
Trí tuệ nhân tạo đang biến đổi Giáo dục  

Chúng ta có xu hướng quên rằng giáo dục trực tuyến đã bắt đầu cách đây 

hai thập kỷ và sự gò bó của đại dịch chỉ làm tăng tốc độ phát triển và chấp 

nhận của nó. Tác động tích cực của các công cụ học tập kỹ thuật số đang 

trở nên có thể đo lường được và việc học tập trên thiết bị di động đang mở 

rộng với tốc độ nhanh nhờ công nghệ 5G và truyền thông được cải tiến. 

• 63% học sinh trung học Hoa Kỳ sử dụng các công cụ học tập kỹ 

thuật số hàng ngày 

• 81% sinh viên đại học Hoa Kỳ đồng ý rằng các công cụ học tập kỹ 

thuật số giúp họ cải thiện điểm số 

• Vào năm 2017, khoảng 77% các công ty Hoa Kỳ sử dụng học trực 

tuyến, nhưng 98% đã lên kế hoạch đưa nó vào chương trình của họ 

vào năm 2020. 

Bất chấp quá trình chuyển đổi tích cực đang diễn ra, giáo dục trực tuyến và 

di động phải tiếp tục phát triển và cung cấp cá nhân hóa 1: 1 để đảm bảo 

rằng sự thành công của học sinh không bị suy giảm bởi sự thiếu đồng cảm 

và quan tâm. Các tổ chức cũng cần xây dựng các nền tảng có thể mở rộng 

để có thể cung cấp các chương trình chất lượng cao cho số lượng sinh 

viên chưa từng có trong khi đối phó với tình trạng thiếu hụt đáng báo động 

của các nhà giáo dục ngày càng trầm trọng hơn do đại dịch (nghỉ hưu 

sớm, kiệt sức, sa thải học trực tuyến). 

Trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố cần thiết để giải quyết vấn đề này. Nó đã 

được triển khai tốt cho Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), nhận thức ngữ 

cảnh và các khả năng khác để tăng cường giao tiếp giữa người và máy.  

Tuy nhiên, một giá trị mới nổi duy nhất của AI trong giáo dục sẽ là cá nhân 

hóa các tương tác với sinh viên và nhân viên trong quá trình đào tạo để họ 

có thể phát triển mạnh mẽ với công nghệ học tập kỹ thuật số. 

Soul Machines, công ty hàng đầu trong lĩnh vực AI nhân bản 

Kể từ năm 2016, Soul Machines đã nhân hóa AI thông qua một nền tảng 

trực quan có thể bối cảnh hóa các tương tác của con người và diễn giải 



các yếu tố khó như giọng nói, nhịp điệu và nét mặt. Nền tảng hệ điều hành 

con người được cấp bằng sáng chế của Soul Machines với hoạt ảnh tự 

động là cơ sở để tạo ra Digital PeopleTM có khả năng xử lý thông tin phức 

tạp, nhận đầu vào và phản hồi tương ứng. 

Con người kỹ thuật số có thể nghe, nhìn, hiểu, suy nghĩ và liên hệ với 

khách hàng một cách tự chủ trong thời gian thực và bằng 12 ngôn 

ngữ. Trong giáo dục, hành vi con người thấu cảm của họ biến các tương 

tác trực tuyến vô vị thành các kết nối trực quan có ý nghĩa khiến học sinh 

cảm thấy được hỗ trợ và cố vấn thông qua nỗ lực học tập của họ. 

