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What is Teaching Portfolio? 
KURITA KAYOKO, ĐH Tokyo 

 
1. Teaching Porfolio (hồ sơ giảng dạy) là gì? 

Danh mục giảng dạy (TP) là một tài liệu bao gồm khoảng 7-10 trang văn bản được 
viết bởi các giáo viên dựa trên những phản ánh về các hoạt động giáo dục của chính họ 
và tài liệu hỗ trợ hỗ trợ họ (Seldin 2007). "Hồ sơ giảng dạy" được phát triển đầu tiên 
tại Canada vào năm 1980 và là nguyên mẫu hiện đang được sử dụng ở Bắc Mỹ, Châu 
Âu và Úc. Ở Hoa Kỳ, TP gần như là một tài liệu không thể thiếu nhằm đánh giá hiệu 
suất giáo dục theo định kỳ và được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục. Tại Nhật 
Bản, báo cáo năm 2008 (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ 
2008) đã đề cập đến TP như một ví dụ về một tài liệu đánh giá hiệu quả giáo dục nhiều 
mặt (Kurita 2013). 

TP thay đổi tùy theo thời gian mục đích của hoạt động giáo dục được tạo ra. Ở đây, 
chúng tôi sẽ giới thiệu TP (Kurita 2009) được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản dựa trên 
phiên bản TP do Serdin đề xuất, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vào sự phản hồi của hoạt 
động. 

 
2. Ý nghĩa của việc soạn TP 
Đầu tiên, quá trình sáng tạo TP khuyến khích người tạo tự suy nghĩ, dẫn đến cải 

thiện cách phương pháp giáo dục. Người tạo TP lượt qua các hoạt động giáo dục của 
mình trong những năm qua và thông qua sự phản ánh từ người khác để hiểu rõ hình 
thức và triết lý đằng sau các hoạt động giáo dục. Bằng cách làm rõ triết lý giáo dục của 
bạn thông qua câu từ, bạn có thể xác định “hình mẫu giáo viên thực sự” của bản thân. 
Và bằng cách kết nối với phương pháp để hiện thực hóa triết lý này, bạn sẽ đạt được 
hoạt động giáo dục thực tế. Từ thời điểm đó, bạn có thể nắm được những phương pháp 
giảng dạy mà trước giờ không chú ý đến. Hơn nữa, nhờ những chú ý này mà bạn xác 
định được các mục tiêu cần được cải thiện, và hành động để đạt được chúng dẫn đến 
công việc giáo dục của bạn được cải thiện. 

Nói cách khác, soạn TP thúc đẩy cải tiến bằng cách làm rõ triết lý giáo dục thông 
qua sự phản ánh của chính nó và đặt ra các mục tiêu dựa trên triết lý đó. Cách suy nghĩ 
về giáo dục này có thể giúp bạn không rơi vào giới thiệu về hình thức, ví dụ, khi bạn 
cố gắng áp dụng một phương pháp mới, nó được kiểm tra bằng sự tương ứng với triết 
lý mà bạn muốn nhận ra. 

Từ những điều trên, có thể nói rằng một trong những ý nghĩa quan trọng của việc 
soạn TP là nó dẫn đến sự cải thiện giáo dục thông qua sự tự phản ánh trong quá trình 
sáng tạo. 

Ngoài ra, TP như một sản phẩm (có thành quả) được nhìn thấy qua các hoạt động 
giáo dục từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hoạt động giáo dục được nhìn thấy là ý nghĩa 
thứ hai của việc tạo ra nó. TP tiến hành tự đánh giá dưới hình thức triết lý và chính 
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sách được thực hiện cụ thể trong các hoạt động giáo dục và điều chỉnh sau đó nhờ các 
tài liệu (bằng chứng). Do đó, nó có thể được sử dụng như một tài liệu đánh giá hiệu 
suất giải thích chất lượng của các hoạt động giáo dục qua nhiều mặt và có ý nghĩa, thay 
vì chỉ đơn giản là liệt kê thông tin theo “số lượng”. 

Ngoài ra, việc trực quan hóa các hoạt động giáo dục dưới dạng TP giúp bạn dễ dàng 
chia sẻ với người khác. Điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng giáo dục nói 
chung bằng cách cải thiện tính nhất quán và nhất quán của chương trình giảng dạy, 
chia sẻ các phương pháp giảng dạy ưu việt. Nó cũng có thể được sử dụng để quảng bá 
năng lực giáo dục trình độ cao của các cá nhân hoặc tổ chức . 
 

