
 
 

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 

 

 

 

 

 

 

CHÂU THỊ HOÀNG HOA 

 

 

 

 

 

 

 

LỒNG GHÉP LIÊN VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH  

Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM  

 

 

MÃ SỐ: 9 14 01 11 

 

 

 

 

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ  

LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 HUẾ, 2019 

 



 
 

Công trình được hoàn thành tại: 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

 

Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS Trương Viên 

 

 

Phản biện 1:  

 

 

Phản biện 2:  

 

 

Phản biện 3:  

 

 

Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế, họp 

tại: Số 03, Lê Lợi, Thành phố Huế. 

 

Vào hồi ......... giờ.............. ngày.............. tháng........... năm 2019 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện: Thư viện Quốc gia và Thư viện trường 

Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Số 57, Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế. 



 

TUYÊN BỐ TÁC QUYỀN 

Tôi xin tuyên bố luận án tiến sĩ có tên “ LỒNG GHÉP LIÊN VĂN HÓA VÀO 

GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở TRÀ VINH, VIỆT 

NAM” để nộp cho khóa học Tiến sĩ Giáo dục là kết quả nghiên cứu của tôi. 

Nghiên cứu này không được nộp cho bất cứ trường nào khác để học bậc hơn. 

Theo tôi biết, luận án này không chứa tài liệu nào được xuất bản hoặc được viết 

bởi người khác ngoại trừ tài liệu tham khảo đã được liệt kê. 

Huế,  ……/8/ 2019 

 

 

Châu Thị Hoàng Hoa 

TÓM LƯỢC  

Lồng ghép văn hóa trong việc dạy ngoại ngữ không chỉ là đưa nội dung văn hóa 

vào các bài học kỹ năng ngôn ngữ mà còn kèm theo hoạt động ngôn ngữ liên văn 

hóa thích hợp để người học giao tiếp xã hội và phản tỉnh về những vấn đề văn hóa. 

Trên cơ sở đó, luận án này (1) khảo sát tình hình lồng ghép văn hóa trong giảng dạy 

Tiếng Anh ở trường phổ thông và (2) thử nghiệm và đề xuất đường hướng tích hợp 

liên văn hóa bằng việc áp dụng mô hình IcLLT với các bước kiến tạo – kết nối – 

giao tiếp – phản tỉnh – mở rộng (construction – connection – interaction – 

reflection - extension) để đa dạng hóa các hoạt động lồng ghép liên văn hóa hướng 

đến xây dựng năng lực liên văn hóa (IC) cho người học.  

Nghiên cứu này được thiết kế ở dạng nghiên cứu hành động với hai giai đoạn: 

xác định vấn đề và đề xuất hướng giải quyết. Giai đoạn 1, hay giai đoạn tiền hành 

động, khảo sát tình hình lồng ghép liên văn hóa ở các trường phổ thông tại Trà 

Vinh, Việt Nam. Cụ thể là, giai đoạn này tìm hiểu nhận thức và thực hành tích hợp 

liên văn hóa của giáo viên qua phản hồi của 101 giáo viên và 6 tiết dự giờ trên lớp. 

Giai đoạn 2, hay giai đoạn hành động, thử nghiệm áp dụng mô hình IcLLT để dạy 

hai lớp khác nhau: một lớp học Tiếng Anh chương trình thí điểm (lớp 10E) gồm 

một giáo viên và 22 học sinh và lớp còn lại học Tiếng Anh chương trình cơ bản 

(lớp 10C) gồm một giáo viên và 32 học sinh. Tính khả thi của mô hình IcLLT được 

phản ánh qua nhận xét và tham gia của nhóm học sinh và giáo viên nói trên qua hai 

bài học Communication and Culture (sách thí điểm) và hai bài học kỹ năng (sách 

cơ bản) qua (1) dự giờ, (2) phiếu đánh giá của học sinh, và (3) phỏng vấn giáo viên.   

Kết quả Giai đoạn 1 cho thấy giáo viên sẵn sàng lồng ghép văn hóa vào việc 

dạy Tiếng Anh để hỗ trợ việc học ngoại ngữ và xây dựng kiến thức văn hóa, chứ 

chưa phát triển năng lực liên văn hóa cho người học. Thật vậy, thực hành lồng ghép 

liên văn hóa của giáo viên thiên về truyền đạt kiến thức văn hóa và dạy nội dung 



 

văn hóa trong sách giáo khoa. Ở Giai đoạn 2, tính khả thi của mô hình được giáo 

viên và học sinh công nhận. Giáo viên có thể xác định mục tiêu liên văn hóa và 

thiết kế hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa tương ứng. Qua đó, học sinh giao tiếp xã 

hội và phản tỉnh ở mức độ khác nhau. So với bài học kỹ năng trong chương trình cở 

bản, bài học Communication and Culture tương thích với mô hình IcLLT hơn do có 

nội dung văn hóa gắn với nền văn hóa cụ thể. Tuy nhiên, cả hai loại bài học cần 

được điều chỉnh để hướng đến xây dựng kỹ năng liên văn hóa cho người học một 

cách hiệu quả hơn.  