Hãy tưởng tượng giáo dục với sự trợ giúp của Con 

người kỹ thuật số (Digital People) 

Có được và tham gia trên quy mô lớn 

Với khả năng tiếp cận toàn cầu của học tập kỹ thuật số, các trường học và 

tổ chức cần có những phương pháp mới để thu hút lượng lớn khán giả quốc 

tế và quốc nội. Các chuyến thăm cơ sở và các buổi chạy đường dài không 

còn đủ và đôi khi không phải là một lựa chọn. Digital People có thể tỏ ra rất 

hấp dẫn và lôi cuốn đối với sinh viên mới. Họ có thể là đại sứ cung cấp các 

bài thuyết trình tương tác trên quy mô lớn về các chương trình học tập, hỗ 

trợ tài chính, chỗ ở và các thông tin khác. Hoạt động 24/7 và nói nhiều ngôn 

ngữ, họ có thể tiếp cận số lượng sinh viên không giới hạn, hướng họ đến 

các nguồn tài nguyên có giá trị và ngăn chặn thông tin sai lệch. Ngoài sự 

đồng cảm và hiệu quả về chi phí, Con người kỹ thuật số cũng hấp dẫn các 

thế hệ mới được thúc đẩy bởi sự đổi mới công nghệ và lý tưởng để xây 

dựng một thương hiệu hàng đầu với một diện mạo và cá tính độc đáo. 

Đại diện cho nhóm sinh viên đa dạng của Đại học Maryville, Mya và Emma 

hướng dẫn cả sinh viên tương lai và sinh viên mới nhập học trong những 

tháng đầu tiên của họ trong khuôn viên trường và hơn thế nữa. Họ giúp họ 

điền đơn xin FAFSA, chia sẻ thông tin về văn hóa trường học, và tư vấn về 

việc lập kế hoạch học tập và nghề nghiệp. Mark Lombardi, Chủ tịch Đại 

học Maryville cho biết: “Điều quan trọng nhất ở đây là mọi sinh viên, bất kể 

chủng tộc, sắc tộc, vị trí hay tình trạng kinh tế xã hội ở bất kỳ đâu, đều có 

thể phát huy hết tiềm năng của mình. 



Xây dựng một nơi an toàn hỗ trợ công bằng, hòa nhập 

và đa dạng 

Ghi danh và sắp xếp lớp học có thể là một quá trình căng thẳng đối với học 

sinh. Cố vấn học tập thường xuyên bị choáng ngợp với các yêu cầu giúp 

đỡ có thể không phát huy hết khả năng của họ. Với số lượng đăng ký học 

kỹ thuật số ngày càng tăng, việc tư vấn cho từng học sinh với sự công 

bằng và chú ý không thiên vị dường như không thể mở rộng nếu không có 

trợ lý kỹ thuật số. 

Từ việc chọn chuyên ngành chính, xác minh khả năng tương thích với các 

điều kiện tiên quyết và bằng cấp, quản lý danh sách chờ và xung đột thời 

gian, Nhân viên kỹ thuật số có thể thực hiện các nhiệm vụ có thẩm quyền 

như vậy với hiệu quả và độ tin cậy. Chúng có khả năng đa phương thức và 

có thể truy cập qua điện thoại, máy tính bảng, PC hoặc kiosk. Ngoài khả 

năng sẵn có 24/7 và khả năng nói hơn 12 ngôn ngữ, họ có thể xây dựng 

một kết nối cá nhân hóa với từng học sinh lâu dài từ việc tham gia thông 

qua lập kế hoạch nghề nghiệp. Trong Học tập và Phát triển của doanh 

nghiệp, Con người kỹ thuật số (digital people) có thể hướng dẫn nhân viên 

lựa chọn các lớp học để có được các kỹ năng mới, hoàn thành khóa đào 

tạo về tuân thủ và kiếm chứng chỉ để tiến lên trên bậc thang. Với lực lượng 

lao động kỹ thuật số như vậy, các tổ chức có thể hỗ trợ nhiều sinh viên 

hơn mà không ảnh hưởng đến tỷ lệ duy trì và thành công. 

