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Περίληψη: Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται κάποιες από τις συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας που µπορούν να 
εφαρµοστούν ως πλαίσιο διδασκαλίας της Πληροφορικής στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και µια µελέτη περίπτωσης 
σχετικά µε το βαθµό συµµετοχής των µαθητών στη διδακτική πράξη, µέσα από την εφαρµογή των µεθόδων αυτών κατά τη 
διδασκαλία διαφόρων µαθηµάτων Πληροφορικής. Η χρήση συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλίας εφαρµόστηκε, τόσο για 
µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών που στοχεύουν κυρίως στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της αναλυτικής και 
συνθετικής ικανότητας των µαθητών και στην ιδεατή αντιµετώπιση τεθέντων προβληµάτων (προγραµµατισµός), όσο και 
στην περίπτωση περισσότερο πρακτικού τύπου µαθηµάτων, όπου απαιτείται η ενεργοποίηση της δηµιουργικής ικανότητας 
των µαθητών (πολυµέσα). Τα αποτελέσµατα φανερώνουν ότι οι συµµετοχικές µέθοδοι µπορούν να εφαρµοστούν µε επιτυχία 
για τη διδασκαλία των διαφορετικού τύπου µαθηµάτων Πληροφορικής. 
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1. Εισαγωγή  
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται κάποια πρώτα συµπεράσµατα αναφορικά µε τη συµµετοχή των µαθητών 
στη διδακτική πράξη µε τη χρήση συµµετοχικών διδακτικών µεθόδων, κατά τη διάρκεια διδασκαλίας των 
µαθηµάτων Προγραµµατισµός Υπολογιστών και Πολυµέσα της Β΄ Τάξης του 1ου Κύκλου του Τοµέα 
Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε κατά το σχολικό έτος 2000-2001. Έπειτα από ένα πρώτο διάστηµα κατά 
το οποίο χρησιµοποιήσαµε την εισήγηση, την κλασικότερη διδακτική µέθοδο για τη διδασκαλία των παραπάνω 
µαθηµάτων, επιχειρήσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάποιες συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας, µε στόχο να 
µελετήσουµε τα αποτελέσµατα χρήσης τους σε µια χαρακτηριστική τάξη πληροφορικής.  
Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στην πειραµατική χρήση των 
συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλιών στην τάξη, περιγράφοντας περιληπτικά εκείνες τις µεθόδους τις οποίες 
εφαρµόσαµε, καθώς και τις θεµατικές ενότητες ή τα σηµεία του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών για τις 
οποίες τις χρησιµοποιήσαµε. Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται τα πρώτα αποτελέσµατα από την επεξεργασία 
των στοιχείων που συλλέξαµε κατά τη χρήση των µεθόδων αυτών. 

2. Συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας  
Συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας είναι εκείνες οι µέθοδοι που εντάσσουν την ενεργή συµµετοχή του µαθητή 
στη µαθησιακή διαδικασία η οποία συντελείται µέσα στην τάξη. Ο µαθητής γίνεται συµµέτοχος στην 
εκπαιδευτική πράξη, την επηρεάζει, την διαµορφώνει και την βιώνει σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό από ότι 
την καθέδρας διδασκαλία (εισήγηση).Η αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διδασκαλίας εξαρτάται τόσο από το 
γνωστικό αντικείµενό της, όσο και από το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται. Έρευνες έχουν δείξει ότι στην 
περίπτωση γνωστικών αντικειµένων που σκοπό είχαν την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβληµάτων, όπως 
είναι η περίπτωση της Αλγοριθµικής και του Προγραµµατισµού, συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας, όπως η 
µελέτη περίπτωσης, το παίξιµο ρόλων και ο απευθείας διάλογος επέφεραν πολύ ικανοποιητικά µαθησιακά 
αποτελέσµατα. Οι µέθοδοι αυτές αποδείχθηκαν πολύ περισσότερο αποτελεσµατικές ως προς το µαθησιακό 
αποτέλεσµα που επέφεραν, σε σχέση µε άλλες κλασσικές µεθόδους διδασκαλίας, όπως είναι η εισήγηση. 
