
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 4 

Προσθέτω πόρους στο chatbot 

 

Στο προηγούμενο φύλλο δραστηριότητας, εξοικειωθήκατε με τη διεπαφή και τη σελίδα 

διαχειριστή της πλατφόρμας. Τώρα είναι καιρός να προσθέσετε τις ακολουθίες και 

τους πόρους σας!  

Οι ακολουθίες είναι τα θέματa που θέλετε να ανακαλύψουν και να μελετήσουν οι 

μαθητές σας. Μπορούν να είναι ευρεία θέματα με διάφορους πόρους. Οι πόροι είναι 

γραπτές υποστηρίξεις, υλικό, βίντεο, ασκήσεις και πολλά άλλα που το bot σας μπορεί 

να έχει πρόσβαση και να μοιράζεται όταν αλληλεπιδρά με τους μαθητές. Αυτοί οι 

πόροι πρέπει να σχεδιάζονται προσεκτικά, να οργανώνονται και να διανέμονται. Μην 

διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τα επίπεδα δυσκολίας όταν χρειάζεται και να αλλάξετε 

όσο το δυνατόν περισσότερο τους διαφορετικούς τύπους πόρων για μια δεδομένη 

ακολουθία. 

 

1. Διασύνδεση διαχειριστή - Διαμόρφωση 

 

Το πρώτο βήμα στη δημιουργία περιεχομένου είναι να ορίσετε τις ακολουθίες ή τα 

κύρια θέματα στα οποία θα ανταποκριθεί το bot σας. Η προσθήκη μιας ακολουθίας 

γίνεται κάνοντας κλικ στο εικονίδιο  στη σελίδα διαμόρφωσης.   

Αυτό το αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανιστεί, όπου μπορείτε να εισαγάγετε τον τίτλο 

της ακολουθίας: 

 



 

   

 

• Πόροι βήμα προς βήμα: σημαίνει ότι οι πόροι σας θα διανέμονται ο ένας μετά 

τον άλλο, όταν ο μαθητής ζητά συγκεκριμένα περισσότερους πόρους. Εάν δεν 

επιλέξετε αυτό το κουμπί, όλοι οι πόροι της ακολουθίας θα δοθούν ταυτόχρονα.  

• Χωρίς επίπεδο δυσκολίας: αυτός ο διακόπτης σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να 

έχει πρόσβαση στην ακολουθία και στους πόρους της ανεξάρτητα από το 

επίπεδό του.  

Η λίστα των ακολουθιών σας θα δημιουργηθεί με τη σειρά. Χρησιμοποιήστε το  

για να μετακινήσετε την ακολουθία πάνω και κάτω στη λίστα. Μπορείτε επίσης να 

αποφασίσετε να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε ή να προσθέσετε θέματα (λέξεις 

κλειδιά) στην ακολουθία (βλ. Δραστηριότητα 5 Θέματα) με αυτά τα εικονίδια: 

. 

 

 

 
 
 



 

   

 Θυμηθείτε, μια ακολουθία είναι παρόμοια με ένα κύριο θέμα ή ένα κύριο θέμα. 

Κάτω από κάθε θέμα, θα θέλετε να προσθέσετε τους πόρους σας, ανάλογα με τον 

τύπο του bot που δημιουργείτε.  

 
 

Στην ενότητα "Τύποι πόρων", μπορείτε να ορίσετε και να επεξεργαστείτε τη λίστα 

διαφορετικών τύπων πόρων που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε στο bot σας. Εδώ 

είναι μερικές επιλογές:  

 

 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που θα έχει το 

chatbot σας ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών σας. Τα επίπεδα μπορούν να 

οργανωθούν με δύναμη. αρχάριος / προχωρημένος αλλά και για παράδειγμα ανά 

περίοδο · πριν από το μάθημα / κατά τη διάρκεια / μετά. 

 

 



 

   

 

2. Διαχείριση πόρων  

Για να προσθέσετε πόρους, εντοπίστε αυτό το λογότυπο  στην επάνω δεξιά γωνία 

της κύριας σελίδας. Αυτός ο σύνδεσμος σας μεταφέρει στη σελίδα "Διαχείριση 

πόρων", όπου εκεί μπορείτε να προσθέσετε όλους τους πόρους σας.  

