
Polling της Webex: μία πρόταση για τη χρήση του εργαλείου στην ψηφιακή τάξη 

 

                                                       της Βούλας  Αθανασιάδου 
 

Η Webex έχει ένα εργαλείο, το polling (δημοσκόπηση), το οποίο μπορούμε να 

αξιοποιήσουμε για να κάνουμε μία μικρή διερεύνηση σε διάφορα μαθήματα του 

σχολικού προγράμματος, ανάλογα με τους στόχους του κάθε μαθήματος και τις 

ιδιαιτερότητες της τάξης μας. 

Συγκεκριμένα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε: 

  ως διαγνωστικό εργαλείο για να δούμε τι γνωρίζουν τα παιδιά για κάποιο θέμα που 

έχουμε σκοπό να διδάξουμε. Π.χ. θέλουμε να μιλήσουμε για τον σεισμό και 

χρησιμοποιούμε ένα ερωτηματολόγιο στην αρχή του μαθήματος για να δούμε ποιες 

είναι οι γνώσεις των παιδιών  για το θέμα (εντοπισμός πρότερων γνώσεων). 

 

 στην αρχή ή και στο τέλος της διδακτικής ώρας για να δούμε κατά πόσο έχουν 

κατακτήσει έννοιες που έχουμε διδάξει σε παλαιότερα ή σύγχρονα μαθήματα. Βάζουμε, 

δηλαδή,ένα μίνι ‘τεστάκι’ στα παιδιά για να γνωρίζουμε εάν μελέτησαν το μάθημα που 

είχαν ή εάν κατανόησαν  τις έννοιες του μαθήματος της ημέρας. 

 

 για να συγκεντρώσουμε απόψεις και θέσεις των παιδιών για κάποιο θέμα που συζητάμε. 

Π.χ. θέλουμε να ασχοληθούμε με ένα κείμενο στη Γλώσσα και αφού το διαβάσουμε, 

μπορούμε να ζητήσουμε από τα παιδιά να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: ποια η 

γνώμη τους για…, ποια συναισθήματα τους προκάλεσε…, τι θα πρότειναν τα ίδια 

για…κλπ. 

 

Δυνατότητες του εργαλείου 

 Τις ερωτήσεις τις ετοιμάζουμε πριν από το μάθημα και τις αποθηκεύουμε στον 

υπολογιστή μας. 

 Υπάρχουν τριών ειδών ερωτήσεις : 1. Ερώτηση που δέχεται μικρό κείμενο για 

απάντηση, 2. Ερώτηση πολλαπλών επιλογών με μία μόνο σωστή επιλογή και 3. 

Ερώτηση πολλαπλών επιλογών με πολλές σωστές επιλογές. 

 Τα αποτελέσματα του τεστ φαίνονται με το τέλος της διαδικασίας και είναι είτε 

συνολικά είτε ατομικά είτε και τα δύο μαζί. 

 Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα και να τα μελετήσουμε 

αργότερα ή και να τα δείξουμε κατευθείαν στα παιδιά-αποφασίζουμε ανάλογα 

(σε περίπτωση που τα δείξουμε στα παιδιά, είναι καλό να μην ξεχνάμε αν 

θέλουμε να φαίνονται ή όχι τα αποτελέσματα σε ατομικό επίπεδο). 

 Μπορούμε να ορίσουμε τη χρονική διάρκεια του ερωτηματολογίου. 

 Βλέπουμε σε ζωντανό χρόνο πώς εξελίσσεται η διαδικασία (πόσες ερωτήσεις 

έχουν απαντηθεί και σε τι ποσοστό). 

 Σταματάμε τη διαδικασία όποτε θέλουμε, αν δούμε π.χ. ότι έχουν τελειώσει τα 

παιδιά  πριν τον καθορισμένο χρόνο. 



 Ένα τεστ που έχουμε ετοιμάσει μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε είτε 

όπως είναι είτε κάνοντας  κάποιες αλλαγές. 

 
Θετικά του εργαλείου Polling 

 Είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης που μας επιτρέπει σε ζωντανό χρόνο να δούμε 

τις γνώσεις, απόψεις, στάσεις όλων των παιδιών μας. 

 Μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε όλα τα παιδιά στη διδακτική διαδικασία, 

κάτι που είναι αρκετά δύσκολο στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. 

 Ενεργοποιεί τα παιδιά, κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, αναπτύσσει προσοχή και 

υπευθυνότητα. 

 

Αρνητικά του εργαλείο Polling 

 Στην αρχή (κάθε αρχή και δύσκολη) τα παιδιά μπορεί να δυσκολευτούν να το 

εντοπίσουν στην οθόνη τους, καθώς και να βρουν τον τρόπο για να το 

χρησιμοποιήσουν. 

 Η ερώτηση ανοιχτής απάντησης αφορά κυρίως μεγαλύτερες τάξεις που έχουν 

κάποια εξοικείωση με το πληκτρολόγιο (στη Γ’ τάξη χρησιμοποιείται άνετα). 

 

Πώς το χρησιμοποιούμε 

Πολύ σαφείς οδηγίες υπάρχουν εδώ : 

https://mathe.gr/wp-content/uploads/2020/11/POLLING-WEBEX.pdf (ΠΕΚΕΣ 

Δυτικής Ελλάδας) 

Πολύ συνοπτικά: 

1. Ανοίγουμε τη Webex και από το μενού επιλέγουμε: View→Panels→Manage Panels 

 

2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, επιλέγουμε τη λέξη Polling από τη στήλη που 

λέει Available Panels και πατάμε το Add, ώστε να μεταφερθεί στη στήλη 

Current   Panels 

https://mathe.gr/wp-content/uploads/2020/11/POLLING-WEBEX.pdf


 
 

Πατάμε ΟΚ, ώστε να αποθηκευτεί η επιλογή μας. 

3. Στα δεξιά του παραθύρου της Webex 

εμφανίζεται το Polling και μπορώ να το 

χρησιμοποιήσω για να δημιουργήσω το 

ερωτηματολόγιό μου. 

4. Τα κουμπάκια που θα χρησιμοποιήσω για να 

δημιουργήσω τις ερωτήσεις μου, είναι το Type, 

το  New και το Add. 

5. Η σειρά είναι  η εξής: Διαλέγω από το Type το είδος της 

ερώτησης που θέλω να φτιάξω (σύντομης απάντησης, 

πολλαπλών επιλογών με μία σωστή και πολλαπλών 

επιλογών με πολλές σωστές). Πατάω New και 

πληκτρολογώ την ερώτηση. Πατάω Add και αν έχω 

επιλέξει σύντομης απάντησης , προχωράω στην 

επόμενη ερώτηση (διαλέγω πρώτα το είδος της από 

το Type και μετά πατώντας το New γράφω την 

επόμενη ερώτηση). Αν έχω επιλέξει πολλαπλών 

επιλογών, μετά το Add γράφω την πρώτη πιθανή 

απάντηση και ξαναπατάω Add, συνεχίζοντας έτσι 

μέχρι να γράψω όλες τις πιθανές απαντήσεις. Μόλις 

τελειώσω με τις πιθανές απαντήσεις,  διαλέγω από το Type το είδος της 

επόμενης ερώτησης , πατάω Νew και πληκτρολογώ την επόμενη ερώτηση. Αυτή 

είναι η διαδικασία. 



6. Δημιούργησα τις ερωτήσεις μου και τώρα θέλω να τις αποθηκεύσω. Αυτό 

μπορώ να το κάνω με δύο τρόπους : Είτε πατώντας το εικονίδιο της 

αποθήκευσης που βρίσκεται κάτω από τον τίτλο Polling όπου δουλεύω: 
 

είτε πατώντας από το μενού File → Save as→ Poll Questions 
 

Και στις δύο περιπτώσεις η συνέχεια είναι η εξής: Ανοίγει παράθυρο όπου σας ζητάει να 

ορίσετε  τον χώρο όπου θα γίνει η αποθήκευση (όπως γίνεται σε όλες τις αποθηκεύσεις). 

Πρόταση  για καλή οργάνωση αρχείων: φτιάχνουμε έναν φάκελο για να αποθηκεύουμε 

ό,τι δημιουργούμε στην Webex. Δίνουμε ένα όνομα στο αρχείο που ετοιμάσαμε, π.χ. 

thiseas, αν είναι για την Ιστορία, και ολοκληρώνουμε έτσι τη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου μας. 

