
Giáo viên nghĩ gì về ChatGPT? 

Trường Công lập Thành phố New York là khu học chánh đầu tiên cấm 

ChatGPT vào tháng 1 năm 2023. 

Trong vài tuần qua, các khu học chánh ở các tiểu bang sau đây đã làm 

theo: California, Washington, Maryland, Alabama và Virginia. Với cuộc 

tranh luận quốc gia ngày càng tăng về tiện ích của ChatGPT trong giáo 

dục, Study.com muốn hiểu tình cảm của giáo viên về công nghệ mới nổi 

này. Chúng tôi đã hỏi hơn 200 giáo viên K-12 rằng họ cảm thấy thế nào về 

ChatGPT, những lợi ích và nhược điểm của nó, và liệu nó có nên được sử 

dụng trong trường học hay không. 

Những tiểu bang nào có khu học chánh đã cấm ChatGPT? 

 

Bài học rút ra 

• 80% giáo viên đã nghe nói về ChatGPT. 

• 43% giáo viên nghĩ rằng ChatGPT sẽ khiến công việc của họ trở nên 

khó khăn hơn. 

• 26% giáo viên đã bắt gặp một học sinh gian lận bằng ChatGPT. 

• 72% giáo viên chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào của giảng viên 

về ChatGPT. 

• 67% giáo viên không tin rằng ChatGPT nên bị cấm trong trường học. 
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Trong khi một phần ba số giáo viên được khảo sát tin rằng tất cả các trường 

học nên cấm ChatGPT, gấp đôi số người nói rằng nó nên được cho phép. 

Những quan điểm của giáo viên K-12 này phù hợp với các giáo sư đại học, 

66% trong số đó nói rằng ChatGPT không nên bị cấm tại các trường học 

hoặc đại học. ChatGPT có thể được tận dụng như một công cụ hữu ích 

trong nhiều tình huống khác nhau và với việc phát hành trình phân loại mới 

của Open.ai, việc xác định văn bản do AI tạo chưa bao giờ dễ dàng hơn 

thế. Công cụ mới nhất này từ những người tạo ra ChatGPT sẽ bắt được 

gian lận trong bài viết của sinh viên và hy vọng cũng giúp ngăn chặn nó. 

Trong thời gian chờ đợi, các giáo viên lạc quan rằng ChatGPT có thể giúp 

học sinh xây dựng các kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy phản biện và 

sáng tạo, điều này rất quan trọng để thành công trong các môn học thuật 

như toán, khoa học và tiếng Anh. Khi sinh viên và các nhà giáo dục tiếp tục 

khám phá khả năng của ChatGPT, họ sẽ tìm ra những cách mới để học - 

hoặc gian lận - trong các môn học khác nhau, từ hóa học đến lịch sử Hoa 

Kỳ hoặc tiếp thị đến lượng giác học. 

Phương pháp luận 

Study.com đã khảo sát 203 giáo viên K-12 về việc sử dụng ChatGPT trong 

môi trường giáo dục. Họ cũng thu thập các tiêu đề trên ChatGPT để xác 

định nơi ChatGPT trên khắp Hoa Kỳ đã bị cấm trong các trường học. 

Về Study.com 

Cho dù bạn là học sinh hay giáo viên, Study.com có những gì bạn cần để 

thành công. Với hơn 85,000 bài học và 2 triệu tài nguyên, Study.com giúp 

hơn 30 triệu học sinh và giáo viên mỗi tháng mọi thứ từ luyện thi đến giáo án. 

Tuyên bố sử dụng hợp lý 

Nếu bạn thích những phát hiện của chúng tôi về ChatGPT trong lớp học, 

vui lòng chia sẻ bài viết của chúng tôi cho các mục đích phi thương mại. 

Vui lòng cung cấp một liên kết đến trang này như một tín dụng cho các nhà 

nghiên cứu Study.com của chúng tôi. 
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