Δημιουργία Δημοσκοπήσεων/Ψηφοφοριών/Ερωτηματολογίων (Polling) για δοκιμασία
γνώσεων
Ως παρουσιαστής (presenter), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο της ψηφοφορίας/δημοσκόπησης (polling)
για να δημιουργήσετε και να μοιραστείτε ερωτηματολόγια. Οι δημοσκοπήσεις/ψηφοφορίες μπορούν να είναι
χρήσιμες για τη συλλογή σχολίων, τη λήψη ψήφων ή τη δοκιμή γνώσεων (ολιγόλεπτες δοκιμασίες).
•

Επιλέγουμε το View > Panels > Manage Panels ώστε να προστεθεί το Πλαίσιο των Δημοσκοπήσεων (Polling
Panel) στην αίθουσα της τηλεκπαίδευσης.

•

Επιλέγετε το Polling από την οθόνη Manage Panels που εμφανίζεται, από το πλαίσιο Available panels και
κατόπιν επιλέγετε Add. Μπορείτε να επιτρέπετε ή όχι στους συμμετέχοντες να αλλάζουν τη διάταξη των
πλαισίων και Τέλος πατάτε το OK.

Το Πλαίσιο των Ψηφοφοριών/Δημοσκοπήσεων (Polling Panel) έχει προστεθεί στην αίθουσα της τηλεκπαίδευσης.

Επιλέγετε τον τύπο της ερώτησης από την λίστα επιλογών από
την ενότητα των Ερωτήσεων (Question section). Οι τύποι
Ερωτήσεων είναι:
•

Πολλαπλών Επιλογών – Απλής Απάντησης (Multiple
choice - Single Answer), εάν επιθυμούμε ερώτημα με
μία απάντηση από μια λίστα με πιθανές απαντήσεις.

•

Πολλαπλών Επιλογών – Πολλαπλών Απαντήσεων
(Select Multiple choice - Multiple Answers), εάν
επιθυμούμε ερώτημα με πολλές απαντήσεις από μια
λίστα και με άλλες πιθανές.

•

Σύντομης Απάντησης (Short answer), εάν επιθυμούμε
ερώτημα με σύντομη απάντηση κειμένου.

Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών – Απλής Απάντησης (Multiple choice - Single Answer)
•
•

Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος Multiple choice - Single Answer
Πατήστε New ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.

•
•

Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την ερώτηση.
Πατήστε Add ώστε να δημιουργηθεί Απάντηση και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση.

•

Επιλέγοντας το κουμπί Options εμφανίζεται το παράθυρο Polling Options όπου μπορούμε να καθορίσουμε
τη χρονική διάρκεια που θα έχει η δοκιμασία καθώς και αν θα εμφανίζεται στους συμμετέχοντες.

•

Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το Record
individual responses

Ερωτήματα Πολλαπλών Επιλογών – Πολλαπλών Απαντήσεων (Multiple choice - Multiple Answers)
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία:
•
•
•
•

Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος Multiple choice - Multiple Answers
Πατήστε New ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.
Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την Ερώτηση.
Πατήστε Add ώστε να δημιουργηθεί Απάντηση και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση

•

Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το Record
individual responses

Ερωτήματα Σύντομης Απάντησης (Short answer)
Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία:
•
•
•
•

Επιλέγουμε τύπο (πεδίο Type) ερωτήματος Short answer
Πατήστε New ώστε να δημιουργηθεί νέα Ερώτηση.
Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί (στην ενότητα Poll Questions) πληκτρολογούμε την Ερώτηση.
Πατήστε Add ώστε να δημιουργηθεί Απάντηση και στο αντίστοιχο πλαίσιο πληκτρολογούμε την απάντηση

•

Για να καταγράφονται οι μεμονωμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων πρέπει να επιλεγεί το Record
individual responses

Επεξεργασία Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου
Με τα εργαλεία του πλαισίου Polling μπορούμε να:

•

Ανοίξουμε (Open) ένα υπάρχον αρχείο
Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου από τον
υπολογιστή.

•

Αποθηκεύσουμε (Save) ένα υπάρχον αρχείο
Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου στον
υπολογιστή. Η μορφή του αρχείου έχει επέκταση .atp (επί
παραδείγματι Poll.atp)

•

Επεργαστούμε (Edit) ένα υπάρχον αρχείο
Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου και τις
ερωτήσεις του.

•

Διαγράψουμε (Delete) Ερωτήσεις.

•

Μετακινήσουμε (Move up/down) τις Ερωτήσεις ώστε να
εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.

Έναρξη Ψηφοφορίας/Δημοσκόπησης/Ερωτηματολογίου

•

Για να εμφανιστεί το Ερωτηματολόγιο στους
συμμετέχοντες πρέπει να πατηθεί το κουμπί
Open Poll.

•

Ελέγχουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
καταγραφής μεμονωμένων απαντήσεων (Record
individual responses).

•

Μπορούμε να βλέπουμε την πρόοδο των
συμμετεχόντων καθόλη τη διάρκεια της
δοκιμασίας.

•

Η δοκιμασία ολοκληρώνεται μόλις περάσει η
χρονική διάρκεια που επιλέξαμε.
Μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη δοκιμασία
πατώντας το Close Poll και προτού λήξει η
προκαθορισμένη διάρκειά της.

•

•

Μπορούμε να εξάγουμε (Αποθήκευση ως)
τα αποτελέσματα της δοκιμασίας και να
τα αποθηκεύσουμε στον υπολογιστή μας.
Το αρχείο είναι σε μορφή κειμένου (text).

•

Μπορούμε να εμφανίσουμε στους
συμμετέχοντες συγκεντρωτικά
αποτελέσματα της δοκιμασίας
(επιλέγοντας το Poll results) ή και
μεμονωμένα για τον κάθε συμμετέχοντα
(Individual results), που δεν προτείνεται.

•

Ο εκπαιδευτικός αν επιλέξει το Apply, με ενεργοποιημένα τα Poll results και Individual results,
διαμοιράζεται ιστοσελίδα, με τα αποτελέσματα όλων αναλυτικά, με τους συμμετέχοντες όπως φαίνεται
παρακάτω.

Αναφορές-Πηγές:
https://help.webex.com/en-us/n0pdj9x/Start-a-Poll-in-Cisco-Webex-Meetings