Πριν αποφασίσει ο εκπαιδευτικός να εφαρµόσει συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας για το µάθηµά του, θα 
πρέπει να έχει υπόψη του µια σειρά από περιορισµούς και δυσκολίες που θα κληθεί να αντιµετωπίσει. Καταρχήν 
οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας απαιτούν περισσότερο χρόνο για την διεξαγωγή τους σε σχέση µε την 
εισήγηση, τόσο σε ότι αφορά την προετοιµασία των µαθηµάτων, όσον και σε ότι αφορά την πραγµατοποίησή 
τους. Η προετοιµασία που απαιτείται να έχει κάνει ο εκπαιδευτικός από το σπίτι του, είναι αρκετά περισσότερη 
συγκριτικά µε αυτήν που θα χρειαζόταν να κάνει αν εφάρµοζε κλασική διδακτική προσέγγιση. Επίσης, µέσα 
στην τάξη, ο χρόνος ο οποίος απαιτείται είναι αρκετά µεγαλύτερος από τη µία διδακτική ώρα, η οποία θα 
επαρκούσε για την εισήγηση ενός θέµατος. Πρακτικά η δυσκολία αυτή µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την 
εφαρµογή των συµµετοχικών µεθόδων διδασκαλίας σε συνεχή δίωρα µαθήµατα, όταν κάτι τέτοιο επιτρέπεται 
από το ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου. Επιπλέον, η αξιολόγηση των µαθητών καθίσταται περισσότερο 
δύσκολη. Και αυτό ισχύει δεδοµένου  ότι οι κλασικές διδακτικές µέθοδοι είναι προσανατολισµένες προς το 
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περιεχόµενο (content-oriented), η επίδοση στο οποίο είναι πιο εύκολο να αξιολογηθεί, ενώ αντίθετα η εξέλιξη 
της γνωστικής διαδικασίας, προς την οποία είναι προσανατολισµένες οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας 
(process-oriented), είναι σαφώς δυσκολότερο να αξιολογηθεί. 
2.1. Απευθείας διάλογος  

  

Ο απευθείας διάλογος είναι µια προσανατολισµένη σε έναν σκοπό διδακτική µέθοδος, όπου ο εκπαιδευτικός, µε 
τη χρήση προσεκτικά επιλεγµένων και διατυπωµένων ερωτήσεων, οδηγεί τους µαθητές προς ένα συγκεκριµένο 
γνωστικό στόχο. Η πρόσβαση λοιπόν προς το αντικείµενο της µάθησης γίνεται µε τη χρήση ερωτήσεων από τη 
µεριά του διδάσκοντα και απαντήσεων από τη µεριά των µαθητών, χωρίς να αποκλείεται και οι µαθητές να 
θέτουν ερωτήσεις. Σκόπιµο είναι οι ερωτήσεις να µην επιδέχονται µία απλή απάντηση (ναι ή όχι), αλλά να 
παρακινούν τους µαθητές να σκεφτούν και να εκφράσουν αναλυτικά και τεκµηριωµένα τις σκέψεις τους, να µην 
υποβάλονται µε τρόπο ώστε να προδίδεται η σωστή απάντηση - µε συνέπεια οι µαθητές να αποφεύγουν να 
συλλογιστούν πάνω στην ερώτηση - και να µην θέτονται απευθείας σε κάποιον µαθητή, αλλά να απευθύνονται 
στο σύνολο των µαθητών της τάξης.  
Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων της διδακτικής αυτής µεθόδου συµπεριλαµβάνονται η παρακίνηση των µαθητών 
να σκεφτούν, η δηµιουργία συµµετοχικού κλίµατος από την πλευρά τους, η λεπτοµερής κάλυψη του υπό 
εξέταση θέµατος µελέτης, αφού ο εκπαιδευτικός κατά κύριο λόγο θέτει τις ερωτήσεις και µπορεί να κατευθύνει 
την ροή της εξέλιξης της συζήτησης κατάλληλα, ενώ παράλληλα διαπιστώνει καλύτερα το βαθµό κατανόησης 
του θέµατος µελέτης από την πλευρά των µαθητών. Στα µειονεκτήµατα της µεθόδου συµπεριλαµβάνεται το 
γεγονός ότι στηρίζεται κυρίως στο λόγο και δευτερευόντως στην πρακτική, χαρακτηριστικό που σηµαίνει ότι 
δεν προσφέρεται ιδιαίτερα για µαθήµατα εργαστηριακού τύπου. Ακόµα, η συµµετοχή όλων των µαθητών είναι 
ένα ζητούµενο από τη στιγµή που οι ερωτήσεις απαντώνται σε εθελοντική βάση. 
