
Giáo viên Thụy Sĩ đối diện với ChatGPT 
"Thật chóng mặt," Eric Vanoncini thừa nhận với lớp học đầy những giáo viên 

lo lắng khi những dòng văn bản được tạo ra bởi bot ChatGPT mở ra trên màn 

hình lớn phía sau anh ta. 

"Nó có nguy cơ làm đảo lộn thế giới giáo dục như chúng ta biết." 

Giáo viên tiếng Anh và triết học trung học đã tập hợp hàng chục nhà giáo dục 

cho một trong một số hội thảo được tổ chức vội vàng tại bang Geneva của 

Thụy Sĩ sau những lời kêu gọi khẩn cấp để được hướng dẫn về cách đối phó 

với bot biết tất cả mới. 

Việc phát hành ChatGPT vào tháng 11-2022, sử dụng trí tuệ nhân tạo để bắt 

chước một cách thuyết phục văn bản của con người, đã làm dấy lên lo ngại 

trong các trường học trên toàn thế giới về một dịch bệnh gian lận đang rình rập. 

"Thật đáng lo ngại", Silvia Antonuccio, người dạy tiếng Ý và tiếng Tây Ban 

Nha, nói với AFP sau hội thảo 

"Tôi hoàn toàn không cảm thấy có khả năng phân biệt giữa một văn bản được 

viết bởi một con người và một văn bản được viết bởi ChatGPT." 

Phần mềm của công ty OpenAI ở California đã được đào tạo trên hàng tỷ từ và 

hàng tấn dữ liệu trực tuyến, cho phép nó viết các văn bản giống con người một 

cách đáng ngạc nhiên, bao gồm cả các bài luận ở trường có thể vượt qua. 

Có rất nhiều câu chuyện về việc bot đạt điểm cao trong các ngành khác nhau, 

bao gồm cả việc gần đây đã vượt qua kỳ thi trường luật của Hoa Kỳ. 

Giống như Tour de France 

Đứng trong lớp học tối tăm, đông đúc, Vanoncini khoe dụng cụ, yêu cầu 

ChatGPT viết lời giới thiệu của mình... về ChatGPT. 

Kết quả, xuất hiện trên màn hình trong vòng vài giây, là một văn bản ngắn 

gọn, được viết tốt "không có lỗi chính tả", ông chỉ ra và thừa nhận: "Nó khá 

đáng kinh ngạc." 

Tất nhiên, sinh viên đã nhận ra tiềm năng của nó. 



Vanoncini nhớ lại một đồng nghiệp đã bị nghiền nát như thế nào để nhận ra 

rằng màn trình diễn đột ngột của lớp thường tầm thường của anh ấy trong 

một nhiệm vụ có lẽ không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện tràn đầy năng 

lượng của anh ấy. 

"Nhưng chúng ta có thể làm gì?" một trong những giáo viên tham dự hỏi trong 

sự bực tức. 

Vanoncini thừa nhận nó rất phức tạp, bác bỏ những gợi ý rằng các chương 

trình được tung ra để phát hiện việc sử dụng ChatGPT và các công cụ AI 

khác sẽ giải quyết vấn đề. 

"Hầu hết các chuyên gia đồng ý rằng không có công cụ nào có hiệu quả 100%." 

"Nó hơi giống Tour de France," ông nói, chỉ ra cách các quan chức chống 

doping phát triển các công cụ để phát hiện việc sử dụng ma túy và người đi xe 

đạp nhanh chóng nghĩ ra cách để vây bắt chúng. 

"Đó là một trò chơi mèo vờn chuột." 

 

Một số giáo viên lo lắng ChatGBT 'có nguy cơ làm đảo lộn thế giới giáo dục' 



Thu thập 'trứng bò' (cow egg) 

Tuy nhiên, có nhiều cách để giáo viên phát hiện ra các văn bản do bot tạo ra, 

dễ mắc lỗi. 

Mặc dù nó có thể tạo ra các văn bản với cảm giác của một con người suy 

nghĩ, nhưng nó thực sự chỉ là một công cụ dự đoán văn bản rất mạnh mẽ, 

Vanoncini nói. 

"Nó không được tạo ra để nêu rõ điều gì là đúng... nhưng để tạo ra những gì 

có thể xảy ra." 

Do đó, bạn có thể đặt câu hỏi cho ChatGPT dựa trên một giả định sai lầm và 

nhận được phản hồi có vẻ hợp lý, nhưng thiếu sót sâu sắc. 

"Tôi hỏi: 'Làm thế nào để bạn thu thập trứng bò?'" anh ấy nói, trong một điệp 

khúc của tiếng cười. 

Đáp lại, con bot đầu tiên khuyên anh ta đeo găng tay để tránh nhiễm vi khuẩn 

trên tay và sau đó đưa ra lời khuyên về cách tìm tổ bò, "thường được làm từ 

cỏ khô hoặc rơm". 

Karim Aboun, một giáo viên kế toán trung học, dường như được truyền cảm 

hứng từ ví dụ đó. 

Để nắm bắt những trò gian lận, ông đề nghị, "bạn có thể cung cấp một câu hỏi 

hợp lý có lỗi và xem liệu học sinh có sử dụng công cụ này hay không mà 

không nhận ra tiền đề của câu hỏi là sai". 

'Không sợ' 

Một người tham gia khác trong khi đó chỉ ra rằng sinh viên từ các gia đình 

giàu có hơn, được giáo dục tốt hơn luôn được hưởng lợi từ việc đánh bóng 

bài tập về nhà, cho thấy ChatGPT có thể chỉ đơn giản là "san bằng sân chơi". 

Vanoncini đồng ý rằng đó có thể là một cách để "dân chủ hóa" (“democratize”) 

sự giúp đỡ trong bài tập ở trường. 

Nhưng với việc OpenAI hiện đang xem xét tung ra một phiên bản đăng ký có 

giá 42 đô la một tháng, thì "nó sẽ thực sự dân chủ như vậy trong bao lâu?" 

anh ấy hỏi. 



Vanoncini tuy nhiên nhấn mạnh rằng có nhiều ứng dụng tích cực tiềm năng 

cho bot trong giáo dục, bao gồm cả việc sử dụng các văn bản do ChatGPT 

tạo làm cơ sở cho thảo luận và phân tích trên lớp. 

Nó cũng có thể thúc đẩy các nhà giáo dục đánh giá lại cách thức và những gì 

họ dạy, có lẽ tập trung nhiều hơn vào quy trình hơn là kết quả. 

"Tôi không sợ", giáo viên điện tử Christian Stamm nói với AFP, nói rằng ông 

coi ChatGPT là một "công cụ để đưa chúng ta lên một tầm cao mới". 

"Hôm nay mọi người đều sử dụng máy tính và chúng tôi tiếp tục làm toán ở 

trường." Điều này đã phản bác những gì chúng ta đã lo sợ máy tính sẽ làm 

cho học sinh không học cách làm tính như trước đây. 

 

 


