
Μηνιαία συνάντηση ΠΕ02/ΠΕ04/Α’ Τάξης 

Ιανουαρίου 

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΕΣ: ΒΑΤΙΚΑΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕ04/Α’ ΤΑΞΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕ02

Κοινωνική Οργάνωση της τάξης: Δημιουργία ομάδων 

βάσει κοινωνιογράμματος και με τις εφαρμογές 
Decision Roullete και Lucky Cage



 Ένα κοινωνιομετρικό τεστ στην απλή μορφή του είναι ένα
ερωτηματολόγιο με μια ερώτηση πάνω σε μια
δραστηριότητα, δηλαδή τη συγκρότηση ομάδας, η οποία να
οδηγεί σε τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμησης

Ονοματεπώνυμο:……………………………………………………………

Με ποιους συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου θα ήθελες να είσαι στην
ίδια ομάδα στο μάθημα της Βιολογίας/Φυσικής/Χημείας τη φετινή
χρονιά;

Γράψε τρεις συμμαθητές ή συμμαθήτριές σου κατά σειρά
προτίμησης.

1) ………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………….

Κοινωνιομετρικό τεστ



Κοινωνιόμητρα

 Ο κάθε μαθητής συμβολίζεται με το
ονοματεπώνυμο ή τα αρχικά του

 Κάθε προτίμηση σημειώνεται με τον
αριθμό 1 (πρώτη), 2 (δεύτερη), 3 
(τρίτη), στα αντίστοιχα τετραγωνίδια
της μήτρας, που αντιστοιχούν στα
πρόσωπα προς τα οποία υπάρχει η
προτίμηση

 Στη βάση της κοινωνιόμητρας γίνεται
συγκεντρωτικός πίνακας
αποτελεσμάτων, ενώ βρίσκεται το
σύνολο των προτιμήσεων για τον κάθε
μαθητή



Κοινωνιόγραμμα

 Κοινωνιόγραμμα: ειδική κοινωνιομετρική
τεχνική που δίνει με διάφορες μορφές τη
γραφική αναπαράσταση του συνόλου των
σχέσεων μιας ομάδας

 Επιτρέπει να γίνουν άμεσα και εποπτικά
κατανοητές οι δομές της συγκεκριμένης
ομάδας μαθητών

 Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι της 
μορφής στόχου, με τρεις ή περισσότερους
ομόκεντρους κύκλους



Εφαρμογή Decision Roulette

 Επιτρέπει τυχαίες επιλογές από λίστες σε μορφή 
«τροχού τύχης»

 Δωρεάν εφαρμογή

 Απεριόριστους προσαρμοσμένους τροχούς με 
διαφορετικό θέμα εμφάνισης

 2-50 επιλογές

 Δυνατότητα προσθήκης εικόνων, ήχων, 
χρωμάτων και κειμένων

Οι εικόνες πρέπει να είναι png / jpg και να 
βρίσκονται ήδη αποθηκευμένες στη συσκευή μας

decision-roulette-v89.mp4


Εφαρμογή Lucky Cage

 Επιτρέπει τυχαίες επιλογές 
δημιουργώντας λοταρίες με 
έως και 300 επιλογές

 Δωρεάν εφαρμογή

 Δυνατότητα προσθήκης 
εικόνων, κειμένων

Οι εικόνες πρέπει να είναι png / 
jpg και να βρίσκονται ήδη 
αποθηκευμένες στη συσκευή 
μας

Τυχαίες επιλογές με Decision Roulette, Lucky cage και Randomizer.mp4
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