בס"ד

מדריך ליצירת והעברת סקרים וחידונים באמצעות תכנת PollEverywhere
תכנת  Polleverywhereמשמשת כפלטפורמה אינטרנטית להעברת סקרים וחידונים באמצעות שאלות
סגורות או פתוחות ,כשהמענה יכול להיעשות באמצעות כל כלי בעל גישה לאינטרנט; מחשבים,
טאבלטים וסמארטפונים .השימוש בתכנה דומה לשימוש במצביעונים (קליקרים) ותשובות המשתתפים
יופיעו על המסך בגרף מיד לאחר הצבעתם.
מתי ניעזר בתכנה זו?
א .כאשר אנו מעוניינים לשמור על קשב מצד הקהל בזמן צפייתו בחידון ,סרט או הקשבתו
להרצאה על ידי שליחת שאלות במהלך המפגש.
ב .כאשר אנו מעוניינים להעביר בכיתה פעילות חווייתית ו/או לימודית – חזרה על נושא ,חידון,
משחק אחד נגד מאה ועוד.
הכניסה לתכנה וניהול כל הפעילות מתבצעת דרך האתר .http://www.polleverywhere.com/
א .ראשית יש לבצע רישום באמצעות Sign up

בזמן הרישום יש לסמן " "I am an educatorואת שלב המוסד המתאים ( .)k-12בסיום נלחץ על Sign
up

ניתן להתעלם
ממקום
המגורים

בס"ד

ב .כעת ייפתח חלון ובו סרטון הסבר אודות התכנה ואפשרות ליצירת סקר ראשון ,אך עדיף קודם
כל להיכנס לתיבת המייל שהזנתם בעת הרישום ולאשר על ידי לחיצה על הקישור .הסרטון
ישוב ויופיע בכל יצירת סקר חדש עד שתסמנו שאינכם מעוניינים בו עוד.
לחיצה על הקישור מתוך המייל תעביר אתכם לתוך חשבון  Polleverywhereלחלון הבא:

ג .את כל הסקרים הקיימים שלכם ,כאשר יהיו ,תמצאו תחת " ."My pollsלצורך יצירת סקר חדש
נלחת על .Create poll

בס"ד
ד .כל עוד לא תסמנו אחרת ,סרטון ההסבר יופיע בזמן יצירת הסקר .מקלידים את השאלה בחלון
בו כתוב ?What`s your favorite color

ה .ברגע שמתחילים לכתוב את השאלה נפתח חלון האפשרויות לעיצובה

בס"ד
ו.

בחירה בשאלה מסוג  Multiple Choiceתפתח את החלונות בהם ניתן לכתוב את אפשרויות
הבחירה .ניתן למחוק את המילים המופיעות כברירת המחדל (  Trueו  )Falseולכתוב תשובות
אחרות על גביהם ,ניתן להוסיף אפשרויות תשובה נוספות על ידי לחיצה על  Add answerוכן
לצמצם את מספר האפשרויות על ידי לחיצה על אייקון המחיקה מימין לתשובה .בסיום הכנת
שאלה ,ניתן להתחיל מיד שאלה חדשה (תחת  )Add another pollאו לסיים עם יצירת אותה
שאלה באמצעות לחיצה על .Create

ז .ניתן להוסיף תמונות כאפשרויות תשובה במקום מלל ,על ידי לחיצה על אייקון המצלמה ובחירת
תמונה מתוך המחשב או הפנייה לכתובת  URLשל תמונה
ח .לא ניתן לסיים שאלה עם סימן פיסוק בגלל בעיית יישור לימין ,לכן המלצתי היא להוסיף מלל
לאחר סימן השאלה ,כגון :מה דעתכם על? חשבו וענו/סמנו את התשובה הנכונה/הצביעו
והשפיעו – וכן הלאה.
ט .לאחר לחיצה על  Createנעבור ישירות לחלון עריכת אותה שאלה .באמצעות התפריט
השמאלי ניתן לייצר סקר חדש ,או לעבור לעמוד הסקרים הראשי שלי (לחיצה על )My poll

בס"ד
י.

הסבר התפריט המופיע בצד ימין:

לחיצה על "איך ניתן להגיב" פותחת את תת התפריט המופיע
בצד ימין .יש להסיר את ה  Vעל יד "הודעות טקסט" כיון שזוהי
אפשרות שאינה פעילה בארץ והיא גורמת לגרף התשובות
להיראות לא טוב בשל הקודים המופיעים לצד התשובות.

