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ChatGPT có thể có ý nghĩa gì đối với giáo dục đại học và xã hội? 

CHỈNH SỬA ĐỂ THÊM: Đây là một tài liệu sống và đã phát triển 

kể từ lần đầu tiên được đăng. 

Hôm nay tôi sẽ tổ chức một phiên Diễn đàn Xu hướng Tương lai 

về chủ đề này (vui lòng tham gia cùng chúng tôi!). Ở đây tôi muốn 

cung cấp một số tài nguyên để hỗ trợ nó, cho những người tham 

gia và bất kỳ ai khác quan tâm. 

Để bắt đầu, đây là trang OpenAI giới thiệu bot và một nút bấm để 

khởi động nó. 

Tiếp theo, các tài nguyên, bao gồm các bài đọc, podcast, video 

và dự án. Mỗi người có một vài từ về lý do tại sao tôi thấy chúng 

hữu ích. 

Bài đọc 

1. Ian Bogost, “ChatGPT ngu ngốc hơn bạn nghĩ: Coi nó như 

một món đồ chơi, không phải một công cụ” phê bình công 

nghệ này, coi nó như một nhà cung cấp hoành tráng những 

thứ nhảm nhí, sau đó yêu cầu chúng tôi coi bot như một loại 

đồ chơi hoặc công cụ để chơi với sự quét rộng của nội dung 

kỹ thuật số. 

2. Katy Ilonka Gero, “AI Reveals the Most Human Part of 

Writing” tranh luận về AI với tư cách là một trợ lý viết lách, 

đặc biệt là trợ giúp với những phần sáng tác và sáng tạo ít 

giàu trí tưởng tượng hơn. 

https://bryanalexander.org/future-of-education/resources-for-exploring-chatgpt-and-higher-education/
https://shindig.com/login/event/chatgpt
https://shindig.com/login/event/chatgpt
https://openai.com/blog/chatgpt/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/chatgpt-openai-artificial-intelligence-writing-ethics/672386/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/chatgpt-openai-artificial-intelligence-writing-ethics/672386/
https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-writing-art/
https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-writing-art/


3. Nancy Gleason, “ChatGPT và sự trỗi dậy của các nhà văn 

AI: giáo dục đại học nên ứng phó như thế nào?” đề xuất các 

đánh giá thay thế cũng như yêu cầu học sinh sử dụng 

chatbot để tạo ra bài viết mà họ có thể phê bình. 

4. David Golumbia, “ChatGPT không nên tồn tại” buộc tội AI 

sáng tạo với chủ nghĩa hư vô và quan điểm xấu về nhân loại. 

5. Daniel Herman, “The End of High-School English: Tôi đã dạy 

tiếng Anh được 12 năm và tôi rất ngạc nhiên trước những gì 

mà ChatGPT có thể tạo ra” cho rằng công nghệ này sẽ cho 

phép học sinh gian lận ở các cấp độ chính. “Những gì GPT 

có thể tạo ra ngay bây giờ tốt hơn phần lớn bài viết mà giáo 

viên hoặc giáo sư bình thường của bạn nhìn thấy.” 

6. Darren Hudson Hick, “Hôm nay, tôi đã bắt được kẻ đạo văn 

đầu tiên sử dụng phần mềm AI để viết tác phẩm của cô 

ấy…” (Bài đăng trên Facebook) mô tả một trường hợp gian 

lận với ChatGPT và rút ra kết luận từ trải nghiệm này. 

7. Anders Isaksson, “ChatGPT and its Effects on Higher 

Education” cung cấp một cái nhìn tổng quan về công nghệ và 

nhiều ý nghĩa khác nhau đối với giáo dục, bao gồm cả bản quyền. 

8. Sung Kim, “Cách phát hiện đầu ra ChatGPT của 

OpenAI” trình bày cách sử dụng một công cụ ( Bộ phát 

hiện OpenAI cơ sở RoBERTa của Hugging Face ) để phát 

hiện việc viết bot. 