Μερικές από τις ενότητες του αναλυτικού προγράµµατος για τη διδασκαλία των οποίων χρησιµοποιήσαµε 
απευθείας διάλογο ήταν: Φραστική σχεδίαση αλγόριθµου, ταξινόµηση σε επίπεδο αλγορίθµων, η έννοια 
«πληρότητα αλγορίθµου». 
2.2. Καταιγισµός ιδεών
Στην περίπτωση χρήσης του καταιγισµού ιδεών (brainstorming) ως διδακτικής µεθόδου, στην αρχή 
παρουσιάζεται στην τάξη εν συντοµία το θέµα µελέτης και στη συνέχεια καλούνται οι µαθητές να εκφράσουν 
ελεύθερα τις ιδέες τους και τις σκέψεις τους, στην προσπάθεια να συµβάλλουν στην πολυεπίπεδη εξέταση του 
θέµατος µε όποια ιδέα και αν τους έρχεται στο µυαλό, ανεξάρτητα µε το αν γνωρίζουν ή όχι το θέµα. Σε πρώτο 
χρόνο οι ιδέες και οι προτάσεις των µαθητών καταγράφονται - χωρίς να σχολιάζονται - στον πίνακα και στη 
συνέχεια καλούνται οι ίδιοι οι µαθητές να επιχειρηµατολογήσουν για τις ιδέες που κατέθεσαν, οι δε συµµαθητές 
τους προβαίνουν σε κριτική των προτάσεων αυτών.  
Τα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει αυτή η διδακτική µέθοδος είναι σηµαντικά. Η αξιοποίηση της 
δηµιουργικότητας και των εµπειριών των µαθητών, η εδραίωση ή η τροποποίηση σχετικών πεποιθήσεών τους, ο 
εµπλουτισµός και η επέκταση των γνώσεών τους, αλλά κυρίως η ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας, της 
καλλιέργειας της εκφραστικής τους δεινότητας, η ενίσχυση της ιδέας της συνεργατικής µάθησης, αποτελούν 
θετικότατα στοιχεία που απορρέουν από τον τύπο αυτό συµµετοχικής διδασκαλίας. Από την άλλη µεριά θα 
πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει υπόψη του ότι µερικοί µαθητές µπορεί να προβούν σε έκφραση υπερβολών που 
πιθανόν να µην ενισχύουν την όλη διαδικασία. Μια τέτοια κατάσταση θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε τρόπον 
ώστε οι ίδιοι οι µαθητές να αλλάξουν αυτόβουλα στάση, διαπιστώνοντας µέσα - από τις κριτικές των 
συµµαθητών τους - ότι οι τοποθετήσεις τους δεν συνεισφέρουν στην πρόοδο της διαδικασίας.  
Μεταξύ των θεµατικών ενοτήτων για τη διδασκαλία των οποίων εφαρµόσαµε τον καταιγισµό ιδεών σαν 
διδακτική µέθοδο ήταν: Κατανόηση δοθέντος προβλήµατος, ανάλυση προβλήµατος σε υποπροβλήµατα, 
περιγραφή σχεδίασης γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής εισαγωγικής οθόνης πολυµεσικής εφαρµογής. 
