ΣΚΛΑΒΑΙΝΑ ΖΑΚΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
– Καθηγήτρια ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εισηγήτρια του Α.Ε.Π.Π. (Ανάπτυξη
Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό
Περιβάλλον).
H πορεία μου μέχρι σήμερα
Γεννήθηκα στην Αθήνα και κατάγομαι από το Κυκλαδονήσι της Σίφνου. Σπούδασα
Πληροφορική και Ψηφιακά Συστήματα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στη συνέχεια
ολοκλήρωσα σπουδές στον τομέα “∆ιαδικτυακές Εφαρμογές και Υπηρεσίες”. Στον τομέα
της Ανάπτυξης Λογισμικού έχω εργαστεί ως Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού και Product
Manager. Στον τομέα της εκπαίδευσης έχω εργαστεί ως καθηγήτρια Πληροφορικής σε ΙΕΚ
καθώς και σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Από την ακαδημαϊκή χρονιά του 2015
συνεργάζομαι με το φροντιστήριο Μ.Ε. ''Περί Γνώσεως'' στο Παγκράτι όπου διαμένω.
H σχέση μου με τη Πληροφορική
Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, οι υπολογιστές ήταν μέρος της ζωής μου. Πάντα
προσπαθούσα να καταλάβω πώς δουλεύουν αυτές οι συσκευές, τι μπορούν να κάνουν και
γιατί τόσοι άνθρωποι τις είχαν ανάγκη. Αυτό το ενδιαφέρον δεν έφυγε, αλλά αντιθέτως
έγινε πάθος κατά τη διάρκεια της εφηβείας μου. Έτσι λοιπόν, έγινε όνειρό μου να
σπουδάσω την επιστήμη της Πληροφορικής. Οι ακαδημαϊκές μου σπουδές, μού έδωσαν τη
δυνατότητα να εφαρμόσω αυτό το πάθος σε πρακτικό επίπεδο. Ιδιαίτερα ο κλάδος της
Τεχνολογίας Λογισμικού, στον οποίο εξειδικεύτηκα, με βοήθησε να διαπιστώσω το
μεγαλείο της επιστήμης αυτής καθώς και τη σημαντικότητά της στη καθημερινή μας ζωή.
Ένιωσα, κατά επέκταση την επιθυμία να περάσω τις γνώσεις μου με έναν σωστό αλλά
συνάμα εύκολο τρόπο σε μαθητές – υποψήφιους φοιτητές , που ενδιαφέρονται εξίσου για
την Πληροφορική.
Στο '' Περί Γνώσεως ''
Από τον Ιούνιο του 2015, συνεργάζομαι με το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης και η
παραπάνω επιθυμία μου υλοποιείται με δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο. Τα
μαθήματα με φέρνουν σε επαφή με εκπαιδευομένους μεγάλου εύρους γνωστικού
υπόβαθρου, κι αυτό κάνει το έργο μου ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι επιτακτική ανάγκη να
προσαρμόσω το διδακτικό μου έργο στις ανάγκες και το προσωπικό προφίλ του καθενός.
Φροντίζω να ετοιμάζω πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό με απλή ανάλυση των θεωρητικών
εννοιών καθώς και πληθώρα παραδειγμάτων και μεθοδολογιών για τα πρακτικά τμήματα
της ύλης. Η μετάδοση των γνώσεων, προσπαθώ να γίνεται με συνεχή καθοδήγηση, αλλά
παράλληλα με τρόπο ευχάριστο. Απώτερος στόχος μου είναι η εξατομικευμένη μάθηση,
προκειμένου να νιώσει ο καθένας μαθητής μου ως μια ιδιαίτερη μονάδα μέσα στο σύνολο
του τμήματος.
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H σχέση μου με τη ∆ιδασκαλία
Η «δουλειά» του δασκάλου είναι μοναδική. Απέναντί του έχει «το μαθητή» και καλείται να
μεταδώσει «τη γνώση». Όταν αυτό συμβαίνει η ηθική ικανοποίηση εκμηδενίζει όλες τις
δυσκολίες. Μεγάλο «στοίχημα» για εμένα είναι εκτός από τη γνώση να μεταδώσω και λίγη
από την αγάπη για τις Επιστήμες που διδάσκω (Ψηφιακά, Πληροφορική).
Quote
«Όλοι έχουμε ένα μικρό κρυμμένο όνειρο ας προσπαθήσουμε να το βρούμε…»
Τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)
Το '' Περί Γνώσεως '' - Φροντιστήριο Μ.Ε. θέτει στο επίκεντρο της δραστηριότητάς του,
τη συνεχή καινοτομία για την ανάπτυξη διδακτικών και παιδαγωγικών μεθόδων, για κάθε
εκπαιδευτική βαθμίδα προσβλέποντας στην κάλυψη των μελλοντικών αναγκών για
μαθητές, φοιτητές . Η έρευνά μας τροφοδοτείται τόσο από την καινοτομία εντός του
Οργανισμού μας, όσο και από συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι φετινές μας
επιτυχίες ως εισηγητές αποτελεί την επισφράγιση των προσπαθειών μας να
ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και ακρίβεια στη διαρκή αλλαγή και εξέλιξη στα κοινωνικά
και εκπαιδευτικά δρώμενα.
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