החלון הצהוב יופיע רק בתחילה ובהמשך ייעלם .באמצעותו ניתן
ליצור את הדף הפרטי שלכם ,ע"י לחיצה על המילים Pollev page
המופיעות בצבע כחול .לאחר יצירת הדף תקבלו כתובת שהיא
 www.pollev.com/-----כשהקווקווים מייצגים את המילהשתבחרו ככתובת הדף הפרטי .בסעיף הבא אסביר כיצד ליצור
אותו ,אבל מעתה והלאה התלמידים ייכנסו לכתובת הזו (כאמור
באמצעות כל מכשיר בעל גישה לאינטרנט) ושם תופיע להם בכל
פעם השאלה החדשה עליה אתם רוצים שהם יענו.

באמצעות תת התפריט הזה ניתן לערוך את השאלה ( )Editלהעתיק
אותה ,למחוק אותה לגמרי או למחוק את התשובות במטרה אם לדוג'
ניסיתם לענות רק כדי לוודא שההצבעה נקלטת כראוי.
המופיע לצד המילים  Stop Pollמשדרת
לחיצה על הסמל
הסקרים הפרטי שלכם .לחיצה על
את השאלה לדף
לכך שלא ניתן יהיה להמשיך ולענות על
 Stop Pollתגרום
השאלה.
אין צורך להפסיק את זמן המענה על השאלה אם אתם מעוניינים לשדר
לתלמידים שאלה חדשה מיד לאחר מכן :פשוט שדרו את השאלה הבאה
והתצוגה תתרענן אצלם במסכים באופן אוטומטי (ללא צורך בפעולת
רענון הדף על ידם).
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יא .יצירת הדף הפרטי:

נלחץ על הקישור הכחול  Pollev pageונגיע לדף הבא .בחלון הלבן נכתוב את הסיומת בה אנו מעוניינים
ככתובת הדף הפרטי שלנו (שם/מקצוע הוראה – רצוי לבחור שם כללי שיתאים לכל התלמידים בכל
הכיתות וכן לשימושים אישיים שתרצו לעשות בתכנה) .אם השם תפוס תופיע הערה אדומה ותתבקשו
לבחור שם אחר ,אם הוא פנוי תופיע הודעה בצבע ירוק המאשרת כי השם פנוי .לאחר איתור כינוי פנוי
לחצו על  . Reserveלאחר מכן תוכלו לעבור לדף שיצרתם זה עתה ולראות כיצד הוא נראה ,או לחזור
לסקרים על ידי לחיצה על  Pollsבחלונית הכחולה הכהה בחלקו העליון השמאלי של המסך

) ניתן להגדיר כמה זמן ניתן יהיה לענות
יב .לפני שידור השאלה (כאמור באמצעות הסמל
לא ניתן יהיה לענות יותר על השאלה גם
עליה ,כך שלאחר שיסתיים הזמן שהוקצב
אם לא הפסקתם את שידורה או שדרתם שאלה אחרת .פעולה זו מתבצעת באמצעות ריחוף
עם העכבר בצד שמאל למטה של השאלה – מה שיגרום לפתיחת חלונית בה ניתן להגדיר
זמן ,וללחוץ לאחר מכן על .Start time

יג.

כדי שהמשתתפים לא יראו את ההצבעות בזמן שהחלון פתוח לצורך הגדרת זמן/הפסקת שידור
השאלה ,ניתן ללחוץ על האייקון המופיע מצד שמאל באמצע הנקרא ""Hide results

בס"ד
יד .פעולה נוספת שניתן לבצע לגבי כל שאלה היא הטמעת השאלה ווההצבעות או רק את
ההצבעות במיקום אחר ,כגון ב  Blogשל גוגל

בחירה ב  Embede widget in web pageתוביל אותנו לדף הבא ,בו אם נעתיק או הקוד המופיע מתחת
לשאלה ונטמיע אותו באתר אחר – התלמידים יוכלו להיכנס לאותו אתר ולהצביע ,ואם נעתיק את הקוד
המופיע מתחת לגרף התשובות ניתן יהיה לצפות בהן באותו אתר .נוכל להיעזר באפשרות זו כאשר אנו
מעוניינים שההצבעה תהיה מרוכזת ,או – ובעיקר – כאשר אנו מעוניינים שלא להראות את התשובות
מיד לאחר ההצבעה אלא בסיום הפעילות או לאחר מענה על מספר שאלות.
קוד השאלה

קוד התשובה
טו .בעמוד הראשי של הסקרים ( )My pollsניתן ללחוץ על שם סקר מסוים כדי להיכנס פנימה
לצפות בתשובות או לשדר אותו לתלמידים ,וכן ניתן מספר פעולות שכיחות כמו הפסקת זמן
המענה על הסקר ,מעבר לעריכתו ,העתקתו .אפשרויות אלו נפתחות כאשר עומדים עם סמן
העכבר על שורת השאלה:

בהצלחה! לשאלות hilitf@amit.org.il

