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זה כל הסיפור

הדור החדש של ארגון ולמידה

ערן סורוקה
 מנהל שיווק 

שי גרשון, יו״ר מרכז טכנולוגיות
חדשניות בלמידה







SRL בואו נדבר על

תמיכה מבחינת חומר הלמידה החדש - תהליכיות, שלב אחרי
שלב, מענה על שאלות בכל צעד

תמיכה מבחינה רגשית - לעודד, לדרבן, להרים, לתזכר
תמיכה מבחינת הערכה - אחרי הכל, האם החומר הובן ונקלט

(Self-Regulated Learning) להיות בעל מסוגלות למידה עצמית
זו מיומנות נרכשת, שדורשת ליווי והדרכה:

 



הדרכת שלב אחרי שלב



SEL בואו נדבר על

יש איתי מישהו - דמות מונפשת עדיפה על ממשק טקסטואלי/קולי
למורה/עוזר הוראה הווירטואלי יש זהות, אישיות, יכול לשדר רוגע

אפשרות לזהות מילים בעייתיות או מעודדות, להגיב אליהן בהתאם 
בעתיד - שימוש במצלמה ושילוב sentiment analysis כדי לזהות

הבעות/שפת גוף בעייתיות

,Socio Emotional Learning-וידאובוט מכניס מימד חדש לעולמות ה
למידה חברתית-רגשית

 



הבוט כחוויית שיחה אנושית

וידאובוט - יש מישהו מולך, הוא מתקשר בעזרת הבעות פנים ולא
רק טקסט או קול

מנגנונים של ניתוח שפה - הבנת מילים (טריגר) ותגובות מותאמות;
אפשרות להרים דגל ולהמשיך את השיחה עם מדריך אנושי

למידת מכונה וניתוח משפך (funnel) - האם יש תהליכים שפחות
מצליחים, שאלות שאפשר לשאול אחרת

כיום בוטים כבר מסוגלים להביע אמפתיה (גם אם לא כולם...) - זה
בידיים של מי שכותב אותם

 



כלי שמאפשר לתלמידים להתאמן

רוצים לנסות גם? הקליקו כאן כדי לדבר עם פרסטון בעצמכם :)

https://cocohub.ai/video?sceneId=BGR_Classroom&channelId=01-eNpLzkjMy0vNKVa2UjaxMDE1AwAvngTY


הבוט כחווייה לימודית ארגונית
התאמה לקצב אישי - מורה/מנהל רץ מהר מדי, לא הבנתי ולא נעים

לשאול? כאן יש לנו את הבוט: מלא סבלנות, אף פעם לא יגיע ממקום שיפוטי,
ואפשר לנסות שוב ושוב עד שמרגישים שמבינים

מכוונות ללמידה אישית - קשה מאוד ללמוד לבד, כשלומדים עם מישהו יותר
טוב, אבל לא תמיד מישהו זמין. הבוט זמין 24/7

בעולם של ניהול מרחוק - לא תמיד רואים את העובד, אבל כך הוא יכול גם
לסגור קילומטראז׳ לבד וגם לתת פידבק לממונים עליו



העובד/מלמד הווירטואלי שלנו
ממותג-חברה - ״ברנד אמבסדור״,

עם מראה, רקע, ערכים וסגנון דיבור
שתואמים לנו. שייכות ארגונית. הוא

אחד מאיתנו
המלמד הווירטואלי - הוא חלק

מהארגון ומהצוות של בית הספר או
מקום העבודה, הוא בעניינים, יודע על

מה מדובר



העובד/מלמד הווירטואלי שלנו
מטלות אדמיניסטרטיביות - בעזרת שימוש ב-ASR (זיהוי דיבור אוטומטי)

הוא יכול להיות בישיבות צוות, אמון על החלק הטכני , משחרר את
המורים והתלמידים מהצורך לרשום כל דבר, שולח להם סיכומים, משאיר

אותם להתפנות ללמידה. בנוסף, יכול גם לבדוק נוכחות
הנחכה של דמות - פונה למקום הרגשי, אתה לא לבד. יש לו אישיות

דרכי ההוראה - לא רק טקסטואליות, אלא רב-ערוציות: ורבלית +
הדגמות וידאו. מסייע ללמוד ידע חדש או מערכת חדשה, באמצעות

תמונות וסרטונים. מחובר לדטאבייס, מזהה מילים וביטויים



ראג׳י - עוזרת לנערות בפקיסטן



מתחילים לבנות!
בניית חוויית שיחה מזכירה דינמיקה אנושית: להכשיר את עוזר ההוראה,

נציג המכירות או המדריך הטוב ביותר בארגון שלך

איך ליצור את האישיות של הצ׳אטבוט
איך להתחיל בבניית הצ׳אטבוט (הדרכת וידאו)

איך לנווט את השיחה על פי רצונך וצרכיך
איך לאסוף מידע באמצעות הצ׳אטבוט

איך לחבר את הבוט לגוגל קלנדר שלך

מדריכים מפורטים:

https://about.cocohub.ai/how-to-create-your-chatbots-personality-in-cocohub/
https://www.youtube.com/watch?v=jjkCofEJ9BY
https://about.cocohub.ai/chatbots-intents-reinvented-welcome-to-cocohubs-intents-revolution/
https://about.cocohub.ai/how-to-collect-and-store-data-with-your-chatbot/
https://about.cocohub.ai/booking-bot-how-to-create-a-chatbot-that-books-appointments-for-you/


מתחילים לבנות!
מראה

שם
קול

אישיות בסיסית

בחירת אישיות:



בנו בוטכם
פקיד קבלה

(להזין שם עסק,
יוכל לענות על

שאלות בסיסיות)

חבר

בחירת טמפלט:

 



בנו בוטכם
להגדיר בכ-10

מילים מיהו הבוט
ואת מקצועו/אופיו

בעת שהשיחה
״תתרחק״
מהתסריט
המקורי -

האישיות תופעל

אישיות בסיסית:



בנו בוטכם
שאלות בסיסיות:

Fallback בלחיצה על
ייפתח תפריט

שמאפשר לכם לכתוב
תשובות לשאלות

פופולריות - אנחנו
נבין מה השאלות

(אבל אפשר גם לעזור
אם יש צורך...)



בנו בוטכם
בנייה דרך הבילדר (בלחיצה

על brain בדשבורד הראשי):
say :הבוט מדבר

הבוט מקשיב ומנווט:
navigation

intent :למה התכוון המשתמש
(navigation-בתוך ה)



בנו בוטכם
נבדוק אם הבוט עובד

לחיצה על איזור 
ה-test on תאפשר

לתקשר עם הבוט
בטקסט, טלפונית או

בווידאו (שתי
האופציות האחרונות -

לא בעברית)





May the Bots
be with you

תודה!

eran@a-i.com | ערן סורוקה
052-3112237

ISRIT22
הקופון שייתן לכם חודש חינם!


