
 

Rehberlik Postası 

 

 

21. Yüzyıl Öğrenci Becerileri  

Değerli Anne-Babalar, 

 

21. Yüzyılın getirdiği hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, günümüz dünyasında yeni bir öğrenci 

profilini ortaya çıkardı. Tüm bu değişim ve gelişmeler bireylerin bazı bilgi ve beceriler kazanmasını, 

farklılık sağlayacak özelliklere sahip olmasını gerekli kıldı. 21. Yüzyılın hızla gelişen dünyasına uygun 

öğrenci modeli nasıl olmalı,  bireylere kazandırılması gereken beceriler neler olmalı? 

 

Bu ayki bültenimizde 21. yüzyılın öğrenci becerilerini sizlerle paylaşacağız. 

 

Eyüboğlu Eğitim Kurumları  

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi 

          21. Yüzyıl becerileri konusunda çok farklı öngörüler olsa da sıklıkla üzerinde durulan belli başlı 

beceriler bulunuyor. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, hızlı bir değişimin ve 

gelişimin yaşandığı günümüz dünyasına uyum sağlayabilmek için edinmemiz ve kendimizi geliştirmemiz 

gereken becerileri şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

          Dijital Çağda Okuryazarlık 

          21. Yüzyıl becerilerinin kendiliğinden gelişmesi söz konusu değil. Her şeyden önce bilgi edinme 

ve bilgi paylaşımı için teknolojik okuryazarlığa sahip olmak gerekiyor. Bilişim ve iletişim teknolojileri 

gün geçtikçe gelişiyor ve buna paralel olarak bu teknolojilerin kullanıldığı araçlar giderek yaygınlaşıyor.  

 

          Günümüzde; 

 Teknolojiyi ve teknolojiyle beraber hayatımıza giren dijital araçları doğru kullanmasını bilen,  

 Dijital ortamda doğru bilgiye ulaşma, üretme ve paylaşabilme becerisine sahip olan, 

 Öğrenme–öğretme süreçlerinde teknolojiyi kullanabilen bireylere ihtiyaç duyuluyor.  

Etkili İletişim  
 Değişik şekil ve ortamlardaki sözlü, yazılı ve çoklu ortam iletişim araçlarını anlama, kullanma ve 

hazırlama 

 Takım, işbirliği ve kişilerarası beceriler 

 Kişisel, sosyal ve sivil sorumluluk alabilme 

 

Yaratıcı Düşünme   
 Yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve başkalarıyla paylaşma  

 Öğrenmeyi bir alandan bir başka alana aktarma 

 Uyma, karmaşayı yönetme ve öz yönetim becerisi  

 Merak, yaratıcılık ve risk alma 

 Yüksek seviyeli düşünme ve akıl yürütme  

 

Yüksek Düzeyde Üretkenlik 
 İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara 

ulaşmak 

 Öncelikleri bilmek, planlama, sonuçları yönetme 

 Gerçek dünya araçlarını etkili kullanma 

 Uygun ve yüksek kaliteli ürünler ortaya koyma 

 

 



Yaşam ve Meslek Becerileri 
Esneklik ve Uyum  

 Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlama 

 Karmaşıklıkların ve önceliklerin değiştiği ortamlarda etkin olarak çalışabilme 

 

Girişimcilik ve Özyönelim  

 Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek 

 Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin ve/veya öğretim programının sınırlarını aşarak kendi 

öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek 

 Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişimde bulunmak 

 Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına koymak ve tamamlamak 

 Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek 

 Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar sergilemek 

 

Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler  

 Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak 

 Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak 

 Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları 

doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak 

 

Üretkenlik ve Sorumluluk  

 İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yüksek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara 

ulaşmak 

 Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (İşe zamanında gelmek, güvenilir olmak vb.)  

 

Liderlik ve Sorumluluk  

 Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere bireylerarası iletişim ve 

problem çözme becerilerini kullanmak 

 Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek 

 Dürüst ve etik davranışlar sergilemek 

 Zihninde toplum yararını düşünerek sorumlu davranmak 

 

 

21. Yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılması, onların sağlıklı bir şekilde    

geleceğe hazırlanmalarına, mutlu ve başarılı bireyler olmalarına olanak sağlayacaktır. 

 

Kaynaklar: 

Partnership for 21st Century Skills (www.21stcenturyskills.org). İzin alınarak kullanılmıştır. 

 

http://egitimteknoloji.net/2014/05/ogrencilerin-sahip-olmasi-gereken-21-yy-becerileri/ 

Prof. Dr. Ziya Selçuk (TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi) - “21. Yüzyıl Becerileri Ve Değişen 

Sınıflar” konulu sunumundan alıntı 
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