
Cách sử dụng ChatGPT cho trường của bạn 
 

ChatGPT là một mô hình tạo ngôn ngữ mạnh mẽ có thể được sử dụng cho 

nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm chatbot, dịch ngôn ngữ và tóm tắt văn 

bản. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bạn, có nhiều cách khác nhau để sử 

dụng ChatGPT cho trường taekwondo của bạn. Dưới đây là một vài ví dụ: 

Trợ lý ảo: Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo một trợ lý ảo có thể giúp trả 

lời các câu hỏi phổ biến từ học sinh và phụ huynh, chẳng hạn như lịch học, 

giá cả và các yêu cầu kiểm tra đai. Trợ lý ảo có thể được tích hợp với trang 

web hoặc các nền tảng truyền thông xã hội của bạn và có thể sẵn sàng trả 

lời các câu hỏi 24/7. 

Tạo chương trình giảng dạy: Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo kế 

hoạch bài học và chương trình giảng dạy cho các lớp taekwondo của mình. 

Ví dụ: bạn có thể cung cấp cho mô hình thông tin về trình độ và bộ kỹ năng 

của học sinh, cũng như mục tiêu của lớp học và yêu cầu mô hình tạo ra một 

chương trình giảng dạy phù hợp bao gồm các bài tập, bài tập và kỹ thuật để 

giảng dạy. 

Tự động chấm điểm: Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tự động chấm điểm 

các bài luận, báo cáo của học sinh hoặc bài tập viết khác là một phần của 

chương trình giảng dạy. Bạn có thể cung cấp cho mô hình một tập hợp các 

ví dụ về công việc được viết tốt để nó học hỏi, và sau đó yêu cầu nó chấm 

điểm bài tập của học sinh dựa trên sự tương đồng với các ví dụ. 

Dịch ngôn ngữ: Bạn có thể sử dụng ChatGPT để dịch trang web của 

trường hoặc các tài liệu khác mà bạn muốn chia sẻ với học sinh hoặc phụ 

huynh của các em sang các ngôn ngữ khác. Điều này có thể đặc biệt hữu 

ích nếu bạn có số lượng sinh viên đa dạng. 

Chatbot: Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo một chatbot có thể tham gia 

vào các cuộc trò chuyện với học sinh và phụ huynh. Điều này có thể được 

tích hợp vào trang web của trường và sẽ giúp phụ huynh nhận được câu trả 

lời cho các thắc mắc của họ và cũng cung cấp cho họ thông tin mà họ cần. 



Đây chỉ là một vài ví dụ về cách ChatGPT có thể được sử dụng cho trường 

của bạn, nhưng khả năng là vô tận. Các chi tiết thực hiện cụ thể sẽ phụ 

thuộc vào nhu cầu và nguồn lực riêng của trường bạn. 

Xin lưu ý rằng, trong khi ChatGPT là một mô hình mạnh mẽ, nó không phải 

là một giải pháp "mở và dung ngay ", bạn sẽ yêu cầu một số kiến thức về 

lập trình để sử dụng nó và tốt hơn là sử dụng một mô hình được đào tạo 

trước để đào tạo về nhiệm vụ cụ thể hơn là xây dựng mô hình từ đầu. Nếu 

bạn muốn tiến hành triển khai, bạn có thể muốn xem xét việc thuê một nhà 

phát triển hoặc một nhà khoa học dữ liệu có kinh nghiệm làm việc với các 

mô hình giống như GPT-3. 


