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NỘI DUNG

 Giới thiệu

 Giải thích ý nghĩa của danh mục giảng dạy TP

 Giới thiệu kinh nghiệm liên quan đến TP
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AGENDA

 Giới thiệu

 Teaching Porfolio（TP）- Danh mục giáo dục

 Ý nghĩa của việc soạn TP

 Đặc trưng của TP

 Cấu trúc của TP

 Cách soạn TP
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ĐẦU TIÊN

 TỰ GIỚI THIỆU
 Tên: Kayoko Kurita - Tiến sĩ. Phó giám đốc. Phó giáo sư
 Liên kết: 

Trung tâm nghiên cứu và phát triển giáo dục bậc sau đại học, ĐH Tokyo
 Chủ đề nghiên cứu: Thực hiện danh mục giảng dạy
 Chương trình: thuộc khoa UTokyo Future Faculty
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Teaching Porfolio（TP）là gì?

 Là một cuốn sách thu thập các tài liệu có căn cứ về nội dung giảng dạy dựa
trên những kinh nghiệm thực tế trong sự nghiệp hoạt động giáo dục của cá
nhân tôi.

 Là phương pháp bắt đầu tại Canada năm 1980 và sau đó lan rộng khắp nước
Mỹ

 Là công cụ hỗ trợ việc cải thiện giáo dục đang

phổ biến tại Nhật
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Ý nghĩa của việc soạn TP

 Tự tư duy trong quá trình soạn
 Nhận thức và phát triển với vai trò là giáo viên
 Nhận thức về các vấn đề cần được cải thiện

 Trực quan hóa các hoạt động giáo dục
 Có chức năng như tài liệu đánh giá thành quả

giáo dục
 Chia sẻ các hoạt động giáo dục vượt trội
 Chia sẻ các sáng kiến xuất sắc
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Đặc trưng của TP

 Soạn ra dựa trên sự suy ngẫm

 Ai cũng có thể làm được không cần kinh nghiệm hoặc chuyên môn

 Nội dung dựa trên các chứng cứ xác thực

 Thông tin được lựa chọn cẩn thận

7



Cấu trúc của TP

 Văn bản
 Trách nhiệm （Đang làm cái gì？）
 Triết lý/ Chính sách（Tại sao lại làm như vậy？）
 Phương pháp （Làm như thế nào？）
 Kết quả/ Đánh giá （Kết quả ra sao？）
 Mục tiêu （Bắt đầu từ đâu？）

Cấu trúc ở trên cần phải nhất quán
Cấu trúc trên là một yếu tố cần thiết、nhưng tiêu đề thực tế có thể được thay đổi
cho phù hợp
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Cấu trúc của TP

 NGUỒN TÀI LIỆU
 Tài liệu sẽ được xem như bảng đánh giá thành quả giáo dục đảm bảo tính công bằng khi trích

dẫn nguồn tài liệu đính kèm
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Cách soạn TP

 WS
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Luyện tập

 （Cá nhân）Hãy cho tôi biết việc bạn thường làm.

 （Cá nhân）Tại sao TP quan trọng với bạn hoặc sinh viên của bạn?

 （Nhóm 2 người）Cùng chia sẻ với nhau về hai điều trên.
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Thank you

Please let me know if you have any questions about TP

kurita@he.u-tokyo.ac.jp
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