Từ đó, đề tài khẳng định sự hiện diện của nội dung văn hóa về những nền văn 

hóa cụ thể trong sách giáo khoa, sự ghi nhận mục tiêu liên văn hóa trong giáo án 

của giáo viên và vai trò chủ động của người học trong việc tương tác xã hội và 

phản tỉnh là yếu tố quan trọng làm nên sự thành công của việc áp dụng mô hình 

IcLLT.  

  

  

CHƯƠNG 1 

1.1. Giới thiệu 

Tiếng Anh là ngôn ngữ được ưa chuộng nhất trong giao tiếp quốc tế hiện nay. 

Nó được xem như là một ngoại ngữ (FL) hay ngôn ngữ thứ hai (L2) được nhiều 

người lựa chọn và học tập nhất (Graddol, 2006; Lê Văn Canh, 2004). Thật vậy, 

những người nói tiếng Anh như là FL hay L2 nhiều hơn người nói tiếng Anh như 

tiếng mẹ đẻ (Crystal, 2004). Trong giao tiếp liên văn hóa bằng tiếng Anh, văn hóa 

bản ngữ của người giao tiếp cần được tôn trọng. Theo Philipsen (2002), giao tiếp bị 

ràng buộc bởi yếu tố cá nhân và cộng đồng về văn hóa. Đó là lý do tại sao bên cạnh 

năng lực giao tiếp (CC), việc phát triển năng lực liên văn hóa (IC) là một mục tiêu 

quan trọng trong việc dạy tiếng Anh để người học có thể giao tiếp hiệu quả và phù 

hợp với người đến từ nền văn hóa khác. 

1.2. Lý do chọn đề tài  

Để đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế và khu vực (ASEAN), việc giảng 

dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ (EFL) ở Việt Nam đảm nhận sứ mệnh mới là 

góp phần xây dựng năng lực liên văn hóa cho người Việt để thật sự trở thành công 

dân toàn cầu. Thật vậy, một trong những mục tiêu của chương trình Tiếng Anh mới 

là hướng người học xây dựng năng lực giao tiếp độc lập và tự tin trong môi trường 

đa ngôn ngữ và đa văn hóa (MOET, 2012). Bằng chứng là nội dung liên quan đến 

các nền văn hóa khác nhau như văn hóa các nước nói tiếng Anh, văn hóa Việt Nam 

và văn hóa các nước khác được lồng ghép vào giáo trình Tiếng Anh lớp 10, 11, và 

12 (MOET, 2014a). Hơn thế nữa, vai trò của người thầy trong việc triển khai giáo 

trình để đạt mục tiêu sư phạm như đã nêu hết sức quan trọng vì họ trực tiếp giảng 

dạy và hiểu rõ học sinh của mình nhất, từ hứng thú, động lực, đến bản sắc văn hóa 

và cá nhân của học sinh. 



 

Đường hướng giao tiếp (CA) hay Phương pháp dạy và học giao tiếp (CLT) 

được xem như là phương pháp dạy Tiếng Anh chủ đạo trong giáo dục phổ thông ở 

Việt Nam. Dù CLT không xem nhẹ vai trò của văn hóa trong dạy ngoại ngữ nhưng 

nó chú trọng phát triển CC (Richards, 2006). Trong các thành tố của CC, năng lực 

ngôn ngữ xã hội (sociolinguistic competence) thường được cho là có liên quan đến 

IC hoặc năng lực giao tiếp liên văn hóa (ICC), nhưng Byram (1997) cho rằng năng 

lực ngôn ngữ xã hội khuyến khích người học sử dụng ngôn ngữ theo chuẩn mực 

của văn hóa bản ngữ hơn là hướng đến tiêu chuẩn liên văn hóa được xây dựng trên 

cơ sở thỏa thuận chung trong giao tiếp liên văn hóa. Các nhà nghiên cứu ủng hộ 

việc giảng dạy liên văn hóa (Byram, 1997; Crozet, Liddicoat & Lo Bianco, 1999; 

Deardorff, 2006; Liddicoat, 2002; Liddicoat & Scarino, 2013; Newton, Yates, 

Shearn, & Nowitzki, 2010; Newton, 2016) cho rằng IC có các yếu tố cấu thành và 

khung phát triển riêng và không là kết quả ngẫu nhiên của quá trình dạy ngoại ngữ. 

