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SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ DLA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Z

ZASTOSOWANIEM TECHNIK SOCJOMETRYCZNYCH

Poznanie panujących w klasie stosunków społecznych, zwłaszcza żywionych przez młodzież wzajemnych uczuć

sympatii i antypatii oraz zajmowanych pozycji społecznych w tzw. nieformalnym nurcie życia klasy może

okazać się ogromną pomocą dla wychowawcy. Jedną z metod badania tych zjawisk jest technika

socjometryczna. Warto przeprowadzić takie badanie w klasie, jego wyniki są interesujące zarówno dla

wychowawcy, jak i dla uczniów.

Temat: Nasza klasa.                  

                                   

Cele:

        kształtowanie wśród uczniów umiejętności spostrzegania miejsca innych osób i

           własnego w grupie w aspekcie sympatii lub jej braku

        zapoznanie uczniów ze sposobem pomiaru i analizy struktury grupy

        wzmacnianie więzi grupowej

Metody:

        badania socjometryczne

        dyskusja

        metoda „zgadnij kto?”

        dyskusja w grupach

Pomoce:

        duży arkusz papieru, flamastry

        ankiety

        kartki z tematami do omówienia w grupach
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PRZEBIEG LEKCJI  I

1. Wychowawca przeprowadza zbiorowe badania socjometryczne wg instrukcji. [Załącznik nr 1]

2. Wychowawca objaśnia, w jakim celu prowadzone jest badanie i w jaki sposób zastaną opracowane jego

wyniki.

3. Dyskusja na temat przydatności badania w klasie. (czego możemy dowiedzieć się o klasie, o nas, czy

analiza wyników może poprawić integrację grupy).

PRZEBIEG LEKCJI  II

1. Omówienie wyników badań socjometrycznych:

a. Graficzne przedstawienie wyników (socjogram), bez imion i nazwisk

b. Klasa próbuje ustalić, domyślić się (technika „zgadnij kto?”), kto zajmuje jakie miejsce w

grupie, nauczyciel nie potwierdza i nie dementuje tych przewidywań, może zaproponować

udzielenie informacji szczególnie zainteresowanym osobom osobiście, po zajęciach)

c. Wychowawca ukierunkowuje analizę na zagadnienia struktury grupy, czy jest spójna, czy

rozbita, czy tworzą się grupki, czy może mieć to wpływ na funkcjonowanie klasy

d. Prowadzący podaje, ile osób w klasie przewidywało, że wybierze je tyle samo osób, co w

rzeczywistości, ile – że więcej, a ile – że mniej niż faktycznie. Zwraca uwagę na fakt, że

osoby, które przeceniają i nie doceniają ilości sympatii, którą są darzone, posiadają zbyt mało

wiedzy o sobie i swoich kolegach z klasy.

2. Podział klasy na 4 grupy o dobrowolnym składzie do pracy nad problemem: „Co możemy zrobić, aby

poprawić strukturę socjometryczną klasy?”, „Jakie cechy powinien posiadać dobry przywódca, a czego

powinien się wystrzegać?”

3. Przedstawiciel każdego  zespołu referuje ustalenia grupy.

4. Podsumowanie – spisanie postulatów wypracowanych w grupach na dużym arkuszu papieru.

Uwagi:

1. Zajęcia wymagają dużego nakładu pracy ze strony nauczyciela (opracowanie danych i sporządzenie

socjogramu jest bardzo czasochłonne.

2. Warto powtórzyć te zajęcia po dłuższym okresie pracy wychowawczej, by sprawdzić, czy sytuacja w

grupie się zmienia, czy wdrażane są opracowane postulaty (badanie mogą przeprowadzić wybrani przez

klasę „mężowie zaufania”).

3. Omówienie problemu doceniania sympatii (pkt. 1d) może być punktem wyjścia do następnych zajęć

„Jaki jest twój temperament i charakter?”  (Co ma wpływ na relacje międzyludzkie?).

Załącznik nr 1.
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Badanie socjometryczne polega na zadaniu klasie pytania (pytań) dotyczącego panujących w niej stosunków

społecznych, np. o wzajemne sympatie, zaufanie, popularność i przywództwo. W odpowiedzi na każde pytanie

uczeń podaje imiona (nazwiska) kolegów. Liczba wyborów może być ograniczona bądź nie.

Przykładowa instrukcja badania:

Wyobraźcie sobie, że możecie pojechać na wymarzoną dwutygodniową wycieczkę. Możecie zabrać na tą

wycieczkę dwie osoby z klasy, z którymi będziecie przebywać i mieszkać cały czas. Zastanówcie się, komu to

zaproponujecie.

Na kartkach napiszcie swoje imię (nazwisko), poniżej imiona (nazwiska) dwóch osób, z którymi chcielibyście

pojechać. Następnie przy swoim imieniu wpiszcie cyfrę, która będzie oznaczać liczbę osób, o których myślicie,

że właśnie was chcieliby zabrać na wycieczkę. Bardzo proszę o szczerość i poważne potraktowanie tej ankiety.

Wyniki porządkujemy w tabeli, a następnie sporządzamy socjogram. Nie umieszczamy na nim imion i nazwisk,

lecz tylko ilustrujemy zależności w grupie. Poszczególne wybory symbolizują linie zakończone strzałkami,

wybory odwzajemnione – linie ze strzałkami dwukierunkowymi.
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