
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 1. 

Καλώς ήλθατε στο Tutorbot! 

Σε αυτό το φύλλο δραστηριότητας θα μάθετε: 

• πως αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα Tutorbo,t 

• να δημιουργείτε λογαριασμό στην πλατφόρμα, 

• πως μοιάζει η πλατφόρμα και, 

• λίγα αρχικά πράγματα για τα chatbots. 

Πρόσβαση στην πλατφόρμα  

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα Tutorbot, αντιγράψτε αυτήν τη 

διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Διαδίκτυο: 

https://platform.tutorbot.eu/.  

 

https://platform.tutorbot.eu/


 

   

Κάντε κλικ σε ένα κουμπί αναπαραγωγής  σε ένα από τα εμφανιζόμενα chatbots 

ή αυτό το κουμπί  στην επάνω δεξιά γωνία. Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου 

μπορείτε να συνδεθείτε. Εάν δεν έχετε ακόμα λογαριασμό, μπορείτε να εγγραφείτε στο 

Tutorbot κάνοντας κλικ στο "Εγγραφή". 

 

 

Θα μεταφερθείτε σε μια σελίδα όπου μπορείτε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Στη 

συνέχεια, μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα. 

 



 

   

 

 

Πριν συνδεθείτε, εμφανίζονται όλα τα chatbots με δημόσια πρόσβαση. Αυτό σημαίνει 

ότι όλοι οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από 

αυτά. Αφού συνδεθείτε, θα δείτε τα chatbots στα οποία σας παραχωρήθηκε 

πρόσβαση από άλλους χρήστες. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο αναζήτησης και το 

κουμπί "εγγεγραμμένο" ("subscribed") για αναζήτηση συγκεκριμένου chatbot ή 

δημόσιου chatbot. 



 

   

 

 

Η διεπαφή ενός εγγεγραμμένου χρήστη 

Αφού συνδεθείτε μπορείτε να συνομιλήσετε με δημόσια chatbots αλλά και να 

δημιουργήσετε το δικό σας. Η διεπαφή σας έχει ένα επιπλέον κουμπί, το κουμπί της 

διαχείρισης: 

 

Το κουμπί διαχείρισης σας μεταφέρει σε μια ενότητα, όπου μπορείτε να αναπτύξετε το 

δικό σας chatbot. Μπορείτε να μάθετε για τη δημιουργία του chatbot στο φύλλο 

δραστηριοτήτων 3. 



 

   

 

Σχετικά με τα chatbots 

Τα chatbots μπορούν να μιλήσουν 5 διαφορετικές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ελληνικά, Ισπανικά ή Ιταλικά). Ένα chatbot μιλά μόνο μία γλώσσα. Μπορείτε να πείτε 

τη γλώσσα από τη σημαία στην επάνω αριστερή γωνία κάθε chatbot. 

 

 

Το εικονίδιο της υδρόγειου  δείχνει εάν ένα chatbot είναι δημόσιο. Τα chatbots που 

έχετε ήδη δοκιμάσει, θα έχουν επίσης αυτό το εικονίδιο . 

 

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί  , το chatbot θα σας καλωσορίσει και θα σας 

εξηγήσει τι μπορείτε να μελετήσετε με αυτό. 

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το περιεχόμενο του chatbot, συνεχίστε με το 

Φύλλο δραστηριότητας 2. 