Bởi vậy, tích hợp liên văn hóa vào dạy ngoại ngữ cần có một phương pháp giảng 

dạy bổ sung CLT để xây dựng năng lực liên văn hóa cho người học một cách toàn 

diện hơn.  

1.3. Mục đích nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 

Nhằm đa dạng hóa các hoạt động tích hợp dạy liên văn hóa trong dạy ngoại ngữ với 

tiêu chí phù hợp với nguyên tắc cốt lõi của CLT,  nghiên cứu hướng đến hai mục 

đích: (1) tìm hiểu và xác định vấn đề (có thể có) trong việc tích hợp văn hóa vào 

việc dạy tiếng Anh và (2) đề xuất cách thức tích hợp liên văn hóa trong dạy và học 

Tiếng Anh một cách khả thi để đa dạng hóa các hoạt động giảng dạy của giáo viên 

và xây dựng IC/ ICC cho người học. Những vấn đề trên được cụ thể hóa trong các 

câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

Câu hỏi 1: Giáo viên phổ thông trung học có nhận thức và thực hành gì trong 

việc lồng ghép văn hóa vào việc dạy Tiếng Anh? 

- Giáo viên có nhận thức như thế nào về vai trò và cách thức lồng ghép văn 

hóa vào việc giảng dạy Tiếng Anh? 

- Giáo viên lồng ghép văn hóa vào việc giảng dạy Tiếng Anh như thế nào? 

- Giáo viên có mối bận tâm và mong đợi gì đối với việc lồng ghép văn hóa vào 

việc giảng dạy Tiếng Anh? 

Câu hỏi 2: Việc áp dụng mô hình IcLLT vào việc lồng ghép văn hóa vào giảng 

dạy Tiếng Anh khả thi ở mức độ nào? 

- Bằng cách nào mô hình IcLLT có thể được áp dụng để dạy bài 

Communication and Culture trong sách thí điểm và bài học kỹ năng trong sách cơ 

bản (Tiếng Anh lớp 10)? 

- Giáo viên có phản hồi gì về việc áp dụng mô hình IcLLT? 

- Học sinh có phản hồi gì về việc áp dụng mô hình IcLLT? 

1.4. Giới hạn của đề tài  



 

Thứ nhất, nhận thức và thực hành dạy liên văn hóa của giáo viên Tiếng Anh 

được hiểu như sau. Như là một phần của nhận thức (perceptions), nhận định 

(beliefs) của giáo viên trong nghiên cứu này được đánh đồng với vai trò của việc 

tích hợp liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh; trong khi đó, mối liên hệ giữa ngôn 

ngữ và văn hóa chưa được khai thác thỏa đáng vì việc giảng dạy tiếng Anh ở phổ 

thông chưa đủ chuyên sâu. Thực tiễn về lồng ghép liên văn hóa của giáo viên được 

phản ảnh qua sáu tiết dự giờ nên khó có thể mang tính đại diện cho tình hình chung 

của cả tỉnh. Thứ hai, chỉ ba yếu tố có ảnh hưởng đến việc lồng ghép liên văn hóa 

của giáo viên được đề cập: (1) trình độ chuyên môn, (2) kinh nghiệm quốc tế, và 

(3) kinh nghiệm giảng dạy (đối với giáo trình giảng dạy). Các yếu tố khác, chẳng 

hạn như IC và thâm niên của giáo viên không được nghiên cứu vì việc đo IC và 

nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi tác đối với việc dạy học liên văn hóa khá phức tạp 

và nhạy cảm.  

Thứ ba, thử nghiệm phương pháp liên văn hóa được thực hiện trong thời gian 

ngắn với  số người tham gia hạn chế, chỉ có hai bài học cho mỗi nhóm học sinh lớp 

10 (2 nhóm). Cụ thể, việc áp dụng mô hình được giới hạn ở hai bài học kỹ năng 

(Nói và Đọc) trong giáo trình chuẩn/cơ bản (MOET, 2006a) và hai bài học 

Communication and Culture trong giáo trình thí điểm. Tính khả thi của mô hình 

IcLLT được đánh giá dựa vào khả năng điều chỉnh của bốn bài qua phản hồi 

(responses) của giáo viên và học sinh. Trong đó, sự phản hồi được hiểu như là sự 

tham gia (engagement) và ý kiến đánh giá (evaluation) về việc triển khai IcLLT).  

