
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 3 

Δημιουργώ το πρώτο μου Chatbot 

 

Σε αυτό το φύλλο δραστηριότητας θα μάθετε: 

• πώς να πλοηγήστε στην ενότητα διαχείρισης, 

• πώς να προσθέσετε το πρώτο σας chatbot, 

• πώς να δημιουργήσετε ένα διπλότυπο ενός chatbot.  

Ενότητα διαχείρισης 

Στο φύλλο δραστηριοτήτων 1, μάθατε πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην 

πλατφόρμα. Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε την διεπαφή χρήστη από όπου μπορείτε 

να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τα chatbots. 

 

 

 

Στα αριστερά, ένα μενού σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις κύριες σελίδες: 



 

   

• Πίνακας ελέγχου: αρχική σελίδα 

• Συμβουλευτείτε τα Chatbots: πρόσβαση στην διεπαφή με τα δημόσια και 

ενεργοποιημένα chatbots 

• Η λίστα με τα Chatbots μου: διαχείριση υπαρχόντων chatbots και δημιουργία 

νέων 

• Λογαριασμός: αλλαγή κωδικού πρόσβασης 

 

Στην επάνω δεξιά γωνία, θα βρείτε πολλά εικονίδια με τις ακόλουθες λειτουργίες: 

•  Εμφάνιση πλήρους οθόνης της πλατφόρμας 

•  Πρόσβαση στη διεπαφή με τα δημόσια και ενεργοποιημένα chatbots 

•  Ειδοποιήσεις 

•  Έξοδος 

 

Πώς να δημιοργήσετε ένα Chatbot 

 Ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα chatbot και να ανεβάσει 350Mb 

πόρων. 

Για να δημιουργήσετε ένα νέο chatbot, μεταβείτε στη λίστα με τα chatbots. Κάντε κλικ 

στο  ή στο   για να δημιουργήσετε ένα νέο chatbot. 

 

Συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες: 



 

   

• Το όνομα του chatbot 

• Την γλώσσα 

• Ενεργοποιήσετε την επιλογή "ενεργοποίηση" όταν θέλετε οι μαθητές σας να το 

χρησιμοποιούν. 

 

 Η ρύθμιση γλώσσας είναι οριστική. Σε περίπτωση σφάλματος, θα πρέπει να 

δημιουργήσετε ένα νέο chatbot. 

 Όταν "ενεργοποιήσετε" το chatbot, μπορείτε να ελέγξετε πώς λειτουργεί 

κάνοντας κλικ στο κουμπί "globe" στην επάνω δεξιά γωνία. 

 

Τα κουμπιά "δράσης" σάς επιτρέπουν να διαχειριστείτε το chatbot: 

•  Διαμόρφωση: γενική διαμόρφωση του chatbot για τη δημιουργία 

ακολουθιών, επιπέδων δυσκολίας και τύπων εκπαιδευτικών πόρων, 

•  Πρόσβαση χρήστη: λίστα χρηστών που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση 

στο chatbot, 



 

   

•  Προσαρμογή απαντήσεων: εξατομικευμένες απαντήσεις του chatbot και 

εισαγωγικά μηνύματα, 

• Λεξικό: εξατομικευμένο γλωσσάρι ορισμών με λέξεις κλειδιά  

•  Στατιστικά: διαφορετικές στατιστικές μετρήσεις εμφανίζονται εδώ για κάθε 

ακολουθία.  

•  Θέματα: Τα "θέματα" είναι όροι που σχετίζονται με τις ακολουθίες που 

συζητούνται στο chatbot, 

•  Διαχείριση πόρων: δενδρική δομή πόρων που μπορούν να διατεθούν στους 

μαθητές μέσω του chatbot, 

•  Ενημέρωση chatbot: το όνομα του chatbot μπορεί να αλλάξει, το 

"ενεργοποίηση" και το "δημόσιο" μπορεί να ενεργοποιηθεί, 

•  Αντιγραφή chatbot: το chatbot θα αντιγραφεί με όλους τους πόρους του, 

•  Διαγραφή chatbot. 

 

Δημιουργία αντιγράφου 

Στη σελίδα «λίστα chatbot», προτού εισέλθετε στη διεπαφή διαχειριστή, θα δείτε αυτό το 

εικονίδιο:  στα δεξιά κάθε chatbot. Το κουμπί αναπαραγωγής θα σας επιτρέψει να 

αντιγράψετε ολόκληρη τη δομή, το περιεχόμενο, το λεξικό, τα θέματα και τους πόρους 

που περιλαμβάνονται, αλλάζοντας τη γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε έναν νέο τίτλο, 

και το πιο σημαντικό, να αλλάξετε την αναφορά γλώσσας. Αυτό μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό εάν το κοινό-στόχος σας αποτελείται από ομιλητές διαφορετικών 



 

   

γλωσσών ή εάν θέλετε να μοιραστείτε το περιεχόμενο του bot σας σε πολλές 

γλώσσες. 

 

 

 

 