2.3. Οµάδες εργασίας 
Κατά τη διδακτική αυτή µέθοδο στην αρχή ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη το προς εξέταση θέµα 
µελέτης, καθώς και τους στόχους που θέτονται. Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες µε σκοπό να ανταλλάξουν 
ιδέες και εµπειρίες αναφορικά µε το θέµα µελέτης. Ως προς τη σύνθεσή τους, σκόπιµο είναι οι οµάδες να είναι 
µικτές από την άποψη του φύλου, των γνώσεων και των εµπειριών, ενώ σε κάθε οµάδα ορίζεται ένας µαθητής 
σαν εκπρόσωπος. Κατά τη διάρκεια εργασίας των οµάδων - σε προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα -, ο 
εκπαιδευτικός παρακολουθεί τη σωστή λειτουργία τους, δίνει διευκρινήσεις όπου τυχόν χρειαστεί και 
εµψυχώνει τους µαθητές στην συνέχιση και ολοκλήρωση της εξέτασης του θέµατος µελέτης. Αφού οι οµάδες 
εργασίας ολοκληρώσουν την εξέταση του θέµατος, ο κάθε εκπρόσωπος οµάδας αναλαµβάνει να παρουσιάσει 
την άποψη στην οποία συνέκλινε η οµάδα του, ενώ τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας µπορούν να παρέµβουν και να 
τον συµπληρώσουν µετά το τέλος της παρουσίασής του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την σύνθεση - από τη 
µεριά του εκπαιδευτικού - των διαφόρων απόψεων που εξέφρασαν οι µαθητές. 
Τα πλεονεκτήµατα των οµάδων εργασίας ως διδακτικής µεθόδου, επικεντρώνονται κυρίως στο γεγονός ότι 
αναπτύσσεται η επικοινωνία µεταξύ των µαθητών, σε µεγάλο βαθµό εξασφαλίζεται η συµµετοχή όλων, αφού οι 
µαθητές νοιώθουν πολύ πιο βολικά να εκφράσουν τις ιδέες τους σε µια οµάδα που αποτελείται µόνο από 
συµµαθητές τους, αποβάλλεται ο τυχόν φόβος της προσωπικής αποτυχίας, αφού η εργασία αποτελεί συλλογική 
ευθύνη. 
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Μερικά από τα θέµατα µελέτης που τέθηκαν σε οµάδες εργασίας µαθητών ήταν: Σχεδίαση αλγόριθµου, επιλογή 
πρωτογενούς υλικού για τη δηµιουργία πολυµεσικής εφαρµογής, σχεδίαση διεπαφής χρήστη πολυµεσικής 
εφαρµογής. 
2.4. Παίξιµο ρόλων 

  

 

Στα πλαίσια αυτής της διδακτικής µεθόδου ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει καταρχήν το σενάριο το οποίο αφορά 
συνήθως καταστάσεις από τον επαγγελµατικό ή κοινωνικό τοµέα. Στη συνέχεια, και αφού προηγουµένως 
επιλέξουν ρόλους, καλούνται οι µαθητές να το υλοποιήσουν, µε στόχο να κατανοήσουν καλύτερα την 
κατάσταση που περιγράφεται από το σενάριο. Αρχίζει η δράση σύµφωνα µε το σενάριο και οι µαθητές-παίκτες 
σχολιάζουν τη συµπεριφορά τους και δέχονται τα σχόλια του διδάσκοντα και των συµµαθητών τους. Μεταξύ 
των πλεονεκτηµάτων αυτής της διδακτικής µεθόδου είναι το ότι προκαλείται η πλήρης ενεργοποίηση των 
µαθητών που συµµετέχουν, το ότι αναπτύσσεται η ικανότητα επικοινωνίας µεταξύ τους, ενώ ευνοείται η αλλαγή 
των στάσεών τους απέναντι σε καταστάσεις για τις οποίες είχαν παγιωµένη άποψη. Στα µειονεκτήµατα της 
µεθόδου συγκαταλέγεται το ότι η διάθεση των µαθητών για συµµετοχή στο παιγνίδι επηρεάζει δραστικά την 
επιτυχία της µεθόδου, ενώ οι µαθητές που δεν παίζουν κάποιο ρόλο µπορεί να µείνουν τελείως ανενεργοί, θα 
πρέπει να εύσχηµο τρόπο να προκληθούν να συµµετέχουν. 
Οµολογουµένως αυτή η διδακτική µέθοδος µας δυσκόλεψε ιδιαίτερα ως προς τον εντοπισµό κατάλληλων 
περιπτώσεων χρήσης της και τελικά εφαρµόστηκε µόνο στο µάθηµα των Πολυµέσων. Σκοπός µας ήταν τα 
προτεινόµενα σενάρια να παρουσιάζουν ικανό αριθµό ρόλων που να επαρκούν για όλους τους µαθητές της 
τάξης. Μεταξύ των θεµάτων που προτείναµε ήταν: Προσδιορισµός απαιτήσεων χρηστών - µέσω συνεντεύξεων - 
για την ανάπτυξη πολυµεσικής εφαρµογής, συγκρότηση - από τον διαχειριστή έργου - οµάδας εργασίας για 
ανάπτυξη πολυµεσικής εφαρµογής. 