1.5. Ý nghĩa của đề tài 

Nghiên cứu này được mong đợi mang lại các kết quả sau đây. Một là, trước 

thềm đổi mới giáo dục với sự công nhận vai trò tích cực của liên văn hóa trong 

giảng dạy Tiếng Anh, việc nghiên cứu nhận thức và thực hành giảng dạy liên văn 

hóa của giáo viên cung cấp thông tin các nhà quản lý đánh giá tình hình xác thực 

hơn. Hai là, các giáo viên và học sinh tham gia đề tài này nâng cao nhận thức về vai 

trò của văn hóa trong giảng dạy tiếng Anh. Ba là, việc thử nghiệm mô hình lồng 

ghép liên văn hóa giúp giáo viên đa dạng hóa các hoạt động khai thác nội dung liên 

văn hóa trong sách giáo khoa. Nói chung, nghiên cứu này hy vọng đóng góp hiệu 

quả việc lồng ghép liên văn hóa; từ đó góp phần cải cách giảng dạy tiếng Anh ở 

phổ thông.  

 

CHAPTER 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1. Định nghĩa văn hóa 

Văn hóa được nhận dạng khác nhau. Liddicoat (1997) cho rằng văn hóa không 

chỉ là sự kiện và sản phẩm hay thông tin và sự vật, mà còn là hành động và sự hiểu 

biết của một cộng đồng nào đó. Liddicoat, Papademetre, Scarino và Kohler (2003, 

tr. 45) định nghĩa văn hóa là “một hệ thống phức tạp về khái niệm, thái độ, giá trị, 

niềm tin, quy ước, hành vi, tập quán, nghi lễ và lối sống của những người tạo nên 



 

nền văn hóa đó, cũng như các sản phẩm và các tổ chức mà họ tạo ra”. Ủng hộ quan 

điểm về văn hóa của Liddicoat và cộng sự (2003), Browett (2003) và Sewell (2005) 

cho rằng văn hóa có tính động, luôn thay đổi và các tập quán, hành vi, tín ngưỡng, 

giá trị của các nhóm văn hóa của con người cũng vậy. Tiếp nhận quan điểm 

Liddicoat và cộng sự (2003), Browett (2003) và Sewell (2005), luận án này cho 

rằng văn hóa bao gồm một hệ thống phức tạp và luôn thay đổi về khái niệm, thái 

độ, giá trị, niềm tin, quy ước, hành vi, thực tiễn, các nghi lễ, lối sống, đồ tạo tác, và 

các tổ chức của một cộng đồng nhất định. 

Trong giáo dục liên văn hóa, các thuật ngữ liên quan đến văn hóa như culture-

implicit và culture-explicit còn được biết đến như văn hóa cụ thể (culture-specific) 

và culture-implicit chỉ văn hóa chung (culture-general) (Đinh Ngọc Thủy, 2016; 

Paige et al., 2003). Nội dung văn hóa gắn với văn hóa của (một) nhóm văn hóa cụ 

thể là culture-explicit; nội dung văn hóa chung, không gắn với văn hóa của (một) 

nhóm văn hóa nào cụ thể là culture-implicit. Nghiên cứu này thống nhất với các 

phân loại nội dung văn hóa (culture content/cultural input) gồm văn hóa cụ thể (có 

thể xác định được) và văn hóa chung (không xác định được) trong bàn luận về sự 

hiện diện của văn hóa trong các buổi học thông qua dự giờ và là tiêu chí để lựa 

chọn bài học để áp dụng mô hình IcLLT trong sách giáo khoa.  

2.2. Năng lực liên văn hóa và năng lực giao tiếp liên văn hóa  

Định nghĩa và phân biệt IC và ICC còn là vấn đề phức tạp trong nghiên cứu 

văn hóa và giáo dục liên văn hóa. Theo Byram (1991, 2012), Byram et al. (2002), 

và Fantini (2006), nghiên cứu này sử dụng IC và ICC riêng biệt. Vì IC là khả năng 

giao tiếp hiệu quả và phù hợp trong giao tiếp liên văn hóa, sử dụng tiếng mẹ đẻ; 

trong khi đó, ICC dùng để chỉ khả năng giao tiếp hiệu quả và phù hợp trong giao 

tiếp liên văn hóa, sử dụng ngôn ngữ khác ngoài tiếng mẹ đẻ. Tuy ICC không chỉ 

đơn giản là sự kết hợp của IC với CC, nhưng nó được chấp nhận trong nghiên cứu 

này để tập trung bàn về IC trong thảo luận có liên quan đến cách thức giáo viên xây 

dựng IC cho học sinh bên cạnh CC.      

2.3. Cấu trúc và mô hình cấu tạo của IC 

Nghiên cứu này vận dụng mô hình IC theo đề xuất của Byram (1997), Fantini 

(2000), và Liddicoat (2002).  

