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Ние, партньорите по проект ESSENCE, призоваваме за действия от 

страна на всички заинтересовани страни, включително автори на 

политики за развитие на висшето образование, висши училища и 

всички други доставчици на висше образование и обучение през 

целия живот в Европейския съюз. 
 

- Като проследяваме резултатите и потенциала, постигнати по 

време на изпълнението на проекта при определяне на подходящи 

области за въздействие и разработване на обучения в областта на 

меките умения чрез сътрудничество между доставчици на висше 

образование, бизнес сектора и неправителствени организации, 
 

- Като разбираме прогнозите за търсените от работодателите 

компетенции в преломни условия на дигитален и зелен преход, 
 

- Като разбираме настоящите и прогнозираните липси при меките 

умения в Европейския съюз и по света, посочени в доклада за 

бъдещето на работните места на Световния икономически 

форум за 2020 г., 
 

- Като разбираме нарастващото значение на меките умения в 

бизнеса, посочени в анкетите на ESSENCE с работодатели в 

няколко държави-членки на ЕС, и липсата на търсени умения сред 

кандидатите за първа работа в проучваните страни, 

 

- Като отчитаме високите нива на безработица сред младите 

европейци, 
 

- Като отчитаме липсата на систематичен подход за развитие на 

меки умения във висшето образование в много държави-членки 

на Европейския съюз, 
 

 

 

- Като осъзнаваме ограниченото внимание и ресурси, които се 

отделя за развитие на меки умения на ниво създаване на 

политики, 

 

- Като определихме преобладаващите подходи и предизвикателства 

при развитието на меки умения на студентите,  
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- Като определихме най-важните ограничения пред усилията на 

бизнес сектора да развива меки умения на своите служители. 

 

- Въз основа на преглед на литературата, задълбочен анализ на 

националните стратегии, пътищата на развитие и дейностите, 

извършвани от университетите, 

 

Призоваваме за коалиция на всички заинтересовани страни, 

включително: 

 

- Автори на политики в областта на основното, средното и 

висшето образование и ученето през целия живот, 

- Доставчици на основно, средно и висше образование и учене 

през целия живот, 

- Бизнес асоциации и организации, 

- Неправителствени организации, заинтересовани от развитие на 

меки умения, 

- Всички други заинтересовани лица, 

 

за постигане на сътрудничество, което ще доведе до: 

 

- Признаване на необходимостта от бърза намеса в областта на 

развитието на меки умения, с цел по-добри възможности за 

работа, 

 

- Съгласуване на европейски и национални инициативи в 

областта на развитието на меки умения, 

 

- Укрепване на връзките между бизнеса, доставчиците на 

образование и авторите на политики с цел развитие на 

общности за преподаване и учене, систематичен подход към 

развитието на меки умения, подкрепа на авторите на политики 

при разработването на инициативи и определяне на нуждите и 

предизвикателствата, 

 

- Разработване и прилагане на съвместни проекти, които да 

подпомогнат създаването и провеждането на обучения с цел 

развитие на меки умения, 
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- Изграждане на общи инициативи за изследвания и мониторинг 

с цел повишаване на трудовата заетост на младите хора (и най-

вече на студентите), 

 

- Създаване на курсове, предназначени да подобряват методите 

на преподаване в областта на меките умения, 

 

- Интегриране на обучения за меки умения в учебните планове на 

съществуващи образователни програми, 

 

- Разработване и прилагане на инструменти за оценка и 

развитие на меки умения, 

 

- Мотивиране на студентите за развиване стратегии за учене през 

целия живот, управление на стреса и дигитални умения наред с 

традиционните умения, 

 

- Разработване на микрокурсове и микро квалификации, 

насочени към повишаване на меките умения, търсени на 

трудовия пазар, 

 

- Определяне на най-ефективните начини за инвестиране в 

обучения в съответствие с нуждите от компетенции 

 

Всички заинтересовани страни от Европейския съюз, както и от други 

части на света, са поканени да се присъединят към настоящия 

манифест и да допринесат за разработването на общ дневен ред за 

съгласуване на целите и стратегиите за развитие на уменията на 

младите хора и подобряване на възможностите за трудовата им 

заетост.  
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