 

Μπορείτε επίσης να βρείτε το κουμπί  στο κάτω μέρος της 

κύριας σελίδας.  

 

Σε αυτήν τη σελίδα, θα βρείτε στα αριστερά σας όλες τις ακολουθίες που έχετε 

δημιουργήσει στην αρχή. 

Κάνοντας κλικ στο όνομα μιας ακολουθίας, θα δείτε αν υπάρχουν συγκεκριμένα 

επίπεδα που σχετίζονται με αυτήν. Μόλις εμφανιστεί ένα επίπεδο (ή η επιλογή: χωρίς 

επίπεδο), θα βρείτε πού να εντοπίσετε και να ανεβάσετε τους πόρους σας.  

 

Στη συνέχεια, στην επάνω δεξιά γωνία, θα βρείτε τρία εικονίδια  

(Σας φαίνονται οικεία; Βλέπε φύλλο δραστηριοτήτων 2) 

 

  Νέες ασκήσεις  

Κάνοντας κλικ στο τρόπαιο θα σας επιτρέψει να 

δημιουργήσετε νέες ασκήσεις. Πως;  



 

   

1. Κάντε κλικ στο τρόπαιο,  

2. Επιλέξτε τον τύπο πόρου. Αυτό θα πρέπει να 

είναι «Άσκηση» από τη λίστα πόρων σας,  

3. Ονομάστε τις ασκήσεις. Παράδειγμα: Ενικός 

αριθμός, 

4. Κάντε κλικ στο  ,  

5. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τη φόρμα 

ερώτησης. Προσθέστε μια δήλωση, μια 

περιγραφή και τις απαντήσεις πολλαπλής 

επιλογής. Σημειώστε ότι η μπλε κουκκίδα δείχνει 

τη σωστή απάντηση! Μπορείτε να προσθέσετε 

όσες ασκήσεις χρειάζεστε κάνοντας κλικ στο 

, και μην ξεχάσετε να εξηγήσετε τις 

απαντήσεις!  

 

 Νέοι σύνδεσμοι  

Αυτός ο σύνδεσμος θα σας επιτρέψει να προσθέσετε 

συνδέσμους σε εξωτερικές πηγές. 

Βίντεο, podcast, διαδικτυακά σεμινάρια, άρθρα 

ειδήσεων κ.λπ.  

 

1. Επιλέξτε τον τύπο πόρου, 

2. Ονομάστε τον πόρο,  

3. Προσθέστε τον σύνδεσμο. 

 



 

   

 Νέο αρχείο/έγγραφο  

Ομοίως με τα δύο προηγούμενα παραδείγματα, η προσθήκη ενός αρχείου είναι 

αρκετά απλή. 

Τα νέα αρχεία μπορούν να είναι οτιδήποτε από PDF, Εικόνες, παρουσιάσεις 

Powerpoint, Πρακτικά φύλλα και οποιονδήποτε άλλο πόρο που δεν είναι άσκηση ή 

σύνδεσμος. 

Κοιτάξτε την παρακάτω εικόνα για να δείτε πώς μοιάζει μια ακολουθία με τους 

ολοκληρωμένους πόρους της:  

 

 

 Θυμηθείτε να προσθέσετε τους πόρους σας στο κατάλληλο επίπεδο 

δυσκολίας!  

 



 

   

Συντήρηση πόρων  

Στα αριστερά κάθε πόρου που ανεβάσατε, θα βρείτε μια σειρά εικονιδίων. Ο καθένας 

έχει έναν συγκεκριμένο σκοπό:  

 

Πληροφορίες για τον πόρο 

Κατεβάστε 

Επεξεργασία του πόρου 

Αντιγραφή πόρου 

Διαγραφή πόρου 

 

Αυτά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα όταν συντάσσετε και δημιουργείτε πόρους. Η 

επεξεργασία θα σας επιτρέψει να επεξεργαστείτε εκ νέου τις ασκήσεις σας, για 

παράδειγμα εάν παρατηρήσετε κάποια λάθη και το κουμπί αντιγραφής θα σας 

επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε την ίδια δομή πόρων σε πολλές ακολουθίες!  


