SOCIOGRAM V 5.0
Sociometrija je metoda, ki lahko svetovalnemu delavcu, razredniku, vodji projekta ali
tima, ki ga zanimajo relacije v neki skupini, pomaga pri odkrivanju odnosov v
kolektivu. Kot rezultat se nam pokažejo odnosi, ki se na zunaj ne vidijo, obstajajo pa
poleg uradnih odnosov v skupini in ki v bistvu odražajo spontano strukturo skupine. V
skupini so posamezniki, ki se med seboj privlačijo ali odbijajo ali so med seboj
indiferentni. Te medsebojne vezi med člani skupine vplivajo tudi na obnašanje
celotne skupine. Če so vezi, ki označujejo privlačnost, številne in močne, nam kažejo,
da je nivo skupinske solidarnosti visok. Taka skupina je odporna na zunanje pritiske,
pripravljena na akcijo, ker je medsebojno povezana z mnogoterimi vezmi in obratno.
Če v skupini ni privlačenja, potem je njena homogenost slaba in skupina lahko hitro
razpade. Sociometrični test sestavljajo vprašanja: s kom bi učenec želel sedeti v
klopi, s kom bi šel rad na izlet, v kino in podobno. Hkrati se takoj pojavijo nasprotna
vprašanja: s katerim učencem ne bi želel sedeti v klopi itd. Vprašanja lahko oblikujete
tudi sami, ali pa jih izberete izmed že pripravljenih.

Obdelava podatkov
V glavnem so trije načini prikazovanja podatkov:
•
•
•

Izdelava tablice izbora (sociometrična matrica),
Izdelava sociograma (grafični prikaz odnosov v skupini),
Izračun sociometričnih indeksov (sociometrični status, indeks kohezivnosti,
dvodimenzionalna sociometrična klasifikacija)

Če upoštevamo praktično potrebo svetovalnega delavca in razrednika, je dovolj
izdelati sociogram oddelka, kajti »branje« sociograma je hitro, odnosi privlačenja in
odbijanja ali celo izolacije pa hitro in lahko vidni.

Programski paket SOCIOGRAM v 5.0 vsebuje naslednje module:
•
•
•
•

Modul za vnos učencev v spisek razreda (omogoča tudi uvoz spiskov iz txtdatotek, Lopolisa, Worda ali Excela),
Modul za pripravo anketnih lističev, za vnos rezultatov ankete v tabelo izbora (v
matrico),
Modul za urejanje in popravljanje sociograma, tiskanje sociograma, parov,
posameznika, povezav, neizbranih...
Modul za izračun in prikaz sociometričnega statusa, indeksa kohezivnosti in
dvodimenzionalne klasifikacije

Računalniška oprema, ki jo potrebujemo za delo:
•

Računalnik PC z dostopom do interneta in tiskalnik. Podprti operacijski sistemi:
Macintosh OS X in novejši; Linux; Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows 10 ali novejši.

Licenca:
Z nakupom nadgradnje ali novega programa SOCIOGRAM v 5.0 in z dodelitvijo
posebnega ključa, dobi zavod, šola, organizacija, licenco (pravico do namestitve
programa) na TRI (3) računalnike. Program je ustrezno varnostno zaščiten.

NAROČILO POŠLJITE NA: MIKRO GRAF ART d.o.o., 1000 LJUBLJANA, ARCHINETOVA 7
Mobitel: 041 / 782-099

SOCIOGRAM V 5.0
Navodila za namestitev in delo:
Oglejte si video-učbenike in navodila za delo s programom na spletu:
http:/www.mikrografart.si/  sociogram

NOVOSTI v verziji SOCIOGRAM v 5.0:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poenostavljen in prenovljen grafični vmesnik
Dodajanje komentarjev pri vsakem od anketirancev
Podpora večjezičnosti: slovenščina, angleščina, hrvaščina
Popravki šumnikov, podpora platformam Mac OSX, MS Windows XP, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ali novejši in Linux
podpora za različne tipe uporabe (Delovni timi ali društva, Izobraževanje,
Organizacije – podjetja)
Dodan index skupinske integracije
Generiranje poljubnega števila pozitivnih in negativnih vprašanj
V načinu Šolstvo: Podpora za eRedovalnico, eAsistent, Lopolis
Prikaz števila pozitivnih in negativnih izbir za posameznike v stolpičnem diagramu
Dodan je nov algoritem za računanje socialne preferenčnosti (Coi and Dodge;
M score)
Vizualizacija izbir v ravnini (prikaz čimbolj ravninskega grafa)
Dodano računanje gostote poleg sociometričnega indeksa
Interoperabilnost s programom Microsoft Word (izvoz grafov, tabel, rezultatov)
Prikaz vzajemno izbranih, četudi sta izbrana v različni stopnji izbire
Dodane nove metrike za izračun socialne preferenčnosti

NAROČAMO:

___ kosov programa SOCIOGRAM v 5.0 (220,00 EUR/izvod).
___ kosov nadgradnje programa SOCIOGRAM iz v 4.01 na V5.0 (110,00 EUR/izvod).

ŠOLA,

ULICA,

TELEFON

POŠTNA ŠTEVILKA,

KRAJ,

DA / NE
DAVČNA ŠTEVILKA

ZAVEZANEC ZA DDV

KDO NAROČA

KRAJ IN DATUM

____________________________________________________

E-MAIL UPORABNIKA / NAROČNIKA

ŽIG ŠOLE

PODPIS ODGOVORNE OSEBE

NAROČILO POŠLJITE NA: MIKRO GRAF ART d.o.o., 1000 LJUBLJANA, ARCHINETOVA 7
Mobitel: 041 / 782-099

GSM

