
AI đã đến ngay đây, và những tác động của nó đối 

với giáo dục không thể quan trọng hơn 

Chatbot ChatGPT của OpenAI đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua 

về tương lai của việc dạy, học và trí tuệ nhân tạo.  

Các nhà giáo dục đã chỉ ra ngay lập tức rằng chatbot có thể tạo ra 

câu trả lời có ý nghĩa cho các câu hỏi từ các kỳ thi và bài đánh 

giá. Không phải lúc nào cũng có thể gán những câu trả lời này cho 

một nguồn cụ thể, khiến các nhà giáo dục khó phát hiện đạo văn.  

Những lo ngại này đã không bị bỏ qua.  OpenAI, ngay sau khi 

ChatGPT được phát hành, đã thông báo rằng họ đang tạo ra một 

"chữ ký số" cho các phản hồi của chatbot. Hình mờ này có thể được 

nhúng trong các phản hồi của chatbot như một tín hiệu kỹ thuật số 

để xác định nội dung là do AI tạo ra và không dễ dàng để xóa.  

Các chuyên gia đã chỉ ra rằng mọi người sẽ tìm ra giải pháp.  Sẽ 

không mất nhiều thời gian để các mô hình AI khác mạnh mẽ như 

ChatGPT. Điều này có ý nghĩa gì đối với không gian giáo dục?  

Chúng ta có thể nói một cách an toàn rằng chúng ta có thể mong 

đợi một số năm khó khăn trong tương lai.  

Đầu tiên, ChatGPT là gì? 

ChatGPT sử dụng GPT3, là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), được 

đào tạo từ một lượng lớn dữ liệu văn bản, khoảng 500 tỷ từ.  Các mô 

hình ngôn ngữ lớn dự đoán từ có khả năng nhất từ danh sách các 

từ đầu vào. Điều này thường được thực hiện như một câu hỏi.  

Mô hình được đào tạo với nhiều tỷ thông số để đại diện cho sự 

phức tạp của thế giới. Thuật toán điều chỉnh các thông số của nó 

để tạo ra câu trả lời giống như con người cho nhiều câu hỏi khác 

nhau bằng cách kết hợp dữ liệu trong thế giới thực.  Lấy ví dụ này: 

Bạn có thể để bao nhiêu trứng trong một hạt gạo? 



Vì trứng nhỏ hơn trứng nên không thể nhét chúng vào hạt gạo.  Một hạt 

gạo, là một hạt tròn nhỏ, thường có đường kính dưới một milimet. Mặt 

khác, một quả trứng lớn hơn nhiều và thường có kích thước vài trăm 

cm cả chiều dài và chiều rộng . 

 

ChatGPT không hoàn hảo, nhưng khả năng của nó vừa đáng ngạc 

nhiên vừa truyền cảm hứng. ChatGPT có thể mô phỏng các cuộc 

phỏng vấn xin việc, viết bài hát và mã chương trình.  Nó đã vượt qua 

kỳ thi Người thực hành đám mây được chứng nhận của Amazon 

Web Services. Kỳ thi này thường mất từ 2 đến 6 tháng để chuẩn bị.  

Khía cạnh đáng quan tâm nhất của giai đoạn đầu của công nghệ có 

lẽ là giai đoạn sơ khai của nó.  Hàng triệu người dùng của ChatGPT 

đang đồng thời cung cấp cho OpenAI nhiều dữ liệu hơn để giúp  cải 

thiện chatbot. 

GPT4 sẽ là phiên bản tiếp theo của mô hình này. Nó sẽ chứa khoảng 

100 nghìn tỷ tham số, gấp khoảng 500 lần so với GPT3.  Điều này 

gần với số lượng kết nối thần kinh được tìm thấy trong não người.  



AI sẽ tác động đến giáo dục như thế nào?  

Tiềm năng của các hệ thống AI đã đặt ra rất nhiều câu hỏi về thực 

tiễn giáo dục và đánh giá của chúng tôi.  

Hầu hết các trường học và đại học đánh giá sinh viên bằng cách 

yêu cầu họ gửi một sản phẩm học tập của họ để chấm điểm, 

thường là một bài luận hoặc một bài tập viết. Những "sản phẩm" 

này giờ đây có thể được sản xuất ở cấp độ cao hơn, trong thời 

gian ngắn hơn và với ít nỗ lực hơn nhiều của sinh viên sử dụng 

các mô hình AI. 