3. Μελέτη περίπτωσης 
3.1 Μεθοδολογική προσέγγιση – δείγµα
Η ερευνητική στρατηγική που ακολουθήσαµε είναι η διερευνητική-περιγραφική στρατηγική η οποία ενδείκνυται 
και για τις περιπτώσεις εκείνες της απεικόνισης καταστάσεων σαν αυτή που πραγµατευόµαστε. Οι 
διερευνητικές-περιγραφικές έρευνες διενεργούνται στο φυσικό περιβάλλον των υποκειµένων της έρευνας, µε 
µεθοδολογικό τρόπο ευέλικτο και αποβλέπουν κυρίως στην συστηµατική περιγραφή και στην πληρέστερη 
απεικόνιση- περιγραφή του φαινοµένου, χωρίς να αποσκοπούν στην ερµηνεία του και στον καθορισµό αιτιωδών 
σχέσεων.  
Το δείγµα των µαθητών της έρευνάς µας ήταν 16 µαθητές της Β΄ Τάξης του 1ου Κύκλου του Τοµέα 
Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ Τ.Ε.Ε της Αθήνας, 9 αγόρια και 7 κορίτσια, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, από τους 
οποίους οι 9 έχουν υπολογιστή στο σπίτι τους, ενώ οι 7 δεν έχουν. Από τους µαθητές αυτούς οι 13 δηλώσαν 
επιθυµία να συνεχίσουν τις σπουδές τους και στον επόµενο Β’ κύκλο σπουδών των ΤΕΕ, ενώ οι υπόλοιποι 3 
δήλωσαν την πρόθεσή τους να σταµατήσουν.  
Στη βάση ενός ερευνητικού πρωτοκόλλου παρατήρησης το οποίο συµπληρωνόταν στο τέλος κάθε διδακτικής 
ώρας και µε βάση το κοινωνιόγραµµα της τάξης καταγράφαµε όλες τις αλληλεπιδράσεις - παρεµβάσεις των 
µαθητών στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης διδακτικής µεθόδου (εκτός αυτών που ήταν καθαρά εκτός 
διαδικασίας).  
3.2 Ανάλυση αποτελεσµάτων

Μ.Ο. συµµετεχόντων µαθητών (για 5 διδακτικά δίωρα) ∆ιδακτική µέθοδος Προγραµµατισµός Πολυµέσα Μ.Ο. 
Εισήγηση 3,0 (18,8%) 3,4 (21,3%) 3,2 (20,0%) 
Απευθείας διάλογος 7,8 (48,8%) 7,8 (48,8%) 7,8 (48,8%) 
Καταιγισµός ιδεών 8,8 (55,0%) 8,4 (52,5%) 8,6 (53,8%) 
Οµάδες εργασίας 15,2 (95,0%) 16,0 (100,0%) 15,6 (97,5%) 
Παίξιµο ρόλων - 15,4 (96,3%) - 

Πίνακας 1: Αριθµός συµµετεχόντων µαθητών ανά διδακτική µέθοδος 
Στον πίνακα 1 εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. Στην πρώτη στήλη του πίνακα καταγράφεται η 
διδακτική µέθοδος που ακολουθήθηκε. Στις επόµενες 2 στήλες εµφανίζεται (για 5 διδακτικά δίωρα) ο µέσος 
όρος σε απόλυτες τιµές και σε ποσοστό των µαθητών οι οποίοι συµµετείχαν στη διδακτική πράξη στην τάξη για 
κάθε ένα ξεχωριστά από τα δύο µαθήµατα στα οποία εφαρµόσαµε συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας. Στην 
τελευταία στήλη του πίνακα 1 εµφανίζεται ο µέσος όρος των µαθητών που συµµετείχαν στη διδακτική πράξη, 
ανεξάρτητα από το ποιο µάθηµα διδασκόταν. 
