
 

 

Φύλλο δραστηριότηταςt 2 

Τι μπορώ να κάνω με ένα chatbot; 

 

Τα Chatbots είναι γεμάτα χρήσιμους πόρους και εργαλεία για να σας βοηθήσουν να 

αναπτύξετε συγκεκριμένες γνώσεις, είτε είναι θεωρητικές είτε πρακτικές. Σε αυτήν τη 

δραστηριότητα, θα καλύψουμε μερικές από τις βασικές δυνατότητες που μπορείτε να 

βρείτε σε ένα chatbot.  

 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πληροφοριών που μπορείτε να λάβετε από το chatbot, 

πόρους σε διάφορες μορφές ή ορισμούς. Ας ΡΙΞΟΥΜΕ μια ΜΑΤΙΑ.  

 

Στο φύλλο δραστηριότητας 1, έχετε δει πώς να εισαγάγετε ένα chatbot. Σας 

καλωσορίζει, οπότε πριν από οτιδήποτε άλλο, μην ξεχάσετε να πείτε γεια!   

 

 

Πόροι και υλικά 

Πρώτα απ 'όλα, αν δεν είστε σίγουροι για το τι ακριβώς μπορεί το chatbot να σας 

διδάξει, ρωτήστε «Τι μπορώ να μελετήσω;». Αυτή η ερώτηση θα πει στο bot ότι θέλετε 

να μάθετε όλες τις διαθέσιμες εκπαιδευτικές ακολουθίες στο σύστημά του. Θα σας 

δώσει μια λίστα με όλα τα θέματα που μπορεί να καλύψει. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο 

εικονίδιο "Εμφάνιση περισσότερων" για να δείτε όλο το υλικό. 

 



 

   

 

 

 Για να λάβετε μια λίστα με όλα τα θέματα, το chatbot είναι εκπαιδευμένο να 

απαντά σε μερικές διαφορετικές προτάσεις όπως:  

• Τι μπορώ να μάθω; 

• Δείξε μου όλες τις ακολουθίες 

• Όλες οι ακολουθίες 

• Δείξε μου τα πάντα  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του chatbot για προθέσεις, 

ανατρέξτε στο Φύλλο δραστηριότητας 9.  

 

Τύπος των πόρων 

Μόλις κάνετε κλικ σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το chatbot θα σας δώσει όλους τους 

διαθέσιμους πόρους στην ακολουθία. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τύπων πόρων, από 

βίντεο, PDF και ασκήσεις.  



 

   

 Αυτοί οι πόροι εμφανίζονται μετά την εντολή «Θέλω να μάθω περισσότερα 

για…» και άλλες εντολές όπως:  

• Θέλω να μάθω για… 

• Θέλω να μάθω περισσότερα σχετικά με…  

• Μπορείς να μου εξηγήσεις…;  

• Θέλω πληροφορίες για… 

Κάθε τύπος πόρου έχει ένα συγκεκριμένο εικονίδιο που μπορείτε εύκολα να 

αναγνωρίσετε. Ακολουθούν μερικά από τα εικονίδια που θα συναντήσετε πιο συχνά: 

 

•   Εικόνες – Είναι άμεσα διαθέσιμες και με δυνατότητα κλικ στο chatbot. 

Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε τίποτα. 

 Σύνδεσμοι – Κάντε κλικ και ανοίγει μια άλλη σελίδα! 

•  Έγγραφα – Είναι δυνατή η λήψη αυτών των αρχείων. 

•  Βίντεο – Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο απευθείας ή να 

μεταβείτε στον ιστότοπο (youtube, vimeo…) 

•  Διαδραστικές ασκήσεις – εξασκηθείτε επιτόπου για το θέμα που θέλετε 

να ανακαλύψετε! 

• Και πολλά περισσότερα! 



 

   

Συμβουλή: μπορείτε να βγείτε από κάθε πόρο κάνοντας απλώς κλικ έξω από αυτόν.  

 

Ορισμοί 

Εκτός από τους πόρους μπορείτε να ζητήσετε και τους ορισμούς κάποιων βασικών 

λέξεων σε κάθε chatbot.  

Πληκτρολογήστε ‘ποιος είναι ο ορισμός του…;’ και το chatbot θα σας δώσει έναν 

σαφή ορισμό του θέματος που ζητήσατε. 

 Αυτές οι εντολές απαντούν σε: 

• Ορισμούς του…  

• Τι είναι…  

 

 

Βοήθεια  

Εάν χρειάζεστε ποτέ βοήθεια ή για να επιστρέψετε στα βασικά, το bot έχει εκπαιδευτεί να 

απαντήσει στο κλειδί «Βοήθεια!». Όταν εισαγάγετε τη λέξη, το bot θα σας μεταφέρει στο 

κύριο μενού και θα σας δώσει μερικές πληροφορίες που μπορείτε να εξερευνήσετε.  

 



 

   

Περιεχόμενο 

Όλο το περιεχόμενο και οι πόροι του TUTORBOT δημοσιεύονται με την άδεια Creative 

Commons. Επομένως, επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε όλους τους πόρους που 

δημιουργήθηκαν από την ομάδα μας για τα δικά σας μαθήματα, προπονήσεις, 

εκδηλώσεις κ.λπ., εφόσον αναφέρεστε στους πόρους μας. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιείτε αυτούς τους πόρους για εμπορική χρήση οποιουδήποτε είδους. 