3. Tính năng của TP 
Có bốn đặc điểm chính của TP. 
Thứ nhất, nó được hình thành bởi sự phản ánh của người tiếp nhận. Nó không chỉ là 

một bảng liệt kê các sự kiện và hoạt động, mà là một sự phản ánh tuần tự. TP cung cấp 
sự phản hồi về các hoạt động giáo dục trong một khoảng thời gian, vì vậy có thể tiếp 
cận các nguyên tắc cơ bản và sâu sắc hơn của các hoạt động phổ biến cho tất cả các 
hoạt động giáo dục. 

Thứ hai, người nào có thể tạo ra TP mà không cần có kinh nghiệm hoặc chuyên môn. 
Bạn có thể đặt mục lục theo cách thể hiện tốt nhất các hoạt động giáo dục của bạn bằng 
cách phản ánh phạm vi mà người nhận thu được. Điều này khuyến khích sự phản ánh 
linh hoạt hơn so với việc tổ chức các hoạt động chỉ cần điền vào các mục đã đặt. 

Thứ ba, TP là một bản câu từ dựa trên chứng cớ. Bằng cách cung cấp bằng chứng 
trong mô tả của văn bản chính, tính công bằng có thể được sử dụng làm tài liệu đánh 
giá hiệu suất giáo dục được đảm bảo. Đặc biệt, khi đánh giá chất lượng giáo dục, ý 
tưởng cung cấp bằng chứng để chứng minh chất lượng giáo dục là rất quan trọng. 
  Cuối cùng, nó là một tập hợp các thông tin được lựa chọn cẩn thận. Văn bản của TP 
có 7-10 trang không kể kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên. Và đây không chỉ là một 
hồi tưởng hay một danh sách các sự kiện về các hoạt động giáo dục, mà là sự phản ánh 
tầm quan trọng của người sáng tạo và công nhận các hoạt động giáo dục của họ, người 
tiếp nhận khi đọc văn bản này có thể dễ dàng hiểu được triết lý và suy nghĩ của người 
tạo ra nó. Theo cách này, bằng cách lưu trữ thông tin cần thiết và đầy đủ trong TP, có 
thể thúc đẩy cải tiến giáo dục bằng cách đổi mới hoặc cải thiện tính thực tiễn như một 
tài liệu đánh giá cho hiệu suất giáo dục. 
 
4. Cấu hình TP 
TP là một tài liệu bao gồm văn bản chính và tài liệu hỗ trợ hỗ trợ nội dung. Văn bản 
chính có khoảng 7 đến 10 trang. Ở đây, chúng ta hãy nhìn vào các nội dung của cấu 
trúc và sự hỗ trợ của các dẫn chứng. Đối với bài viết này, tôi sẽ mô tả theo thứ tự 
chung của các bảng nội dung tại thời điểm thực tế hoàn thành. 

4-1 Cấu trúc của TP 
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Văn bản chính của TP có cấu trúc bao gồm trách nhiệm, định nghĩa, chính sách và 
phương pháp, cải tiến và nỗ lực, đánh giá và kết quả, mục tiêu. Cấu trúc này cung cấp 
một khuôn khổ nhất quán cho các hoạt động giáo dục. Về các hoạt động giáo dục đã 
được tiến hành, phạm vi hoạt động trước tiên được xác định là trách nhiệm của người 
làm giáo dục, tiếp đến là triết lý của người ấy, triết lý ấy được được thiết lập thông qua 
điều chỉnh chính sách/ phương pháp rồi đến nổ lực cải thiện và đánh giá kết quả, tiếp 
theo là xác định mục tiêu để tiến gần đến triết lý giáo dục đã đề ra. Với cấu trúc này, 
các hoạt động giáo dục có thể được xem xét từ một quan điểm nhất quán phù hợp với 
triết lý. Tuy nhiên, mục tiêu và thứ tự mục lục thực tế không phải theo cách này mà 
hoạt động giáo dục có thể biểu thị ở dạng dễ hình dung nhất. 

