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Στόχος Σεμιναρίου
Επίκεντρο αυτού του βιωματικού σεμιναρίου θα είναι ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε και χειριζόμαστε την
ισχύ και την εξουσία της θέσης στην οποία βρισκόμαστε και το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη (και την
παρεμπόδιση) των ηγετικών μας ικανοτήτων. Ο ρόλος του ελεγκτή μας βάζει αυτόματα σε μία θέση ισχύος,
δοσμένη και επιβεβλημένη από και στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε, συχνά όμως χωρίς να συνοδεύεται και
από την αντίστοιχη στήριξη. Στόχος του σεμιναρίου θα είναι να συζητήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους με
τους οποίους μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και να εξερευνήσουμε τα τυφλά μας σημεία γύρω από αυτή,
να προσεγγίσουμε την αδυναμία μέσα στην ισχύ, τις προκλήσεις που συνοδεύουν τον ρόλο μας, και τις δυνατότητες που περιέχει.

Σε ποιους απευθύνεται
•
•
•
•
•

Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές του Ιδιωτικού Τομέα.
Σε Εσωτερικούς Ελεγκτές του Δημόσιου Τομέα.
Σε Συμβούλους Επιχειρήσεων που ασχολούνται με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου.
Σε φοιτητές Εσωτερικού Ελέγχου, σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Σε Στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινων Πόρων.

Περιγραφή Σεμιναρίου
•
•
•
•

Ισχύς και εξουσία: Ομοιότητες και διαφορές
Ο ρόλος του ελεγκτή: Δυνατότητες και προκλήσεις σε κάθε πλαίσιο και σε διαφορετικές σχέσεις
Τα τυφλά μας σημεία και πως να βρούμε το φως μας
Μετουσιώνοντας τη γνώση σε δεξιότητες ηγεσίας.
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Βιογραφικό Εισηγητή
Η κ. Νάνσυ Παπαθανασίου, PhD είναι Κλινική Ψυχολόγος (Διδακτορικό Δίπλωμα και Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης, ΕΚΠΑ), και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην διαμεσολάβηση συγκρούσεων και την οργανωτική αλλαγή (MA in Conflict Facilitation & Organizational Change, Processwork
Institute, Portland, OR, ΗΠΑ, 2004-2007).
Διδάσκει επικουρικά στο Τμήμα Ψυχολογίας, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας και
στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις διακρίσεις και την αντίληψή τους, την προσαρμογή και την ψυχική υγεία ομάδων υπό αντιξοότητα, και το θεωρητικό μοντέλο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας και ειδικότερα της Ψυχικής Ανθεκτικότητας.
Από το 2009 εργάζεται ιδιωτικά ως κλινική ψυχολόγος και εκπαιδεύτρια σχετικά με με τις επιπτώσεις και την αντιμετώπιση
των διακρίσεων, την επίλυση συγκρούσεων, και τη διαπολιτισμική μεσολάβηση. Έχει συνεργαστεί με διάφορους οργανισμούς (ΕΠΑΨΥ, ΑΚΜΑ, ΑΡΣΙΣ, Ελληνική Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Αστέγων, κ.α.) και επιχειρήσεις (ΤΝΤ, Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, Coca-Cola κ.α.). Ήταν συντονίστρια ομάδας σε τέσσερα παγκόσμια σεμινάρια για την επίλυση συγκρούσεων και
τη δημιουργία κοινοτήτων WorldWork, το 2008 (στο Λονδίνο), το 2011 (στο Ντένβερ, ΗΠΑ), το 2014 (στη Βαρσοβία) και το
2017 (Πόρτο Χέλι).
Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα ελληνικά και διεθνή περιοδικά και βιβλία, και συμμετέχει τακτικά σε διεθνή συνέδρια.
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