Byram và Zarate (1997) phát triển mô hình IC dựa trên năm thành tố năng lực 

- five - savoirs:  (1) savoir être – thái độ, (2) savoirs – kiến thức, (3) savoir 

comprendre – kỹ năng nhận biết và liên hệ, (4) savoir apprendre/faire – kỹ năng 

khám phá và tương tác, và (5) savoir s’ engager – nhận thức văn hóa sâu. Mặc dù 

mô hình của Byram (1997) được chấp nhận rộng rãi ở Châu Âu, nhưng vẫn còn 

một số hạn chế. Mô hình này không nói rõ chiều phát triển của các thành tố, mức 

độ liên quan và tác động qua lại giữa các thành tố (Scarino, 2009; Matsuo, 2015). 

Ngoài ra, nó không nêu rõ mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa (Liddicoat & 

Scarino, 2010; Risager, 2007). 



 

Mô hình ICC của Fantini (2000) gồm nhiều thành tố: (1) một số đặc điểm và 

tính chất, (2) ba lĩnh vực, (3) bốn thành tố, (4) sự thông thạo ngôn ngữ, và (5) cấp 

độ đạt được trình độ cao và lâu dài hơn. Trong đó, bốn thành tố  IC là kiến thức, 

thái độ, kỹ năng, và nhận thức  trong đó sự thông thạo ngôn ngữ  góp phần nâng 

cao ICC một cách đáng kể. So với  Byram (1997), mô hình ICC của Fantini (2000) 

có tính vượt trội vì khắc phục các hạn chế trên như đề cập mối liên hệ ngôn ngữ và 

văn hóa và sự phát triển của các thành tố của IC. Chính vì vậy, mô hình của Fantini 

(2000) và sự tính phổ quát của các thành tố cấu tạo của IC được chấp nhận như là 

mô hình IC của luận án này.  

Như vậy, theo Byram (1997) và Fantini (2000) nghiên cứu này cho rằng phát 

triển IC là quá trình tiến triển của bốn thành tố có liên quan: kiến thức, thái độ, kỹ 

năng, và nhận thức; và năng lực văn hóa như người bản xứ không là tiêu chuẩn 

trong giao tiếp liên văn hóa.  

2.4.  Các đường hướng tích hợp văn hóa vào giảng dạy ngôn ngữ  

Khảo lược về tích hợp văn hóa vào dạy ngoại ngữ, Liddicoat (2004) và 

Liddicoat cùng cộng sự (2003) đề cập bốn đường hướng chính: culture as high 

culture, culture as area study, culture as societal norms, và culture as practice. 

Trong bốn đường hướng trên, culture as practice được áp dụng phổ biến nhất.  

Điểm mạnh của culture as practice là chú trọng phát triển kinh nghiệm sống 

và thực hành văn hóa bản ngữ hơn là dạy các sự kiện về văn hóa bản ngữ, nhằm 

giúp người học chuẩn bị kỹ năng thực hành văn hóa. Tuy nhiên, đường hướng này 

bị phê phán là xem nhẹ vai trò của năng lực văn hóa và ngôn ngữ thứ nhất (Crozet 

et al., 1999). 

Cho nên, Crozet và cộng sự (1999) đề xuất intercultural language teaching 

approach để xây dựng IC cho người học theo ba hướng sau: (1) dạy mối liên hệ 

giữa ngôn ngữ và văn hóa, (2) so sánh ngôn ngữ và văn hóa thứ nhất với ngôn ngữ 

và văn hóa thứ hai, và (3) khám phá văn hóa. Trong ba hướng này, khám phá văn 

hóa đóng vai trò quan trọng nhất. Crozet và cộng sự (1999) tin rằng IC có thể được 

thụ đắc thông qua các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa trong lớp học. Tuy nhiên, 

việc tổ chức các hoạt động lớp học để hỗ trợ thụ đắc liên văn hóa trong môi trường 

dạy EFL như ở Việt Nam cần có nghiên cứu riêng biệt.  

Dưới ánh sáng của Kiến tạo văn hóa xã hội (Sociocultural Constructivism) 

(Vygotsky, 1978) và các xu hướng có ảnh hưởng lớn trong giáo dục liên văn hóa 

như Crozet et al. (1999), Liddicoat và cộng sự (2003), Liddicoat và Scarino (2013) 

và Newton và cộng sự (2010), luận án này tán thành với quan điểm IC được thụ đắc 

và phát triển thông qua sự tham gia trực tiếp của cá nhân vào các tương tác liên văn 

hóa xã hội và suy xét cẩn trọng/ (critical reflection).  