Dưới đây là một mô tả ngắn gọn về từng yếu tố của cấu trúc: 
 
Trách nhiệm Mô tả thực tế, phản ánh các hoạt động giáo dục tại TP. Thời gian thực 
hiện khoảng 3-5 năm tùy thuộc vào mục đích của hoạt động. Ngoài hoạt động giảng 
dạy bộ môn, còn có các hoạt động như phụ trách thực tập bệnh viện, hướng dẫn phòng 
thí nghiệm, giáo viên chủ nhiệm, quản lý ký túc xá, lập ra chương trình giảng dạy, 
hướng dẫn giáo viên mới, thỉnh giảng, diễn giả thuyết trình, giám sát hoặc cố vấn các 
hoạt động của câu lạc bộ, v.v. về cơ bản những gì liên quan đến hoạt động giáo dục. 
 
Triết lý Mô tả niềm tin và hình ảnh cần thiết đóng vai trò là nguyên tắc hành động 
trong các hoạt động giáo dục. Xét về quan điểm, bạn muốn đào tạo đối tượng sinh viên 
hoặc người y tá nào, bạn muốn trở thành một nhà giáo dục như thế nào, bạn nghĩ như 
thế nào về học thuật, v.v. 
 
Chính sách và Phương pháp Mô tả chính sách để hiện thực hóa triết lý giáo dục và 
phương pháp hiện thực hóa chính sách. Mô tả cụ thể cách tập hợp một lớp trong các 
hoạt động giáo dục của bạn, cách áp dụng nó, cách đánh giá nó, cách tiếp xúc với học 
sinh, sinh viên, v.v. 
 
Cách cải tiến và Nỗ lực Mô tả những cải tiến đã được thực hiện, hoặc những nỗ lực đã 
được thực hiện để cải thiện chất lượng giáo dục. Cụ thể, việc cải thiện bao gồm việc 
giới thiệu các bảng đánh giá để đánh giá bài tập và các nỗ lực của bạn bao gồm việc 
tham gia các khóa đào tạo, nhận được bằng cấp và các buổi học về phương pháp giảng 
dạy. 
 
Kết quả và Đánh giá Mô tả sự phát triển và kết quả của học sinh có thể xem là kết 
quả của các hoạt động giáo dục được đánh giá từ học sinh sinh viên và người học bên 
thứ ba. Các kết quả trước đây là một kết quả cụ thể là bằng chứng về sự tiến bộ của 
sinh viên trước và sau giờ học, luận văn tốt nghiệp, bài thuyết trình nghiên cứu và việc 
làm của sinh viên. Mặt khác, phần đánh giá sau này, đó là sự mô tả đánh giá của học 
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sinh về các hoạt động giáo dục được đã diễn ra, đánh giá từ người khác và lịch sử giải 
thưởng đạt được từ các hoạt động giáo dục. 
 
Mục tiêu Mô tả triển vọng trong tương lai đối với việc hiện thực hóa triết lý giáo dục. 
Phân biệt các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn và đặt ra những mục tiêu có thể đạt được, 
trong 1- 2 năm là mục tiêu ngắn hạn, 5- 10 năm là mục tiêu dài hạn. 

 
Đây là cấu trúc cơ bản. Ngoài ra, về cơ bản, chỉ cần thiết lập một bảng nội dung ở 

dạng thể hiện tốt nhất các hoạt động giáo dục của mỗi người, chẳng hạn như thêm các 
hoạt động, và hoạt động nghiên cứu chỉ dành cho người quản lý. 
 
   4-2 Cơ sở dữ liệu 
   Văn bản chính của TP được hỗ trợ bằng các dẫn chứng. Mục đích của dẫn chứng là 
để cho thấy rằng nội dung của văn bản được đi kèm với tình huống thực tế và để đảm 
bảo tính công bằng. Đây là một khái niệm quan trọng trong các tình huống mà các hoạt 
động giáo dục được thể hiện qua TP cho người khác biết, mục đích tạo ra TP để sử 
dụng làm tài liệu đánh giá cho hiệu suất giáo dục. Tại Nhật Bản, TP đang trong quá 
trình trở nên phổ biến, mặc dù văn hóa tìm kiếm dẫn chứng cho các hoạt động giáo dục 
vẫn còn xa lạ, nhưng đó lại là một chìa khóa để sử dụng TP. 
   Vậy dẫn chứng là gì? Dẫn chứng ở đây không có nghĩa là những điều bắt buộc 
nghiêm ngặt. Ví dụ, nếu có một chủ đề bài học được mô tả với mục “trách nhiệm” thì 
giáo trình là dẫn chứng. Nếu bài học được mô tả với mục “đánh giá” thì các dữ liệu 
đánh giá môn học rất cần thiết. 
   Dẫn chứng cụ thể tại TP được liệt kê trong Table 1 như một ví dụ tương ứng với 
từng yếu tố của cấu trúc. Dẫn chứng không giới hạn ở những điều này, vì vậy hãy 
chuẩn bị bằng chứng theo mô tả của mỗi người. Ngoài ra, vì dẫn chứng có thể chứa 
thông tin cá nhân, hãy cẩn thận khi xử lý nó, chẳng hạn như ẩn danh nó. 