Από τα στοιχεία του πίνακα 1 είναι εµφανές ότι ο αριθµός των µαθητών που συµµετείχαν στη διδακτική 
διαδικασία πολλαπλασιάστηκε στις περιπτώσεις εκείνες που η διδακτική µέθοδος που ακολουθήθηκε είχε 
συµµετοχικό χαρακτήρα. Παρατηρούµε ότι ενώ κατά την εισήγηση συµµετείχαν 1 στους 5 µαθητές (ποσοστό 
20%), για τις µεν δύο πρώτες συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας που χρησιµοποιήσαµε (απευθείας διάλογος 
και καταιγισµός ιδεών) το ποσοστό αυξάνει σηµαντικά (γύρω στο 50%) και περίπου 1 στους 2 µαθητές 
συµµετείχαν στη διδακτική πράξη, ενώ για τις υπόλοιπες δύο συµµετοχικές µεθόδους διδασκαλίας (οµάδες 
εργασίας και παίξιµο ρόλων) η συµµετοχή των µαθητών είναι σχεδόν καθολική µε ποσοστά που αγγίζουν το 
100%.  
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Ένα επιπλέον στοιχείο που παρατηρούµε (εικόνα 1) είναι πως οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας φαίνεται να 
προκαλούν τα ίδια περίπου ποσοστά συµµετοχής µαθητών και για τα δύο µαθήµατα στα οποία 
χρησιµοποιήθηκαν και τα οποία διαφέρουν αρκετά ως προς το ύφος τους. Η παρατήρηση αυτή ενισχύει την 
άποψη ότι οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την ίδια επιτυχία και για 
µαθήµατα (κυρίως) εργαστηριακής φύσης, όπως είναι το µάθηµα Πολυµέσα της Β΄ Τάξης του 1ου Κύκλου του 
Τοµέα Πληροφορικής-∆ικτύων Η/Υ των Τ.Ε.Ε. 
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Εικόνα 1: ∆ιάγραµµα συµµετοχής ανά διδακτική µέθοδο, δίωρο και µάθηµα 

4. Συµπεράσµατα – συζήτηση 
Παρόλο που οι συµµετοχικές µέθοδοι διδασκαλίας δεν αποτελούν νεωτερισµό στο χώρο της εκπαίδευσης, η 
πολύχρονη εµπειρία µας στο χώρο της Β’Βάθµιας Εκπαίδευσης µας δηµιουργεί πολλές αµφιβολίες στο κατά 
πόσο αυτές εφαρµόζονται ευρέως από τους καθηγητές Πληροφορικής στα σχολεία της χώρας µας. Αυτό που 
έγινε φανερό από την προσωπική µας εµπειρία χρήσης των συµµετοχικών µεθόδων για τη διδασκαλία 
µαθηµάτων Πληροφορικής είναι ότι, οι µαθητές ανταποκρίθηκαν µε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον στην 
εφαρµογή των µεθόδων αυτών, αυξάνοντας τη συµµετοχή τους στην εκπαιδευτική πράξη µέσα στην τάξη. 
Μαθητές, οι οποίοι κατά το πρώτο χρονικό διάστηµα - κατά το οποίο χρησιµοποιούσαµε την εισήγηση σαν 
µέθοδο διδασκαλίας – δεν συµµετείχαν σχεδόν καθόλου στη δραστηριότητα στην τάξη, ανέλαβαν στη συνέχεια 
πρωτοβουλίες, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, δηµιούργησαν σχέσεις συνεργασίας µε άλλους συµµαθητές τους, 
απέβαλαν µια έντονη συστολή και ένα αίσθηµα φοβίας αναφορικά µε την έκφραση της γνώµης τους σε δηµόσιο 
χώρο. Αν η συµµετοχή  των µαθητών στα δρώµενα µέσα στην σχολική τάξη, συνδέεται µε τα γνωστικά οφέλη 
που αυτοί αποκοµίζουν, τότε γίνεται φανερό ότι η εφαρµογή συµµετοχικών διδακτικών µεθόδων στη σχολική 
πρακτική αποκτά ιδιαίτερη σηµασία και ο τοµέας αυτός χρίζει περαιτέρω έρευνας και µελέτης. 
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