
Τι αφορά το Έργο
Το O'Bias είναι µια νέα πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιµετώπιση των έµφυλων προκαταλήψεων στο χώρο εργασίας και στη δηµιουργία 
ενός ισότιµου εργασιακού περιβάλλοντος από τους εργοδότες, µε την υποστήριξη των στελεχών των εταιρειών. Το Έργο O'Bias θα παρέχει 
δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό που θα αφορά κάθε εµπλεκόµενο στην αγορά εργασίας - από τα στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού που 
επιθυµούν να διεξάγουν µια διαδικασία πρόσληψης χωρίς προκαταλήψεις, µέχρι τα άτοµα που αναζητούν εργασία και επιθυµούν να µειώσουν 
τις έµφυλες προκαταλήψεις µέσω των βιογραφικών τους και τους εκπαιδευτές που επιθυµούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόµενους να 
αντιµετωπίσουν τα έµφυλα στερεότυπα.

Μέσα από την υλοποίηση του Έργου θα προκύψουν τρία παραδοτέα που θα ωφελήσουν τους εργοδότες, τα στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού, τα άτομα που αναζητούν εργασία και τους εκπαιδευτές. Αυτά είναι:

Οδηγός προσδιορισμού και περιορισμού των πρακτικών έμφυλων προκαταλήψεων στην αγορά εργασίας- Για άτομα που αναζητούν 
εργασία και για επαγγελματίες εύρεσης εργασίας

Ψηφιακό Εργαστήριο για την ευαισθητοποίηση και την αξιολόγηση έμφυλων προκαταλήψεων- Για επαγγελματίες εύρεσης εργασίας 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα – Για  εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία
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1η Διακρατική 
Συνάντηση των εταίρων

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της έκδοσης δε συνιστά έγκριση του 
περιεχοµένου, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις µόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση µπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.”



Όλοι οι εταίροι του Έργου συμμετείχαν 
στην 1η Διακρατική Συνάντηση που 

πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 
15 Ιανουαρίου 2021. Κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης, αναπτύχθηκαν τα ακόλουθα θέματα:

• Παρουσίαση των εταίρων
• Συζήτηση για τους κύριους στόχους και 
  δράσεις του Έργου (University of Aveiro)
• Εισαγωγή στα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα, 
  τις προβλεπόμενες δράσεις, τους υπεύθυνους για 
  κάθε δράση εταίρους και τα χρονοδιαγράμματα 
  (University of Aveiro)
• Παρουσίαση του αρχικού σχεδίου του Πλάνου 
   Δημοσιότητας του Έργου και των δράσεων διάδοσης 
   των αποτελεσμάτων του Έργου (DomSpain)
• Παρουσίαση του αρχικού σχεδίου του Πλάνου 
  Διασφάλισης Ποιότητας (Wisamar)

 

1η Διακρατική 
Συνάντηση 

Οι εταίροι μας
Το Έργο αυτό δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία των εταίρων μας
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