9. Steven D. Krause, “AI Can Save Writing by Killing 'The 

College Essay'” nhận thấy một số vấn đề lớn với 

ChatGPT. Đầu tiên, những người hướng dẫn viết sẽ có thể 

phát hiện ra cách viết của bot và phản hồi một cách thích 

hợp. Thứ hai, bot không thể nghiên cứu. Thay vào đó, công 

cụ này có thể giúp một số sinh viên cải thiện bài viết của họ 

và người hướng dẫn nên tạo ra các bài tập tốt hơn. 

https://www.timeshighereducation.com/campus/chatgpt-and-rise-ai-writers-how-should-higher-education-respond
https://www.timeshighereducation.com/campus/chatgpt-and-rise-ai-writers-how-should-higher-education-respond
https://davidgolumbia.medium.com/chatgpt-should-not-exist-aab0867abace
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/?utm_source=copy-link&utm_medium=social&utm_campaign=share
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/?utm_source=copy-link&utm_medium=social&utm_campaign=share
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/openai-chatgpt-writing-high-school-english-essay/672412/?utm_source=copy-link&utm_medium=social&utm_campaign=share
https://www.facebook.com/title17/posts/pfbid0D8i4GuCUJeRsDJjM1JJtfkDYDMCb7Y7RdK2EoyVhRuctg9z2fhvpo1bB2WAxGBzcl
https://www.facebook.com/title17/posts/pfbid0D8i4GuCUJeRsDJjM1JJtfkDYDMCb7Y7RdK2EoyVhRuctg9z2fhvpo1bB2WAxGBzcl
https://www.facebook.com/title17/posts/pfbid0D8i4GuCUJeRsDJjM1JJtfkDYDMCb7Y7RdK2EoyVhRuctg9z2fhvpo1bB2WAxGBzcl
https://www.andersexcel.se/chatgpt/
https://www.andersexcel.se/chatgpt/
https://medium.com/geekculture/how-to-detect-if-an-essay-was-generated-by-openais-chatgpt-58bb8adc8461
https://medium.com/geekculture/how-to-detect-if-an-essay-was-generated-by-openais-chatgpt-58bb8adc8461
https://huggingface.co/roberta-base-openai-detector
http://stevendkrause.com/2022/12/10/ai-can-save-writing-by-killing-the-college-essay/
http://stevendkrause.com/2022/12/10/ai-can-save-writing-by-killing-the-college-essay/


10. Stephen Marche, “Bài luận đại học đã chết: Không ai 

chuẩn bị cho việc AI sẽ biến đổi giới học thuật như thế nào” , 

theo tiêu đề, ChatGPT đã giết chết bài luận đại học, ít nhất 

là trong lĩnh vực nhân văn. Bây giờ chúng tôi muốn có nhiều 

cuộc thảo luận hơn giữa các nhà nhân văn và các nhà công 

nghệ. 

11. Beth McMurtrie, “Các chuyên gia giảng dạy đang lo 

lắng về ChatGPT, nhưng không phải vì những lý do mà bạn 

nghĩ” phỏng vấn một nhóm những người hướng dẫn viết về 

quan điểm của họ, bao quát rất nhiều cơ sở. 

12. Katie Metzler và ChatGPT, “Làm thế nào ChatGPT có 

thể chuyển đổi giáo dục đại học” bao hàm rất nhiều hàm ý 

và cũng là một ví dụ điển hình về việc sử dụng công nghệ 

để viết một phần quan trọng của bài đăng. 

13. Anna Mills, “Làm cách nào để chúng tôi ngăn chặn tình 

trạng mất kiến thức do trình tạo văn bản AI?” Một danh sách 

các ý tưởng giảng dạy. Một tài liệu sống. 

14. Ethan Mollick, “Giáo sư cơ khí” sử dụng bot để phát 

triển giáo trình lớp học, sau đó là một số loại bài viết học 

thuật. 