 



5 
 

5. Cách tạo TP 
TP thường được tạo ra trong các hội thảo chuyên sâu ngắn hạn. Chúng ta cùng nhau 

xem phương pháp này. 
Văn bản của TP có 7-10 trang, là một tài liệu cung cấp cái nhìn toàn cảnh về các 

hoạt động giáo dục dựa trên sự phản hồi thay vì chỉ liệt kê các sự kiện. Ngoài ra, TP có 
các thành phần cơ bản như trách nhiệm, triết lý, phương pháp / chính sách, sự cải thiện 
/ nỗ lực, kết quả / đánh giá, và mục tiêu… theo thứ tự trên thì soạn TP cũng không phải 
đơn giản. Ngoài ra, chúng ta cần một môi trường sáng tạo khuyến khích sự phản hồi 
một cách chuyên sâu. 

Do đó, bạn nên soạn TP với sự hỗ trợ của người khác, chẳng hạn như bằng cách 
tham gia hội thảo, thay vì một mình. 

Các hội thảo tại Nhật Bản thường rất chuyên sâu và kéo dài hai ngày rưỡi. Bây giờ, 
chúng ta hãy giải thích cách soạn TP theo tiến trình của hội thảo tiêu chuẩn (Kurita 
2009). 

Figure 1 cho thấy quá trình tạo TP bằng cách tham gia hội thảo. Trong các hội thảo 
về soạn TP, có hai nhiệm vụ: biểu đồ TP và bảng khởi động. Biểu đồ TP là một bảng 
tính kích thước A4 cung cấp tổng quan về các hoạt động giáo dục bằng cách xem xét 
các vấn đề liên quan đến hoạt động giáo dục, viết chúng trên một tờ giấy dính, dán và 
sắp xếp chúng. Ngoài ra, bảng khởi động (SUS) cung cấp tổng quan toàn diện các hoạt 
động giáo dục bằng cách trả lời các câu hỏi được đặt trong mục biểu đồ TP, và dùng 
chúng làm tư liệu để soạn TP.  

Trong hội thảo, dựa trên hai loại vấn đề trước đó, dự thảo đầu tiên và dự thảo thứ hai 
của TP được hình thành thông qua một cuộc trao đổi một đối một giữa một người soạn 
chính và một người cố vấn. Sau đó, sau khi hoàn thành hội thảo, bản dự thảo thứ ba sẽ 
được hoàn thành sau một khoảng thời gian thích hợp và đây sẽ là thời điểm đánh dấu 
để tạo TP. Ở đây, lý do để hoàn thành bản phác thảo thứ ba, thay vì hoàn thành TP là 
một khi TP được tạo ra, nó sẽ tiếp tục được cập nhật. Chu trình cải tiến giáo dục là một 
bản cập nhật thường xuyên để xác định mục tiêu đã đạt được hay chưa và để xác nhận 
lại mối liên hệ giữa triết lý và chính sách và phương pháp. 
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6. Kết luận 
Mặc dù đúng là cần nỗ lực để tạo ra một TP, nhưng chỉ TP mới có thể làm rõ triết lý 

của bạn về các hoạt động giáo dục và thiết lập lại các hoạt động giáo dục một cách 
nhất quán xung quanh bạn. Bây giờ cách giáo dục đã thay đổi đáng kể và giá trị của 
giáo viên chưa bao giờ bị nghi ngờ, hình dung triết lý giáo dục của bạn thông qua TP 
sẽ làm tăng tầm quan trọng của các hoạt động tại lớp học khuyến khích học sinh học 
tập tốt hơn.  
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