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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce kolejny raport, który jest kontynuacją
rozpoczętego cyklu badań kompetencji społecznych.
W
bieżącym
numerze
poznajemy
najpopularniejsze
kompetencje w zawodzie technik informatyk na przestrzeni
trzech ostatnich lat. Umiejętność ciągłego uczenia się, szybkość
uczenia się oraz uczciwość, lojalność i sumienność to najczęściej
wskazywane kompetencje przez techników informatyków.
A ten krótki raport to drogowskaz dla kandydatów
i pracodawców.
Zapraszam do zapoznania się z raportem.
Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

NAJPOPULARNIEJSZE KOMPETENCJE SPOŁECZNE W LATACH 2018-2020
WYKAZYWANE PRZEZ KANDYDATÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

na podstawie danych z

W S T ĘE P
Kompetencje społeczne wyrażają
umiejętność utrzymywania relacji
z innymi oraz postawy i cechy osobiste.
Na kompetencje społeczne składają się:
Umiejętności związane z percepcją społeczną
Umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych
Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych
Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów społecznych
Umiejętności komunikacyjne
Wrażliwość społeczna, empatia
Efektywna autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych
Umiejętności kooperacyjne

W tej migawce przedstawiono 10 kompetencji społecznych najczęściej
wskazywanych przez kandydatów z zawodu technik informatyk w latach
2018 - 2020.
Poszczególne lata prezentowane są w kolejnych wierszach.

Kompetencja
występująca
u 50%
kandydatów
Kompetencja
występująca u 25%
kandydatów.

Kolorami zaznaczono te same
lub zbliżone kompetencje,
a wielkość przypisanego koła oznacza
powszechność występowania danej
kompetencji w próbie.
Najczęściej występujące kompetencje
znajdują się na górze, a występujące
najrzadziej - na dole.
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Umiejętność szybkiego uczenia się

Dokładność

Odpowiedzialność

Dyspozycyjność

Lojalność

Otwartość na zmiany

Sumienność

Umiejętność pracy w zespole

Staranność

Mobilność
Wielkość próby: 428
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Umiejętność
ciągłego
uczenia się

Dokładność

Umiejętność pracy w zespole

Punktualność

Empatia

Ambicja

Ciekawość świata

Uczciwość

Kreatywność

Komunikatywność

Wielkość próby: 481

Umiejętność ciągłego uczenia się

2
0
2
0

Wysoka kultura osobista

Uczciwość
Ambicja
Punktualność

Lojalność

Ciekawość świata

Empatia

Odpowiedzialność
Kreatywność

Wielkość próby: 820

PODSUMOWANIE
Umiejętności dot. uczenia się, tzn. Umiejętność
ciągłego uczenia się oraz Umiejętność szybkiego
uczenia się, to w trzech ostatnich latach
najczęściej zaznaczane przez techników
informatyków kompetencje społeczne.

W 2019 roku kandydaci z zawodu technik
informatyk stosunkowo częściej niż
w latach 2018 i 2020 zaznaczali w swoich
profilach umiejętności społeczne.

Umiejętności dotyczące postaw moralnych,
takie jak: Uczciwość, Lojalność czy Sumienność,
regularnie pojawiają się wśród najczęściej
zaznaczanych przez techników informatyków
umiejętności społecznych.

Warto też zapoznać się ze wskazówkami dla kandydatów
i pracodawców dostępnymi w Migawce 67!

