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Helen Barrett  chuyên gia nổi tiếng thế giới về 

ePortfolios;

 người cố vấn và đồng nghiệp của nhiều 

người trong cộng đồng ePortfolios;

 một trong những thành viên của Hội đồng 

phản biện của Tạp chí quốc tế về 

ePortfolios (IjeP): http://www.theijep.com

(International Journal of Eportfolios, mã 

số: ISSN 2157-622X, được phép xuất bản 

năm 2011);

 Chủ trang thông tin điện tử:

http://electronicportfolios.org/

http://electronicportfolios.org/
http://www.theijep.com/
http://electronicportfolios.org/


Hồ sơ điện tử 

Electronic portfolio (ePortfolio)

Helen Barrett (2005):

Hồ sơ điện tử (HSĐT) sử dụng công

nghệ điện tử, giúp những người xây dựng hồ

sơ thu thập và tổ chức các sản phẩm dưới

dạng nhiều loại phương tiện truyền thông

(âm thanh, video, đồ họa, văn bản).



Hồ sơ điện tử

Một số cách gọi hiện dùng tại Việt Nam: 

 Hồ sơ điện tử (Trần Thanh Hùng, Khoa Ngoại 

ngữ, Đại học Đà Lạt)

 Kẹp lưu tài liệu điện tử (Dương Thị Minh Mận, 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Quảng Nam)

 Hồ sơ học tập điện tử (Trần Nữ Mai Thy, 

VVOB Việt Nam)



Các loại Hồ sơ điện tử

Hồ sơ làm việc 

Working ePortfolio

 lưu trữ hồ sơ của quá trình 

học tập theo thời gian;

 dùng để tập hợp, lựa chọn, 

nhận xét, định hướng và 

trình bày;

 là loại hồ sơ theo quá trình 

(portfolio as a process).

Hồ sơ trình bày 

Formal/presentation ePortfolio

 thiết kế xoay quanh chuẩn 
đầu ra, mục đích hoặc tiêu 
chuẩn mà theo đó người học 
bố trí kết quả của quá trình 
học tập của họ;

 thiết kế nhắm tới nhiều mục 
đích và nhiều đối tượng;

 là loại hồ sơ theo dạng sản 
phẩm (portfolio as a product).



Tính lưỡng diện của ePortfolio 

(“Two difference faces”)

Thể hiện ở hai chức năng của HSĐT:

 Hồ sơ làm việc: Working Portfolio

“workspace” , “digital shoebox”

 Hồ sơ trình bày: Presentation Portfolio

“showcase”, “showtime”



Sơ đồ minh họa về tính lưỡng diện
(H.Barrett, 2009)



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 1

HSĐT là nơi lưu trữ /Bộ sưu tập các sản phẩm học tập

Có những đặc điểm:

 Được thực hiện thường xuyên hàng tuần/tháng;

 Tập trung vào nội dung và sự chuyển đổi kỹ thuật số.

Những yêu cầu chính:

 Chuyển đổi các kết quả, sản phẩm thành dạng kỹ thuật số (Hình 
thành Bộ sưu tập kỹ thuật số);

 Các sản phẩm thể hiện sự tích hợp của công nghệ về một lĩnh 
vực/môn học trong chương trình đào tạo.



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 1



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 2

HSĐT là Không gian/Quá trình làm việc (Workspace/Process)

Có những đặc điểm sau:

 Tập trung vào quá trình làm việc và tài liệu hướng dẫn học tập; 

 Sự nhận xét tức thời việc học tập và các sản phẩm trong bộ sưu 
tập; 

 Việc sưu tập và nhận xét được thực hiện một cách thường 
xuyên.

Cấp độ này nhằm vào:

 Thứ tự thời (theo yêu cầu của một blog);

 Các bài tập cá nhân (Thông tin cơ bản về các tiểu luận và các 
nhận xét);

 Các sản phẩm đại diện cho sự tích hợp của công nghệ trong một 
số lĩnh vực/môn học trong chương trình.



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 2



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 3

HSĐT là không gian làm việc/Sản phẩm (Showcase/Product).

Có những đặc điểm:

 Sự lựa chọn/Nhận xét kết hợp với Sự định hướng + Trình bày 
(sau mỗi học kỳ, mỗi năm).

