamaq bacarığıdır.• İnnovativ düşünmə – fərdlərin yeni şeyləristehsal etməsi, mürəkkəb problemləri həllvə idarə edə bilməsi, uyğun həll yolları üçünriskə getməsi bacarığıdır. • Effektiv ünsiyyət – fərdlərin komandalardaişləmək və birlikdə öyrənmək, başqaları iləmüsbət əlaqələr qurmaq, fərdi olaraq effektivfəaliyyət göstərmək və bu kontekstdə tex-nologiyadan istifadə etmək bacarığıdır.• Yüksək məhsuldarlıq – fərdlərin layihəniplanlaşdırma və yekunlaşdırma, problemlərihəll edərkən texnologiyadan səmərəli istifadəetmə və real, intellektual, informativ kəşfləriinkişaf etdirmək bacarıqlarıdır (EnGauge,2003).

Cədvəl 2 P21 Çərçivəsinə görə XXI Əsr Bacarıqlarının Təsnifatı (Çelik, 2021). 

əsAs ProBlEMlər və
XXı əsrİn MÖvzUlArı
——————————————
• Qlobal maarifləndirmə
• Maliyyə, iqtisadiyyat,
biznes və sahibkarlıq
savadlılığı
• vətəndaşlıq savadlılığı 
• sağlamlıq savadlılığı
• ətraf mühit savadlılığı

ÖyrənMə və İnnovAsİyA
BAcArıQlArı
——————————————
• yaradıcılıq və yenilik 
• Tənqidi düşünmə və
problem həlletmə
• əlaqə
• ortaqlıq 

İnforMAsİyA, MEdİA və
TEXnoloGİyA BAcArıQlArı 
————————————————
• İnformasiya savadlılığı
• Media savadlılığı 
• İKT savadlılığı 

HəyAT və KAryErA
BAcArıQlArı
—————————————
• Çeviklik və Uyğunluq
• sosial və
mədəniyyətlərarası
bacarıqlar
• Məhsuldarlıq və
hesabatlılıq 
• liderlik və məsuliyyət



XXI əsr bacarıqlarının təhsildə tətbiqiŞagirdlərin XXI əsr bacarıqlarına yiyələnməsiüçün ilk növbədə bütün təhsil sistemində trans-formasiya aparılmalıdır. Bu baxımdan, mək-təblərdə insan kapitalı artırılmalı, müəllimlərhəmin bacarıqları əldə etmək üçün hazırlanmalı,məktəblərdə peşəkar əməkdaşlıq artırılmalıdır(Saavedra və Opfer, 2012). Bundan əlavə, bəzibeynəlxalq hesabatların nəticələri də təhsilsistemində XXI əsr bacarıqlarının inkişafı üçünbələdçi ola bilər. Bu kontekstdə ümumi prinsiplərkimi aşağıdakıların nəzərə alınmalı olduğubildirilir: • Sosial-iqtisadi cəhətdən zəif olan şagirdlərəöyrənmə boşluqlarını aradan qaldırmaq üçünkömək edilməlidir. • Şagirdlərin akademik gözləntiləri yüksəksəviyyədə saxlanılmalıdır. • Müəllimlər dərslərə yaxşı hazırlaşmalıdır. • Müəllimlər öyrənmə zamanı fərdi fərqlərinəzərə almalıdır.• Müəllimlər peşəkar inkişafla bağlı tədbirlərdədaha çox iştirak etməlidir.• Sistemə ixtisaslı müəllimlər daxil edilməlidir. • Məktəb daxilində öyrənməyə ayrılan vaxtınkeyfiyyəti artırılmalıdır (Cansoy, 2018).XXI əsr bacarıqlarının mənimsənilməsinitəmin edən məktəblərin araşdırıldığı bir təd-qiqatda məktəblərdə bəzi ümumi tətbiqlərinolduğu görülüb. Bu məktəblərdə ünsiyyət,əməkdaşlıq, tənqidi düşünmə və innovasiyabacarıqlarının kurikuluma güclü şəkildə daxiledildiyi, texnologiya inteqrasiyasının təminedildiyi, layihə əsaslı tədqiqatlara önəm verildiyi,fərdi öyrənmənin dəstəkləndiyi, şagirdlərinqiymətləndirilməsinin güclü olduğu və məktəb-cəmiyyət inteqrasiyasının təmin edildiyimüəyyən edilib (Cansoy, 2018; Brown, 2005).
NƏTİCƏBu tədqiqatda XXI əsr bacarıqlarına dairbeynəlxalq təcrübələr tədqiq olunub. Beynəlxalqtəcrübələrdən OECD bacarıqlar çərçivəsi, ATSC21bacarıqlar çərçivəsi, P21 bacarıqlar çərçivəsi,ISTE bacarıqlar çərçivəsi, NCREL bacarıqlar

çərçivəsindən bəhs edilib. Araşdırmanın nə-ticələri analiz edildikdə, müvafiq beynəlxalqtəşkilatların müəyyən etdiyi bacarıqların bir-birinə yaxın olduğu və XXI əsr bacarıqlarınınmərkəzində texnologiya savadlılığının dayandığıgörünür. Əsas bacarıqlar kimi tənqidi təfəkkür,problemlərin həlli, innovasiya, yeni ideyalarınyaradılması, əməkdaşlıq, ünsiyyət, liderlik vəmədəniyyətlərarası qlobal məlumatlılıq vur-ğulanır.XXI əsrin tələblərinə hazır olmaq üçün təhsilsahəsinin də bu tələblərə cavab verməsi vacibdir.Bacarıqların inkişafı ilə bağlı yaxşı nümunələritəhlil və tətbiq etmək pedaqoqların işini asan-laşdıra bilər. Bu baxımdan, XXI əsr bacarıqlarıüzərində effektiv işləyən müəllimlərin, mək-təblərin və ya ölkələrin təcrübələrinin araş-dırılması vacib hesab olunur. Nəticə etibarıyla,şagirdlərə XXI əsr bacarıqlarını qazandırabiləcəyimiz orijinal məktəb modelləri yaradılmalıvə bu istiqamətdə konkret addımlar atılmalıdır.Həmin modellər yaradılarkən öz mədənizənginliyimiz də bu bacarıqlar çərçivəsinə əlavəedilməlidir. Məsələn, mövcud məktəb proq-ramına yeni fənlər əlavə oluna və ya ənənəvidərslər məzmunca zənginləşdirilə bilər. Bütünşagirdlərə daha dərindən öyrənmə üçün zəruriolan intellektual, şəxsi və sosial bacarıqlartoplusunu əldə etməyə imkan verəcək fənlərarasıəlaqəyə daha çox diqqət yetirilə bilər. Proqramınməzmununun hazırlanmasında və şagirdinqiymətləndirilməsi prosesində müəllimlərindaha çox söz sahibi olmaları faydalı olar.
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