2.5. Cấu trúc dạy và học liên văn hóa  

2.5.1. Mô hình dạy và học ngôn ngữ liên văn hóa  

Liddicoat và cộng sự (2003) và Liddicoat và Scarino (2013) đề xuất năm 



 

nguyên tắc dạy ngôn ngữ liên văn hóa (Intercultural Language Learning, IcLL), bao 

gồm kiến tạo - active construction, kết nối - making connections, tương tác/giao 

tiếp - social interaction, phản tỉnh/suy xét - reflection, và trách nhiệm - 

responsibility.  Năm nguyên lý này định hướng cho việc thiết kế giáo trình và 

phương pháp lồng ghép văn hóa vào dạy ngoại ngữ. Kiến tạo - active construction 

có liên quan đến việc xây dựng kiến thức trong bối cảnh văn hóa xã hội cho phép 

người học phát triển một không gian cá nhân và liên văn hóa với ở nhiều khía cạnh 

khác nhau. Connection liên quan đến việc phân tích sự tương đồng và khác biệt 

trong ngôn ngữ và văn hóa. Tương tác tạo điều kiện cho người học giao tiếp liên 

văn hóa sử dụng ngôn ngữ khác (ngoại ngữ hay ngôn ngữ hai) để tạo ra hệ thống ý 

niệm mới thông qua ngôn ngữ. Phản tỉnh/Suy xét chỉ quá trình diễn biến của nhận 

thức bên trong người học. Cuối cùng, trách nhiệm thôi thúc người học tham gia vào 

giao tiếp liên văn hóa để phát triển nhận thức liên văn hóa.  

 Năm nguyên tắc IcLL (Liddicoat và cộng sự, 2003; Liddicoat & Scarino, 

2013) mô tả quá trình hợp logic và theo trình tự thời gian của việc dạy và học văn 

hóa. Thật vậy, active construction, connections, social interaction, reflection và 

responsibilty là quá trình liên khám phá, xử lý, rèn luyện, phản tỉnh, và nâng cao 

nhận thức. Mô hình này có tính ưu việt và có khả năng ứng dụng cao vì nó chú 

trọng vai trò tích cực của người học trong việc tham gia các hoạt động giao tiếp và 

phản tỉnh thông qua các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa. Mô hình dạy và học liên 

văn hóa (IcLLT) được đề xuất trên cơ sở mô hình trên và được điều chỉnh thành 

construction, (making) connection(s), (social) interaction, reflection và extension.  

So với IcLL, mô hình IcLLT có vài điểm khác biệt như sau. Một là, theo 

Liddicoat và cộng sự (2003) và Liddicoat và Scarino (2013), social interaction chỉ 

giao tiếp trong thực tế trong môi trường liên văn hóa và ngôn ngữ, điều đó khó có 

thể thực hiện trong môi trường dạy EFL, cho nên, (social) interaction trong luận án 

này chỉ giao tiếp thực, có ý nghĩa xảy ra trong môi trường giáo dục giữa học sinh 

với học sinh, giữa học sinh và giáo viên. Để tạo điều kiện cho giao tiếp thực và tăng 

cường sự tham gia của học sinh, học sinh có thể  chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 

văn hóa với nhau. Hai là, extension (mở rộng) trong mô hình IcLLT khác với 

responsibility (trách nhiệm) như Liddicoat và cộng sự (2003) và Liddicoat và 

Scarino (2013) đề xuất. Responsibility khuyến khích người học tham gia vào giao 

tiếp xuyên ngôn ngữ và văn hóa để tự xây dựng nhận thức liên văn hóa. Tuy nhiên, 

điều đó khó thực hiện trong giảng dạy EFL ở phổ thông. Chính vì thế,  extension có 

thể được tổ chức ở dạng hoạt động ngoại khóa để học sinh có cơ hội tham gia giao 

tiếp liên văn hóa thực hay giả định: nói chuyện với khách nước ngoài, làm các bài 

tập giải quyết tình huống, đóng kịch, tham gia các dự án cộng đồng có liên quan 

đến văn hóa. Tóm lại hai nguyên tắc của IcLL (Liddicoat và cộng sự, 2003; 

Liddicoat & Scarino, 2013) được điều chỉnh là social interaction và responsibility; 



 

chúng được thay thế bằng interaction và extension như là hai bước của mô hình 

IcLLT để tăng cường giao tiếp liên văn hóa bằng tiếng Anh cho người học.   

2.5.2. Nguyên tắc dạy và học ngôn ngữ liên văn hóa 

 Mô hình IcLLT của nghiên cứu này tôn trọng sáu nguyên tắc dạy ngôn ngữ 

giao tiếp liên văn hóa  (iCLT) do Newton và cộng sự (2010) đề xuất.  

