
Tại sao Chương trình các lớp Khoa học Máy 
tính nên tăng gấp đôi AI và Khoa học Dữ liệu 

Nếu bạn không biết, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu nghe có vẻ giống 

như những tập hợp con đặc biệt của lĩnh vực khoa học máy tính, nhưng đã 

được tìm hiểu và giảng dạy ngay cả ở cấp Tiểu học và Trung học. 

Nhưng bất cứ ai nghiêm túc về việc mở rộng giáo dục khoa học máy tính—

một danh sách bao gồm các CEO và nhà hoạch định chính sách của công 

ty trong danh sách Fortune 500 — nên suy nghĩ cẩn thận về việc nhấn 

mạnh AI, trong đó máy tính được đào tạo để thực hiện các nhiệm vụ mô 

phỏng một số những gì bộ não con người có thể làm và khoa học dữ liệu, 

trong đó học sinh học cách ghi lại, lưu trữ và phân tích dữ liệu. 

Điều đó có nghĩa là đảm bảo trẻ em có quyền truy cập vào các tài nguyên 

được thiết kế tốt để học các môn học đó, thúc đẩy sự phát triển chuyên 

môn cho những người dạy chúng, cho các cố vấn nghề nghiệp tiếp xúc với 

thông tin về cách giúp sinh viên theo đuổi công việc trong các lĩnh vực đó, 

và hơn thế nữa. 

Điều bắt buộc đó là trọng tâm của một danh sách các khuyến nghị bởi 

CSforALL, một nhóm vận động giáo dục đã trình bày vào tháng trước tại 

hội nghị thường niên của Hiệp hội Công nghệ Quốc tế về Giáo dục. 

Leigh Ann DeLyser, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của CSforALL, 

đã nói chuyện với Tuần lễ Giáo dục về một số ý tưởng bức tranh lớn xung 

quanh việc thúc đẩy tập trung nhiều hơn vào AI và Khoa học Dữ liệu trong 

giáo dục khoa học máy tính. Dưới đây là một số điểm chính rút ra từ cuộc 

trò chuyện đó. 

Giảng dạy khoa học máy tính — bao gồm AI và Khoa học Dữ liệu — có thể 

giúp thế hệ tiếp theo chiến đấu với các vấn đề xã hội lớn. 

Đây là những công cụ sẽ mang lại cho học sinh cơ hội tốt nhất để vượt 

qua những thách thức trong các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và biến 

đổi khí hậu. 



"Thế giới của chúng ta rất phức tạp và lộn xộn và đầy rẫy những vấn đề 

lớn," DeLyser nói. AI và Khoa học Dữ liệu là những lĩnh vực phát triển 

nhanh chóng khi nói đến việc làm, nhưng "chúng cũng là những công cụ 

phát triển nhanh nhất đang được sử dụng bởi các doanh nhân, tổ chức phi 

lợi nhuận và chính phủ mỗi ngày. Bất kể bạn làm gì trong cuộc sống, nếu 

bạn muốn giải quyết những vấn đề lớn mà chúng ta gặp phải trên thế giới, 

bạn sẽ cần phải hiểu những điều này và cách chúng có thể được sử dụng, 

ngay cả khi bạn không phải là lập trình viên đang viết mã khiến chúng đi. 

Học sinh từ tất cả các nền tảng khác nhau phải có căn bản về khoa học 

máy tính. 

Điều đặc biệt quan trọng là tăng cường đa dạng kinh tế xã hội, chủng tộc 

và giới tính trong lĩnh vực này. 

"Nghiên cứu cho thấy rằng các nhóm có nền tảng khác nhau là những 

người giải quyết vấn đề tốt hơn, bởi vì họ nghĩ về các vấn đề với những 

cách khác nhau," DeLyser nói. "Khi mọi người đều có cùng quan điểm, bạn 

có xu hướng bỏ lỡ một số ý tưởng hoặc những thách thức lớn xuất hiện 

trên đường đi. ... Chúng tôi [muốn] cung cấp quyền truy cập bình đẳng, bất 

kể mã ZIP [sinh viên] lớn lên ở đâu, cho những nghề nghiệp và cơ hội 

được trả lương cao sau này trong cuộc đời của họ. 

Đã có những mô hình tốt về cách dạy AI và Khoa học Dữ liệu. 

Có thể thấy các khu học chánh đã thử nghiệm cách làm tốt điều này, nếu 

bạn biết phải tìm ở đâu, DeLyser nói. "Thông thường, chúng tôi đóng 

khung [truy cập khoa học máy tính] như một câu chuyện không đầu đủ. 