 Tập trung vào các sản phẩm và tài liệu thu thập được về thành 
tích học tập.

Những yêu cầu chính:

 Tổ chức theo chủ đề (trong trang web hoặc wiki);

 Lựa chọn các sản phẩm/nhận xét theo mục đích thể hiện nhằm 
làm nổi bật thành tích, kinh nghiệm học tập của người học, 
những định hướng, cách xây dựng mục tiêu cho tương lai…



Xây dựng HSĐT: Cấp độ 3



Đề xuất 1: Thiết kế HSĐT sinh viên 

(Student Eportfolios)

Cấp độ 1. Thiết kế HSĐT là nơi lưu trữ, sưu tập 

 Sưu tập các sản phẩm, kết quả học tập theo từng 

môn học. Các sản phẩm này bao gồm: các bài trình 

bày, bài viết, bài kiểm tra, hình ảnh, sách, các đoạn 

phim, đoạn âm thanh,...

 Chuyển đổi các sản phẩm này sang dạng PDF.

 Sản phẩm có thể được lưu trữ trong các trang web

 Giảng viên có thể hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên lựa 

chọn các sản phẩm cần lưu trữ.



Đề xuất 1

Cấp độ 2. Thiết kế HSĐT là không gian học tập

 Ghi chép, cập nhật nhiệm vụ học tập, chia sẻ kinh 

nghiệm theo thời gian.

 Nội dung ghi chép bao gồm nhiều lĩnh vực, môn 

học.

 Công cụ sử dụng phổ biến có thể là blog.

 Giảng viên có nhiệm vụ phản hồi, đánh giá quá 

trình học tập của sinh viên, tạo cho họ cơ hội cải 

thiện, phục vụ tốt các nhiệm vụ học tập.



Đề xuất 1
Cấp độ 3.Thiết kế HSĐT là nơi trưng bày thành tích học tập

 Tổ chức theo từng chủ đề theo những yêu cầu cụ thể 
của từng môn học.

 Mỗi môn học được tổ chức thành một trang web hoặc 
wiki.

 Liên kết tới các trang lưu trữ của từng môn ở cấp độ 1 
và liên kết với nhật ký học tập ở cấp độ 2.

 nhằm phản ánh thành tích học tập của cả một quá trình 
với minh chứng cụ thể cần thiết cho việc đánh giá 
cuối kỳgiảng viên dễ dàng đánh giá sinh viên một 
cách xác thực.



Đề xuất 2: Thiết kế HSĐT giảng viên 

(Teaching Eportfolios)

Thiết kế HSĐT Học phần Văn học Anh và Văn học Mỹ 
(English and American Literature) cho sinh viên chuyên 
ngành tiếng Anh tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng. 

Mục đích:

 Bổ sung kiến thức của bản thân về nội dung và phương 
pháp dạy học môn Văn học Anh và Văn học Mỹ; 

 Chia sẻ với sinh viên về tài nguyên liên quan đến môn 
học;

 Giúp sinh viên thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của môn học.

Công cụ thiết kế: google sites



Kết luận

Ưu điểm của HSĐT trong giáo dục:

Đánh giá người học xác thực và khách quan

 Người học phải thực sự làm việc ngay từ đầu khóa học 
và phải liên tục phấn đấu đến cuối khóa học. 

Việc học qua HSĐT là một chu trình kép kín

(xác lập mục đích thực hiện được nhận xét tạo 
hướng phấn đấu mới với những kế hoạch cụ thể)

 Việc học tập được thực hiện liên tục.





Tài liệu tham khảo

 Barrett, H. (2005) White Paper: Researching 
Electronic Portfolios and Learner Engagement -
Produced for TaskStream, Inc. as part of the 
REFLECT Initiative. [Available online 
http://electronicportfolios.org/reflect/whitepaper.pdf ]

 http://www.theijep.com

 http://www.educause.edu/library/search?page=2&ke
ys=eportfolio&filters

http://electronicportfolios.org/reflect/whitepaper.pdf
http://www.theijep.com/
http://www.educause.edu/library/search?page=2&keys=eportfolio&filters
http://www.educause.edu/library/search?page=2&keys=eportfolio&filters

