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My, partnerzy projektu ESSENCE, wzywamy do działania wszystkie 

zainteresowane strony z obszaru Unii Europejskiej, uwzględniając 

decydentów politycznych, instytucje szkolnictwa wyższego i wszystkie inne 

instytucje zaangażowane w proces kształcenia i uczenia się przez całe 

życie. Wnioski oraz rezultaty płynące z realizacji projektu zwracają uwagę 

na konieczność podjęcia przez wskazane wyżej instytucje podanych niżej 

działań.  
 

- Uwzględnianie rezultatów wypracowanych podczas implementacji 

projektu w zakresie identyfikacji odpowiednich obszarów rozwoju a 

następnie ich wykorzystanie w szkoleniach umiejętności miękkich oraz 

położenie nacisku na współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa 

wyższego a sektorem biznesu i organizacjami pozarządowymi. 
 

- Zaprezentowanie prognoz w zakresie pożądanych kompetencji 

miękkich przez pracodawców w środowiskach obejmujących szeroko 

rozumianą transformację cyfrową i ekologiczną. 
 

- Zidentyfikowanie obecnych i prognozowanych niedoborów w zakresie 

kwalifikacji osób wchodzących na rynek pracy zarówno na terenie Unii 

Europejskiej jak i poza nią, ujętych w sprawozdaniu Światowego Forum 

Ekonomicznego. 
 

- Uświadamianie, jak ważne jest posiadanie kompetencji miękkich w 

biznesie oraz wypełnianie braków pożądanych umiejętności wśród 

osób i absolwentów wchodzących na rynek pracy w badanych 

krajach. Podstawą obu działań są zrealizowane badania pierwotne 

ESSENCE, przeprowadzone na próbie pracodawców 

reprezentujących państwa członkowskie UE.  
 

- Zwracanie uwagi na problem wysokiej stopy bezrobocia wśród 

młodych Europejczyków. 
 

- Podkreślanie braku systemowego podejścia do rozwoju umiejętności 

miękkich na poziomie szkolnictwa wyższego w wielu państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 
 

- Wskazanie na brak wystarczających zasobów przeznaczanych na 

rozwój umiejętności miękkich w zakresie kształtowanych i 

prowadzonych polityk.  
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- Identyfikowanie dominujących podejść i wyzwań w rozwoju 

umiejętności miękkich wśród studentów uczelni wyższych. 
 

- Diagnozowanie najistotniejszych ograniczeń w działalności sektora 

przedsiębiorstw w kierunku rozwijania umiejętności miękkich swoich 

pracowników. 
 

- Przygotowanie w oparciu o dostępną literaturę dogłębnej analizy 

krajowych strategii, ścieżek rozwoju oraz działań prowadzonych przez 

uniwersytety w odniesieniu do budowania i rozwijania umiejętności 

miękkich studentów.  

 

Niniejszym wzywamy do współpracy wszystkie zainteresowane strony, 

w tym przede wszystkim: 

- Decydentów politycznych odpowiadających za szkolnictwo 

podstawowe, średnie i wyższe a także instytucje uczestniczące w 

procesach uczenia się przez całe życie, 

- Instytucje szkolnictwa podstawowego, średniego, wyższego i 

kształcenia ustawicznego, 

- Stowarzyszenia i podmioty gospodarcze, 

- Organizacje pozarządowe zainteresowane rozwojem umiejętności 

miękkich.  

 

Ponadto, do współpracy zaproszone są wszystkie inne zainteresowane 

strony i osoby fizyczne, które poprzez swoje zaangażowanie przyczynią się 

do: 

- Uznania potrzeby szybkiej interwencji w obszarze rozwoju umiejętności 

miękkich w celu zwiększenia szans na rynku pracy osób które jej 

poszukują, 
 

- Ujednolicenia europejskich i krajowych inicjatyw w dziedzinie rozwoju 

umiejętności miękkich, 
 

- Wzmocnienie więzi między biznesem, placówkami edukacyjnymi i 

decydentami w celu rozwoju społeczności uczących się, 

systematycznego podejścia do rozwoju umiejętności miękkich, 

wsparcia decydentów w opracowaniu inicjatyw oraz identyfikacji 

potrzeb i wyzwań związanych z rozwojem umiejętności miękkich, 
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- Opracowywania i wdrażania wspólnych projektów wspierających 

tworzenie i realizację szkoleń w zakresie rozwoju umiejętności miękkich, 
 

- Tworzenia wspólnych inicjatyw badawczych i monitorujących w celu 

zwiększenia szans młodzieży (a w szczególności studentów) na 

zatrudnienie, 
 

- Tworzenia kursów mających na celu doskonalenie metod nauczania 

w zakresie umiejętności miękkich, 
 

- Włączenia szkoleń w zakresie umiejętności miękkich do programów 

nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego, 
 

- Opracowywania i stosowania narzędzi oceny oraz rozwoju 

umiejętności miękkich, 
 

- Motywowania uczniów do budowania i rozwijania strategii uczenia się 

przez całe życie, zarządzania stresem oraz łączenia umiejętności 

cyfrowych z umiejętnościami tradycyjnymi, 

 

- Rozwijania mikrokursów mających na celu zwiększenie umiejętności 

miękkich cenionych przez pracodawców na rynku pracy, 
 

- Identyfikacji najefektywniejszych sposobów inwestowania w szkolenia 

z zakresu umiejętności miękkich, zgodnie z potrzebami 

kompetencyjnymi zgłaszanymi przez rynek.  

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane instytucje z Unii Europejskiej, jak 

również z poza jej terenu, do przyłączenia się do tego manifestu i 

przyczynienia się do wypracowania wspólnej strategii mającej na celu 

rozwój umiejętności miękkich wśród młodych ludzi a tym samym 

zwiększenia ich szans na zatrudnienie.  
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