15. Eva Rtology, “Làm thế nào để xác định các câu chuyện 

chatGPT?” khuyên chúng tôi rằng người đọc có thể phát 

hiện việc viết bot và các công cụ đang được phát triển (và 

một số đã có sẵn) sẽ giúp chúng tôi làm điều đó. 

16. Jeff Schatten, “Trí tuệ nhân tạo sẽ giết chết việc viết 

lách ở trường đại học? Các chương trình trực tuyến có thể 

tạo ra các giấy tờ tốt với giá rẻ. Gì bây giờ?" đưa ra trường 

hợp về những hạn chế của chatbot và ủng hộ việc thay đổi 

phương pháp sư phạm để tránh đạo văn. 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/chatgpt-ai-writing-college-student-essays/672371/
https://www.theatlantic.com/technology/archive/2022/12/chatgpt-ai-writing-college-student-essays/672371/
https://www.chronicle.com/article/ai-and-the-future-of-undergraduate-writing
https://www.chronicle.com/article/ai-and-the-future-of-undergraduate-writing
https://www.chronicle.com/article/ai-and-the-future-of-undergraduate-writing
https://www.socialsciencespace.com/2022/12/how-chatgpt-could-transform-higher-education/
https://www.socialsciencespace.com/2022/12/how-chatgpt-could-transform-higher-education/
https://docs.google.com/document/d/1m4e2VAlWBzXoteYSGvCO1eTf6GQlOsrjltoJvod0h6g/edit
https://docs.google.com/document/d/1m4e2VAlWBzXoteYSGvCO1eTf6GQlOsrjltoJvod0h6g/edit
https://oneusefulthing.substack.com/p/the-mechanical-professor
https://medium.com/data-driven-fiction/how-to-identify-chatgpt-stories-ec002304fd6c
https://medium.com/data-driven-fiction/how-to-identify-chatgpt-stories-ec002304fd6c
https://www.chronicle.com/article/will-artificial-intelligence-kill-college-writing
https://www.chronicle.com/article/will-artificial-intelligence-kill-college-writing
https://www.chronicle.com/article/will-artificial-intelligence-kill-college-writing


17. Brad Stone, “Niềng răng phần mềm giáo dục chống 

gian lận cho AI Chatbots” xem xét cách Turnitin và những 

người khác có thể phản hồi. 

18. John Warner, “Freaking Out About ChatGPT—Part I” – 

cho rằng bot lên án việc dạy viết luận tồi, đặc biệt là ở K-

12. Hy vọng rằng chúng ta sẽ vượt qua phương pháp sư 

phạm đó để chuyển sang một phương pháp tốt hơn, “hãy để 

[các] học sinh khám phá quá trình học viết đầy lộn xộn và 

khó khăn.” 

19. Marc Watkins, “AI Will Augment, Not Replace” báo cáo 

về công trình gần đây của Đại học Mississippi về chatbot và 

giáo dục, bao gồm cả việc sử dụng trình tạo phản biện. 

 

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-12-14/anti-cheating-education-software-braces-for-chatgpt
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2022-12-14/anti-cheating-education-software-braces-for-chatgpt
https://www.insidehighered.com/blogs/just-visiting/freaking-out-about-chatgpt%E2%80%94part-i
https://www.insidehighered.com/blogs/just-visiting/guest-post-ai-will-augment-not-replace


Thư mục 
1. Anna Mills, “Trình tạo văn bản AI và dạy viết: Điểm khởi đầu cho 

yêu cầu” thu thập tập hợp các phần giới thiệu và tài nguyên. 

2. ____, “Trình tạo văn bản AI: Nguồn kích thích thảo luận giữa 

các giáo viên,” Google Tài liệu với rất nhiều nguồn. 

3. Lee Skallerup Bessette, bộ sưu tập “ChatGPT” Zotero. 

4. Bộ sưu tập Diigo của Vanessa Vaile. 

Podcast 
1. Intelligence Squared, “ChatGPT: The Death and Rebirth of 

Writing” – một cuộc thảo luận với Steven Marche. 
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