Ngoài ra, sản phẩm của học sinh có thể không đủ bằng chứng để 

chứng minh việc học của họ. 

Nó không phải là một vấn đề với các đánh giá bằng văn bản.  Mô 

hình GPT3 của OpenAI vượt trội hơn tất cả sinh viên trong các 

khóa học lập trình nhập môn, theo một nghiên cứu vào tháng 

Hai. Theo các tác giả, "mối đe dọa hiện sinh mới nổi" này đối với 

việc dạy và học lập trình giới thiệu.  

Nó có thể tạo ra các kịch bản và kịch bản sân khấu. Các trình tạo 

hình ảnh AI như DALL-E có thể tạo ra nghệ thuật chất lượng cao.  

Chúng ta nên làm gì? 

Chúng ta cần xem xét làm thế nào AI có thể được sử dụng để tăng 

cường dạy và học hơn là phá vỡ nó.  Đây là ba phương pháp để 

đạt được điều này. 

1. Kết hợp AI vào giảng đường và lớp học  

Hết lần này đến lần khác, lịch sử đã chứng minh rằng các tổ chức 

giáo dục có khả năng thích ứng với các công nghệ mới.  Sự gia 

tăng của máy tính cầm tay trong những năm 1970 khiến các giáo 

viên toán học lo lắng về tương lai. Nhưng toán học đã tồn tại.  

AI không phải là kết thúc của các đánh giá như Google và Wikipedia.  



Các công nghệ mới có thể dẫn đến những cách thức mới và sáng 

tạo để thực hiện công việc. AI sẽ được sử dụng để dạy và học. 

Các mô hình AI không nên được sử dụng như một cách để cấm 

chúng, mà nên được tích hợp vào việc học và giảng dạy.  

2. Học sinh nên được đánh giá dựa trên tư duy phản biện của 

họ 

Một mô hình AI không thể tái tạo quá trình học tập và thể dục nhịp 

điệu tinh thần liên quan. 

Các đánh giá có thể được thiết kế để đánh giá nhiều hơn sản 

phẩm. Họ cũng có thể đánh giá toàn bộ quá trình đạt được điều 

đó. Sự sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề 

của học sinh sau đó là trọng tâm chính.  

Học sinh có thể sử dụng AI để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng họ vẫn 

sẽ được đánh giá dựa trên thành tích của họ. 

3. Những điều quan trọng 

Thay vì sử dụng các kỳ thi trên lớp để cấm sử dụng AI (điều mà 

nhiều người có thể bị cám dỗ), các nhà giáo dục có thể tạo ra các 

bài đánh giá tập trung vào các kỹ năng mà học sinh sẽ cần trong 

tương lai. Có vẻ như AI sẽ là một trong những thứ này.  

Khi công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn, các mô hình AI sẽ được sử 

dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.  Sinh viên sẽ được sử dụng 

AI trong các môi trường làm việc trong tương lai. Tại sao không để 

họ kiểm tra nó ngay bây giờ? 

Sự khởi đầu của AI 

“Có những thập kỷ không có gì xảy ra và những tuần có nhiều 

thập kỷ sự kiện.” 

Trí tuệ nhân tạo đã làm cho tuyên bố này trở thành một sự thật . AI 

đang buộc các nhà giáo dục phải suy nghĩ lại về giáo dục.  Nó có 

thể trao quyền cho học sinh và giáo viên nếu chúng ta nắm lấy AI.  



 

 AI đã ở đây, và những tác động của nó đối với giáo dục không 

thể quan trọng hơn 

 Đúng vậy, AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc 

sống hiện đại và đã tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực khác 

nhau, trong đó giáo dục là một trong số đó. AI có thể được sử 

dụng để giúp giáo viên có thể tiếp cận học sinh cá nhân hơn bằng 

cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu và các giải pháp tự 

động hóa, giúp giáo viên có thể tập trung vào việc giảng dạy và hỗ 

trợ học sinh cá nhân hơn. AI cũng có thể được sử dụng để tạo ra 

các khóa học trực tuyến và các tài liệu học tập tự động, giúp cho 

việc học trở nên hiệu quả hơn và dễ dàng hơn. Tuy nhiên, cũng có 

một số những điều cần phải lưu ý khi sử dụng AI trong giáo dục, 

bao gồm việc đảm bảo rằng các giải pháp AI được phát triển và sử 

dụng một cách công bằng và không gây tôn trọng con người.  

 


