
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 6 

Εξατομικεύω το Chatbot μου  

 

Ονομασία του bot σας   

Το chatbot είναι δικό σας, που σημαίνει ότι είστε ελεύθεροι να αναπτύξετε τα δικά σας 

θέματα, τις δικές σας πληροφορίες και ορισμούς, καθώς και τα δικά σας μηνύματα 

και αλληλεπιδράσεις. Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα φύλλα δραστηριότητας, 

το πρώτο βήμα για την εξατομίκευση του chatbot είναι το όνομα.  

Ποιο θα είναι το όνομα του Bot σας; Το όνομά του πρόκειται να εμφανιστεί στην 

πρώτη σελίδα του ιστότοπου, επομένως είναι πολύ σημαντικό!  

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της αλληλεπίδρασης με τους μαθητές σας.  

 

Προσαρμοσμένοι χαιρετισμοί  

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στις οποίες ένας μαθητής θα συνδεθεί στο chatbot: την 

πρώτη φορά και κάθε άλλη επόμενη φορά. Για να δημιουργήσετε μήνυμα υποδοχής, 

μπορείτε να κάνετε κλικ στο  στην επάνω δεξιά γωνία της κύριας σελίδας ή στο 

 στο κάτω μέρος της εν λόγω σελίδας. 

 

Αυτά τα κουμπιά θα σας μεταφέρουν στην περιοχή όπου μπορείτε να δημιουργήσετε 

προσαρμοσμένα μηνύματα για τους μαθητές σας. Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε πότε 

θα εμφανιστεί η προσαρμοσμένη απάντηση, για πρώτη φορά ή οποιαδήποτε άλλη 

πρόσβαση (δείτε παρακάτω).  

 



 

   

 

 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα μηνυμάτων καλωσορίσματος που μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για το δικό σας bot. Και πάλι, αυτά είναι απλά πρότυπα, είστε 

ελεύθεροι να δημιουργήσετε οποιοδήποτε μήνυμα χαιρετισμού θέλετε!  

 

      

 Σημαντική σημείωση: Όταν συνδέεστε για πρώτη φορά, όλα τα μηνύματα θα 

εμφανίζονται το ένα μετά το άλλο. Μπορείτε να γράψετε έως και 5 μηνύματα. Κατά τη 

σύνδεση για οποιαδήποτε άλλη πρόσβαση, θα εμφανίζεται μόνο ένα μήνυμα κάθε 

φορά. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 5, αλλά θα επιλεγούν τυχαία. Είναι 



 

   

καλύτερο να έχετε μια ποικιλία μηνυμάτων εάν σκοπεύετε να εργάζεστε συχνά με το 

bot, προκειμένου να αποφύγετε να βαρεθούν οι μαθητές σας!  

 

Γράφοντας το δικό σας λεξικό 

Ένα άλλο χρήσιμο εργαλείο για την προσαρμογή του chatbot σας, είναι η 

διαμόρφωση του τρόπου παροχής των πληροφοριών στους μαθητές σας. Στο φύλλο 

δραστηριοτήτων 4, έχετε δει πώς να προσθέσετε προσαρμοσμένους πόρους στο bot 

σας.  

Το επόμενο χρήσιμο εργαλείο είναι το Λεξικό. Μπορείτε να το βρείτε κάνοντας κλικ στο 

  στην επάνω δεξιά γωνία, ή το  κουμπί στο κάτω μέρος της 

κύριας σελίδας.  

 

Το λεξικό είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο γλωσσάριο ορισμών με βασικές λέξεις και 

θέματα. Θυμάστε στη Δραστηριότητα 2, όταν εξηγήσαμε εν συντομία το στοιχείο 

ορισμού; Λοιπόν, το λεξικό είναι όπου βρίσκονται οι ορισμοί. 

Εδώ είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να μοιάζει: 



 

   

 

 

Στα αριστερά, θα βρείτε το θέμα που προσπαθείτε να εξηγήσετε. Σημειώστε ότι η ίδια 

λέξη πληκτρολογείται πολλές φορές με διαφορετικούς τρόπους, ακρωνύμια, 

πληθυντικές μορφές, με ή χωρίς παύλα κ.λπ. Δηλαδή, επειδή όταν ένας μαθητής 

πληκτρολογεί μια λέξη, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι το bot το αναγνωρίζει αμέσως.  

 

Στα δεξιά, υπάρχουν οι ορισμοί / εξηγήσεις. Μπορείτε να αποφασίσετε να τα γράψετε, 

ωστόσο ταιριάζει καλύτερα στους μαθητές. Δεν υπάρχει κανόνας ως προς τη δομή 

αυτής της ενότητας. Στο παράδειγμά μας, οι προτάσεις είναι αρκετά μεγάλες επειδή το 

θέμα του chatbot είναι πολύ τεχνικό, αλλά δεν πρέπει απαραίτητα να είναι.  

 

 Απλώς κάντε κλικ στο «Προσθήκη νέου ορισμού» για να προσθέσετε μια 

ενότητα. Όταν θέλετε να επιβεβαιώσετε μια λέξη-κλειδί, πατήστε Enter μετά από κάθε 

λέξη για να βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί.  

 