Cung cấp phương pháp học tập cá nhân hóa 1: 1 
trong suốt hành trình học tập 

Các nhà giáo dục biết rất rõ rằng việc thiếu cá nhân hóa và sự chú ý có thể 

làm suy yếu thành tích của học sinh. Sự sẵn có của các công cụ trực tuyến 

không được trở thành con đường để học sinh tự phát triển. Chắc chắn, 

chatbot và avatar được sử dụng để kích thích tương tác, nhưng nếu không 

có nhận thức và biểu hiện cảm xúc, chúng chỉ có thể mang danh nghĩa trợ 

lý. Con người kỹ thuật số, được cung cấp bởi Hệ điều hành con người, có 

thể cảm nhận được sự phấn khích, nhiệt tình, hoặc ngược lại là sự lo lắng 

hoặc chán nản, và trả lời bằng nét mặt và giọng nói phù hợp. 



Giống như một nhà giáo dục con người, Digital People có thể cảm nhận 

được nếu một học sinh đang đấu tranh để hiểu một khái niệm và đề nghị 

giải thích lại theo cách khác mà không sợ bị phán xét. Họ cũng có một trí 

nhớ không phai mờ và sẽ nhớ tất cả những gì họ đã thảo luận với từng học 

sinh, làm cho việc học tập trở nên rất hiệu quả và phù hợp với kiến thức và 

trình độ kỹ năng của học sinh. Kết nối được cá nhân hóa như vậy đủ điều 

kiện để Người kỹ thuật số trở thành huấn luyện viên và người cố vấn. 

 

Một người đi đầu trong việc chuyển hóa năng lượng đã đưa Will đến với lớp 

học. Will là một Giáo viên kỹ thuật số hấp dẫn, người có thể dạy và đố bọn trẻ 

một cách tinh nghịch về cách sử dụng năng lượng hợp lý như năng lượng mặt 

trời và gió. “Điều khiến tôi thích thú là phản ứng của lũ trẻ với Will. Cách họ nhìn 

thế giới thật sáng tạo và khác biệt, và Will thực sự thu hút sự chú ý của họ, 

”Nikhil Ravishankar, Giám đốc kỹ thuật số tại Vector cho biết. 

Đổi mới các chương trình mới 
Ngày nay, Người kỹ thuật số có thể có nhiều vai trò trong ngành giáo dục 

từ bộ phận hành chính và tư vấn đến lớp học và phòng học, nhưng họ 

cũng có thể mở đường cho các chương trình đặc biệt sáng tạo như nghiên 

cứu ngoại ngữ, dạy kèm trẻ tự kỷ và khuyết tật nhận thức, thực tập và 

chuyển đổi nghề nghiệp. 



Trong tương lai với sự tích hợp của Con người kỹ thuật số vào cuộc sống 

hàng ngày của chúng ta, Soul Machines đã xác định một khuôn khổ của 

hoạt ảnh tự động bao gồm các nền tảng AR / VR và Metaverse được quan 

tâm nhiều trong Giáo dục và L&D của công ty. Vì vậy, chúng ta có thể hình 

dung những trải nghiệm học tập 3D trong tương lai chẳng hạn như thực 

hành với một máy công cụ mới hoặc can thiệp phẫu thuật. 

Phần kết luận 

Học trực tuyến được cá nhân hóa là tương lai của ngành giáo dục. Sử 

dụng Con người kỹ thuật số giúp thu hẹp khoảng cách giữa lớp học truyền 

thống và học tập trực tuyến, cung cấp thông tin liên lạc trực quan dựa trên 

các tương tác được cá nhân hóa, định hướng theo cảm xúc. 

Các tổ chức học thuật và eLearning có thể thúc đẩy nhiều đổi mới với Con 

người kỹ thuật số: 

• Kết nối với sinh viên và nhân viên trong việc đào tạo ở nơi họ đang ở 

• Tạo trải nghiệm cá nhân hóa cao, giảm tỷ lệ bỏ học 

• Xây dựng một thương hiệu hỗ trợ sự đa dạng, công bằng và hòa 

nhập 

• Tăng tỷ lệ thành công của học sinh 

• Giảm chi phí, nâng cao hiệu quả 

• Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ 

 


