Κων/νος Κλουβάτος - Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Κυκλάδων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ:
http://groupdynamics.en.softonic.com

Τα εικονίδια της γραμμής εργασιών:
Δημιουργία νέου κοινωνιογράμματος

Άνοιγμα ενός υπάρχοντος κοινωνιογράμματος

Αποθήκευση

Αποθήκευση ως (με διαφορετικό όνομα)

Επιλογή γλώσσας (δεν υπάρχει δυστυχώς η ελληνική)

Βοήθεια (στα αγγλικά)

Πληροφορίες για το πρόγραμμα

Έξοδος από το πρόγραμμα

Σε κάθε καρτέλα υπάρχουν ρυθμίσεις στο εικονίδιο

Ξεκινάμε από την 1η καρτέλα.
Πατάμε στο εικονίδιο των

ρυθμίσεων
και αλλάζουμε τον αριθμό των
ερωτήσεων (βάζουμε π.χ. 2 για
να δημιουργήσουμε μια θετική
και μια αρνητική ερώτηση)
Αν θέλουμε θετική ερώτηση
στη στήλη type αφήνουμε τη
λέξη positive αν θέλουμε
αρνητική ερώτηση με μονό
κλικ αλλάζουμε σε negative
Δίπλα από τη
στήλη type, στη
στήλη text
γράφουμε την
εκφώνηση κάθε
ερώτησης

Στη 2η καρτέλα πάμε πάλι στις
ρυθμίσεις και γράφουμε τον
αριθμό των μαθητών που
έχουμε στην τάξη μας

Συμπληρώνουμε τα στοιχεία
των μαθητών μας (είναι
καλύτερο να μη
συμπληρώσουμε ολόκληρα τα
ονόματα ή τα επώνυμα. Όσο
πιο λίγους χαρακτήρες
χρησιμοποιήσουμε τόσο
λιγότερο χώρο θα
καταλαμβάνουν τα ονόματα
στο κοινωνιόγραμμα).
Στη στήλη Sex κάνω κλικ για
να γίνει Male για τα αγόρια
ενώ για τα κορίτσια αφήνω το
Female

Στην Τρίτη καρτέλα Answers
κάνουμε κλικ σε ένα ένα όνομα στο
πάνω παράθυρο και στο κάτω
παράθυρο συμπληρώνουμε τις τρεις
απαντήσεις του (τρεις στη θετική
ερώτηση και τρεις στην αρνητική
ερώτηση)
Αν θέλουμε λιγότερες απαντήσεις θα
πρέπει να το ρυθμίσουμε από το
εικονίδιο ρυθμίσεων της ίδιας

καρτέλας

Στην επόμενη καρτέλα Bar
graph βλέπουμε τις απαντήσεις
των μαθητών μας. Ήδη από
αυτή την καρτέλα και την
επόμενη μπορούμε να δούμε
ποιοι είναι οι πιο δημοφιλείς
στην τάξη κι αυτοί που
απορρίπτονται περισσότερο.
Δε χρειάζεται να κάνουμε
κάποιες ρυθμίσεις.

Στην επόμενη
καρτέλα βλέπουμε
την κατανομή των
μαθητών, ανάλογα με
τη δημοφιλία τους. Σε
αυτή την κατανομή
λαμβάνονται υπόψη
και οι θετικές και οι
αρνητικές απαντήσεις.
Το Α) δηλώνει
δημοφιλής
Το Β) δηλώνει
περισσότερο
απορριφθείς
To C) αδιάφορος,
δηλαδή ούτε
δημοφιλής ούτε
το αντίθετο
Το D) αντιφατικός αμφιλεγόμενος,
δηλαδή
συγκεντρώνει
ίδιες θετικές με
αρνητικές
προτιμήσεις
Το Ε) ανήκει στο
μέσο επίπεδο
προτιμήσεων
(θετικών/αρνητικών)
της τάξης

Για να γίνει όμως αυτό πατάμε
πάλι τις ρυθμίσεις μας

και επιλέγουμε Social
preference and social impact
δηλαδή κοινωνική προτίμηση
και κοινωνική επιρροή

Στην τελευταία καρτέλα
βλέπουμε το κοινωνιόγραμμά
μας. Είναι το μόνο που δείχνει
όλες τις αλληλεπιδράσεις, την
κατεύθυνσή τους, την
αμοιβαιότητά τους, ποια είναι
πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή.
Επειδή εδώ έχουμε δώσει μια
θετική και μια αρνητική
ερώτηση, τα δύο
κοινωνιογράμματα
εμφανίζονται ξεχωριστά.
Από τις ρυθμίσεις της
καρτέλας αυτής επιλέγουμε
Acceptance για το
κοινωνιόγραμμα των θετικών
επιλογών και Rejection για το
αντίθετο κοινωνιόγραμμα.
Τους μαθητές μπορώ να τους
στοιχίσω όπως θέλω μέσα στο
κοινωνιόγραμμα σέρνοντας το
αντίστοιχο εικονίδιο.
Η τελική μορφή του
κοινωνιογράμματός μας μετά
από τη μετακίνηση των
επιμέρους στοιχείων του.
Στο τέλος το αντιγράφουμε
πατώντας το εικονίδιο

και το επικολλούμε
όπου θέλουμε.
Μην ξεχάσουμε στο τέλος να
αποθηκεύσουμε την εργασία
μας