1. Tích hợp văn hóa và ngôn ngữ ngay từ đầu. 

2. Tạo điều kiện cho người học tham gia giao tiếp liên văn hóa thực. 

3. Khuyến khích và học sinh tham gia các hoạt động khám phá và phản tỉnh về 

văn hóa và văn hóa trong ngôn ngữ. 

4. So sánh văn hóa và ngôn ngữ là cần thiết. 

5. Chú ý đế sự đa dạng của người học và ngôn cảnh.  

6. IC quan trọng hơn sự thông thạo văn hóa bản ngữ 

2.5.3. Chiến lược và kỹ thuật dạy ngôn ngữ liên văn hóa 

 Chiến lược và kỹ thuật dạy ngôn ngữ liên văn hóa theo mô hình IcLLT được 

đề xuất dựa trên nền tảng lý thuyết và nghiên cứu của Newton và cộng sự (2010), 

Vygotsky (1978), Lui và Zhang (2014), và Stern (1992) và cân nhắc đến sự phù 

hợp với môi trường giáo dục và văn hóa xã hội của địa phương.  

1. Tạo môi trường giao tiếp liên văn hóa: sử dụng vật phẩm văn hóa nước 

ngoài, mời khách nước ngoài thăm lớp, vv. (theo Stern, 1992) 

2. Tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau: sử dụng các kênh truyền thông, 

mạng  internet, sử dụng nhiều nguồn tài liệu thực từ nước ngoài, kết bạn với người 

nước ngoài qua mạng xã hội, vv. (theo Stern, 1992) 

3. Tranh thủ sự khác biệt về bản sắc văn hóa của người học: so sánh kinh 

nghiệm và thực hành văn hóa, nói về lễ hội, tập tục, kiêng kỵ, vv. (Newton và cộng 

sự., 2010) 

4. Tạo điều kiện cho người học tham gia các hoạt động giao tiếp về liên văn 

hóa: khám phá, trình bày, báo cáo, giải quyết vấn đề, làm dự án, nhận xét về vấn đề 

liên văn hóa,  vv. (Newton và cộng sự, 2010; Newton, 2016; và Vygotsky, 1978) 

5. Áp dụng kiến thức: dạy học sinh nên nói và làm như thế nào trong tình 

huống giao tiếp liên văn hóa khác nhau. (Lo Bianco, 1999;  Lui & Zhang, 2014) 

2.6. Nghiên cứu về tích hợp văn hóa vào giảng dạy ngoại ngữ 

 Nghiên cứu về giáo dục liên văn hóa được chia thành hai xu hướng chính: 

nghiên cứu về tình hình giảng dạy liên văn hóa như nhận thức và thực hành của 

giáo viên và giáo trình. Các nghiên cứu cùng lĩnh vực (Gönen & Sağlam, 2012; Hồ 

Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Lázár, 2007; Nilmanee & Soontornwipast, 2014; Sercu và 

cộng sự, 2005; Nguyễn Thành Long, 2013; và Zhou, 2011) có liên quan đến đề tài 

này vì nghiên cứu nhận thức và thực hành của giáo viên trong việc tích hợp liên văn 

hóa với góc nhìn văn hóa động. Hướng thứ hai thực hiện các nghiên cứu áp dụng mô 



 

hình hay cách thức dạy liên văn hóa trong lớp học như Nguyễn Thanh Tùng (2010), 

Trương Bạch Lê (2009), Hồ Sỹ Thắng Kiệt (2011), và Trần Quốc Thao (2015).    

2.7. Khoảng cách nghiên cứu 

 Một là, hoàn cảnh nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, và đối tượng tham gia đề 

tài này khác biệt với các nghiên cứu khác. Hai là, mô hình IcLLT được xây dựng 

trên mô hình của Liddicoat và cộng sự (2003) và Liddicoat và Scarino (2013); 

nhưng IcLLT có vài điểm khác biệt so với các mô hình gốc. Cuối cùng, việc áp 

dụng nghiên cứu hành động với sự tham gia tích cực của giáo viên là một trong 

những điểm góp phần nên sự khác biệt của đề tài này.  

 

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Thiết kế đề tài 

 Luận án chủ yếu theo thiết kế nghiên cứu hành động với hai câu hỏi nghiên 

cứu được thực hiện trong hai Giai đoạn (Phase) của đề tài. Giai đoạn 1 nghiên cứu 

thực trạng của việc lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy tiếng Anh để xác định vấn 

đề và đề xuất giải pháp từ góc nhìn của giáo viên.  Trên cơ sở đó, Giai đoạn 2 của 