Không có gì xảy ra trong giáo dục, hoặc giáo dục đang thất bại.” 

Nhưng đó không phải là trường hợp, cô ấy nói thêm. Ví dụ, khu học 

chánh lớn của Quận Gwinnett bên ngoài Atlanta, đang chuẩn bị mở một 

trường trung học tập trung vào trí tuệ nhân tạo.  

Các Trường Công Lập Quận Gwinnett đã mở một trường trung học theo 

chủ đề mỗi hai năm qua, nhưng học khu đang thực hiện tham vọng mới 

với việc thiết kế trường trung học mới nhất của mình. Các quan chức học 

khu cho biết Trường Trung học Seckinger theo chủ đề trí tuệ nhân tạo mới 



ở Buford sẽ là một phần của cụm theo chủ đề đầu tiên của học khu vào 

tháng 8 năm 2022. 

Quận Gwinnett công bố trường trung học mới với trọng tâm là trí tuệ nhân 

tạo 

Học khu Quận Gwinnett là nơi sinh sống của nhiều học sinh hơn bất kỳ 

học khu nào khác trong tiểu bang. 

Một số học sinh quay trở lại lớp học trong tuần này đang quay trở lại một 

trường trung học hoàn toàn mới. 

Seckinger High School là một trong những trường công lập đầu tiên trong 

cả nước tập trung vào trí tuệ nhân tạo và giúp học sinh sẵn sàng cho công 

nghệ của tương lai. 

Học sinh và nhân viên đã nói chuyện với Matt Johnson của Kênh 2 cho biết 

họ rất vui mừng được trở thành một phần của trường đổi mới. 

Sanai Wilkinson là một trong 200 học sinh cuối cấp trung học đã đăng ký 

gia nhập trường trung học Seckinger. Khi được hỏi tại sao cô ấy lại làm 

vậy, cô ấy nói rằng cô ấy chỉ đang tìm kiếm một cái gì đó khác biệt. 

"Các trường học không thực sự nói về những gì tiếp theo sau khi tốt 

nghiệp trung học. Nhưng điều này tôi cảm thấy như thế, tôi cảm thấy như 

đó là một bước nhảy tốt, "Wilkinson nói. " 

Công nghệ có mặt ở khắp mọi nơi tại khuôn viên hiện đại rộng 538,000 

foot vuông. 

Trường Buford là trường đầu tiên trong quận và tự nhận mình là trường 

đầu tiên trong cả nước có chương trình giảng dạy tập trung vào việc phát 

triển trí tuệ nhân tạo. 

"Chúng tôi sẽ bắt đầu hoạt động với việc học cách định nghĩa trí tuệ nhân 

tạo," một giáo viên nói với Johnson. 

Trọng tâm là làm cho sinh viên "sẵn sàng cho tương lai" với các lớp học bổ 

sung về kỹ thuật và phòng thí nghiệm có gỗ, kim loại và máy in 3D. 



"Chúng tôi muốn đảm bảo rằng học sinh của chúng tôi đã sẵn sàng cho 

tương lai đó," hiệu trưởng Memorie Reesman nói. 

Tại Bentonville, Ark., nơi Walmart đặt trụ sở chính, học sinh trung học địa 

phương thực tập với công ty có cái nhìn trực tiếp về cách gã khổng lồ bán 

lẻ sử dụng AI để định cấu hình bố cục cửa hàng, nhằm mục đích tối đa hóa 

lợi nhuận. 

Không bao giờ là quá sớm để bắt đầu giảng dạy trí tuệ nhân tạo. 

Tin hay không tùy bạn, những đứa trẻ mới lớn như mẫu giáo hoặc thậm 

chí tiểu học có thể trở nên quen thuộc với những điều cơ bản của AI, 

DeLyser nói. 

"AI là nhận dạng mẫu. Một trong những kỹ năng căn bản quan trọng nhất 

để phát triển đại số và toán học cho trẻ em ở trường mẫu giáo, và thậm chí 

cả tiểu học, là nhận dạng mẫu. "Đây là một vòng tròn, đây là một hình 

vuông," DeLyser nói. Dạy AI là "yêu cầu họ thực hiện việc học mà họ đang 

làm để nhận dạng mẫu chỉ một bước nữa. Nó giống như, OK, 'Tôi sẽ dạy 

bạn, bạn sẽ dạy một người bạn. Bây giờ tôi sẽ dạy một máy tính. Nó không 

quá xa so với công việc mà họ đang làm.” 


