
 

 

Φύλλο δραστηριότητας 7 

Διάδοση του chatbot μου 

Αυτό το φύλλο δραστηριοτήτων καλύπτει τα ακόλουθα θέματα: 

• πώς να επιτρέψετε στους μαθητές να χρησιμοποιούν το chatbot που 

δημιουργήσατε,  

• τι στατιστικά στοιχεία παρέχει το Tutorbot. 

Πώς να παρέχετε πρόσβαση στους μαθητές σας 

Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν χρήστη σε ένα συγκεκριμένο chatbot, εισαγάγετε τη 

διεπαφή χρήστη του chatbot με το οποίο θέλετε να συνεργαστεί ο μαθητής.  Για να 

φτάσετε εκεί, κάντε κλικ σε ένα από αυτά  ή στο "κουμπί δράσης" με αυτό 

το εικονίδιο .  

 

Η διεπαφή χρήστη αποτελείται από δύο μέρη: 

• ένα τμήμα όπου ήδη έχει χορηγηθεί πρόσβαση στον χρήστη και 

• ένα τμήμα όπου προσθέτουμε χρήστη. 

Στο τμήμα όπου ήδη έχει χορηγηθεί πρόσβαση στην χρήστη, μπορείτε να δείτε τη λίστα 

των χρηστών που έχουν πρόσβαση στο chatbot. Τα στοιχεία του χρήστη 

αποτελούνται από: 

• τι ρόλο έχουν οι χρήστες στο chatbot σας, 

• πότε ήταν η τελευταία φορά που συνδέθηκαν, 

• το κουμπί  το οποίο εμφανίζει το προφίλ του χρήστη, 

• το κουμπί το οποίο περιορίζει την πρόσβαση του χρήστη το chatbot. 



 

   

 

Ο ρόλος "τροποποίηση" επιτρέπει στον χρήστη να εισέλθει στη ρύθμιση του chatbot 

και να τον τροποποιήσει ακριβώς όπως ο χρήστης που το δημιούργησε. Ένας νέος 

χρήστης έχει πάντα έναν ρόλο "διαβούλευσης". Ο ρόλος "διαβούλευση" σημαίνει ότι ο 

χρήστης μπορεί να μάθει μόνο με ένα chatbot.  

 

Το κουμπί  "προφίλ χρήστη" σάς επιτρέπει να βλέπετε τη δραστηριότητα του μαθητή 

σε όλα τα chatbots στα οποία έχει πρόσβαση ο μαθητής. 

 

 

Σε κάθε chatbot μπορείτε να δείτε τα εξής στοιχεία για κάθε μαθητή: 

• Συνολική πρόοδος σε όλες τις ακολουθίες, 

• πόσες ακολουθίες ζήτησε ο μαθητής, 

• πόσους πόρους κατέβασε ο μαθητής και 

• ποιους πόρους άνοιξε ο μαθητής. 



 

   

 

 

Προσθήκη χρήστη στο chatbot 

Οι νέοι μαθητές μπορούν να προσκληθούν σε ένα chatbot στο τμήμα "προσθήκη 

χρήστη". Μπορείτε να εγγράψετε κάθε μαθητή συμπληρώνοντας τις ακόλουθες 

λεπτομέρειες: διεύθυνση e-mail, όνομα ή επώνυμο. Ο μαθητής θα λάβει e-mail με τα 

στοιχεία σύνδεσής του. 

 

 

 

Εάν δεν θέλετε να εγγράψετε τους μαθητές σας έναν προς έναν, δημιουργήστε ένα 

αρχείο excel με τα στοιχεία των μαθητών και ανεβάστε το στην πλατφόρμα. Απλώς 

κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί  στο κάτω μέρος της 

σελίδας και επιλέξτε το αρχείο σας. Το αρχείο excel πρέπει να είναι σε μορφή ".xls" (όχι 



 

   

.xlsx ή άλλες μορφές). Το αρχείο excel πρέπει να συμπληρωθεί με τις ακόλουθες 

πληροφορίες σύμφωνα με αυτό το παράδειγμα: 

 

• Στήλη A: last_name 

• Στήλη B: first_name 

• Στήλη C: e-mail address 

 

 Μόλις εγγραφούν οι μαθητές, μπορούν να δοκιμάσουν όλα τα δημόσια 

chatbots! 

 

 

Στατιστικά στο Tutorbot 

Ο καθηγητής μπορεί να δει τα στατιστικά στοιχεία κάνοντας κλικ στο κουμπί "ενέργεια" 

 στη λίστα ChatBots ή κάνοντας κλικ στο  όταν εργάζεται σε αυτό. 

Αυτή είναι η διεπαφή: 



 

   

 

 

Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για καθεμία από τις ακολουθίες. Συγκεκριμένα: 

• πόσες φορές ζητήθηκε μια ακολουθία (π.χ. "Θέλω περισσότερες πληροφορίες 

για την δυσλεξία”), 

• πόσους χρήστες συμβουλεύτηκαν (είτε άνοιξαν είτε κατέβασαν) τουλάχιστον 

έναν πόρο, 

• πόσους πόρους για κάθε ακολουθία πραγματοποιήθηκαν ερωτήσεις, 

• πόσες ασκήσεις έκαναν οι μαθητές συνολικά. 

 Μπορείτε να δείτε ποια θέματα είναι δημοφιλή στους μαθητές σας, ποια όχι και 

να προσαρμόσετε ανάλογα το περιεχόμενο του chatbot ή τις διαλέξεις σας! 

 

Στο κάτω μέρος της σελίδας, θα βρείτε ένα γράφημα που δείχνει πόσους πόρους 

ζητήθηκε η γνώμη σας ανά ημέρα τις τελευταίες 30 ημέρες.. 



 

   

 

 Το γράφημα εμφανίζεται επίσης όταν γίνεται αναζήτηση περισσότερων 

πόρων. Οι μαθητές μελετούν πριν από μια εξέταση, πριν από μια διάλεξη ή μετά; Βρείτε 

το εδώ! 