Επόμενο βήμα: Στο μάθημα:  Όταν είναι η ώρα να ξεκινήσουμε το μάθημα στην Webex, 

πριν δεχτούμε τα παιδιά στην αίθουσα, πηγαίνουμε πάλι στο View→Panels→Manage 

Panels και κάνουμε εκ νέου ό,τι κάναμε στην οδηγία 1 και 2, ώστε στα δεξιά του 

δωματίου μας, εκτός από τους  participants, chat κλπ,  να υπάρχει και το Polling. 

Αν θελήσουμε να ξεκινήσει η διαδικασία με το ερωτηματολόγιο,  θα επιλέξουμε το 

εικονίδιο που φαίνεται παρακάτω: 
 

Θα ανοίξει το συνηθισμένο παράθυρο που ανοίγει όταν πρέπει να ψάξουμε στον 

υπολογιστή μας κάποιο αρχείο. Θα βρείτε τον φάκελο όπου αποθηκεύετε τα αρχεία για την 

Webex και θα ανοίξετε το αρχείο που θέλετε, π.χ. thiseas. Τώρα εσείς θα βλέπετε στα δεξιά 

του δωματίου της Webex το ερωτηματολόγιο, τα παιδιά όχι ακόμα. Έχετε τις παρακάτω 

επιλογές: 



 

 

Με το Record individual reports καταγράφονται τα αποτελέσματα ανά μαθητή, με το 

Οptions μπορείτε να επιλέξετε τον χρόνο που θέλετε να διαρκέσει η διαδικασία και τέλος 

με το Open Poll θα ξεκινήσει η διαδικασία με το ερωτηματολόγιο που φτιάξατε. Τώρα τα 

παιδιά μπορούν να το δουν και να αρχίσουν να γράφουν τις απαντήσεις τους. Στα δεξιά 

του παραθύρου  τους,  οι ερωτήσεις φαίνονται κάπως έτσι: 

 

 
Όση ώρα τα παιδιά ασχολούνται με το 

ερωτηματολόγιο,  εμείς μπορούμε να δούμε 

πόσες ερωτήσεις έχουν απαντηθεί, πόσα 

παιδιά έχουν αρχίσει να απαντάνε και πότε 

ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία,  οπότε και 

μπορούμε να πατήσουμε το Close Poll. 

Σημαντικό: Ενημερώνουμε τα παιδιά ότι 

μόλις ολοκληρώσουν τις απαντήσεις 

τους, πρέπει να πατήσουν το κουμπάκι 

SUBMIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μόλις πατήσουμε το Close Poll εμφανίζονται οι επιλογές: 



 

 

Με τις επιλογές  Poll results και Individual results, μπορούμε  πατώντας το Apply  να 

μοιραστούμε τα συνολικά και  ατομικά αποτελέσματα στην οθόνη του υπολογιστή με τα 

παιδιά μας. Αν δηλαδή επιλέξουμε το Apply, θα γίνει αυτόματα Share  screen 

(διαμοιρασμός οθόνης) και θα δούνε τα παιδιά τα συνολικά και ατομικά αποτελέσματα. 

Για να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου στον υπολογιστή μας, θα 

πρέπει  όταν πατήσουμε το Close Poll, να ακολουθήσουμε και πάλι τη διαδικασία της 

αποθήκευσης που ακολουθήσαμε όταν δημιουργήσαμε το ερωτηματολόγιο (μερικές φορές 

δεν ενεργοποιείται το εικονίδιο για αποθήκευση, οπότε θα επιλέξετε την κλασική και 

σίγουρη μέθοδο File → Save as→ Poll Results) . Έτσι θα έχουμε στον υπολογιστή μας τα 

αποτελέσματα για να τα μελετήσουμε με την ησυχία μας αργότερα. Προσοχή: όταν 

αποθηκεύουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να επιλέξουμε  αν θέλουμε να αποθηκευτούν τα 

συνολικά ή τα ατομικά αποτελέσματα. Δεν έχει επιλογή και των δύο. 

 

Καλή συνέχεια!  

Βούλα Αθανασιάδου, δασκάλα Γ’ τάξης  41ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 