đề tài thử nghiệm mô hình IcLLT để tích hợp liên văn hóa vào giảng dạy tiếng 

Anh. Nói các khác, luận án này được thực hiện theo chuỗi xác định vấn đề và thử 

nghiệm giải pháp giải quyết vấn đề. Do luận án được thực hiện trong giai đoạn 

chuyển tiếp của việc đổi mới giáo trình, mô hình IcLLT được thực hiện trên hai lớp 

học hai giáo trình khác nhau (một lớp học giáo trình thí điểm và một lớp học giáo 

trình chuẩn/cơ bản). Giai đoạn 2 gồm hai Phần (stages), Phần 1 thử nghiệm mô 

hình IcLLT để dạy hai bài Communication and Culture, sách Tiếng Anh 10 thí 

điểm; sau đó, mô hình được cải thiện để dạy 2 bài học kỹ năng sách lớp 10 chuẩn 

trong Phần 2. Các bước của đề tài thực hiện theo mô hình PAOR (Plan/Lập kế 

hoạc- Act/Hành động – Observe/Quan sát – Reflect/Đánh giá) của Kemmis và 

McTaggart (1988).   

3.2. Bối cảnh nghiên cứu 

3.2.1.  Hoàn cảnh nghiên cứu và giáo trình 

 Nghiên cứu này được thực hiện vào năm học 2017-2018, trong thời gian thực 

hiện Dự án 2020 với mục đích mang lại đổi mới toàn diện cho việc dạy và học 

ngoại ngữ ở các cấp (Hoàng Văn Vân, 2016). Là một phần của dự án, bộ giáo trình 

Tiếng Anh mới được đưa vào thực hiện thí điểm từ lớp 3 đến lớp 12. Để chuẩn bị 

cho việc đổi mới giáo trình, hai giáo trình (thí điểm và cơ bản) được thực hiện song 

song.  

Sự hiện diện của văn hóa có thể được tìm thấy trong cả hai bộ giáo trình. Theo 

Hoàng Văn Vân (2011), một trong những mục tiêu của chương trình thí điểm là 

giúp học sinh hiểu biết về văn hóa và con người ở các nước nói tiếng Anh và nâng 



 

cao nhận thức và tự hào về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Hoàng Văn Vân (2011) 

nêu rõ ba thành tố của sách giáo khoa mới: (1) chủ điểm, (2) năng lực giao tiếp, và 

(3) trọng tâm ngôn ngữ (language focus) được trình bày trong một bài học (unit) 

theo kỹ năng và lĩnh vực ngôn ngữ: Nghe, Nói, Đọc, Viết và Language focus. Kiến 

thức về văn hóa trong bài đọc giúp học sinh quen với các tình huống giao tiếp có 

liên quan; từ đó học sinh hiểu sự khác biệt và tìm cách thức giao tiếp thích hợp. 

So với giáo trình cơ bản, giáo trình Tiếng Anh mới thể hiện rõ nét mục tiêu 

văn hóa là mang lại sự đa dạng về văn hóa, chú trọng văn hóa các nước nói tiếng 

Anh, để phát triển năng lực giao tiếp và năng lực liên văn hóa toàn diện cho người 

học (Hoàng Văn Vân, 2016). Tìm hiểu về nội dung văn hóa trong sách Tiếng Anh 

lớp 10 thí điểm (Tập 1), Lại Thị Thanh Vân (2016) cho rằng tỷ lệ văn hóa Việt 

Nam (home culture), văn hóa các nước nói Tiếng Anh (target language culture), và 

các nền văn hóa khác (other cultures) lần lượt là 51%, 31%, và 18%. Thật vậy, sách 

Tiếng Anh thí điểm tích hợp nội dung văn hóa cụ thể và các hoạt động ngôn ngữ 

liên văn hóa một các rõ ràng như phần Communication and Culture. Mỗi phần này 

được chia thành hai tiểu phần (1) Communication và (2) Culture. Communication 

tích hợp ba kỹ năng: nói, đọc, nghe; trong đó kỹ năng nói là trọng tâm. Culture tích 

hợp kỹ năng đọc với kỹ năng khác chuyển tải kiến thức văn hóa. Trong tiểu phần 

này, sự so sánh về văn hóa Việt Nam và các nền văn hóa khác được lồng ghép để 

kiểm tra đọc hiểu và hiểu thêm về văn hóa nước nhà và mở rộng kiến thức về văn 

hóa nước ngoài.  

Như vậy, phần Communication and Culture trong sách giáo khoa thí điểm tạo 

nhiều điều kiện hơn để học sinh giao tiếp thực về các chủ đề quen thuộc và cung 

cấp cho học sinh nhiều kiến thức về các nền văn hóa khác nhau qua các bài đọc 

hơn. Nội dung văn hóa ở hai tiểu phần được khai thác theo mô hình bài học tích 

hợp kỹ năng CLT với một kỹ năng chính tích hợp với các kỹ năng khác.  

3.2.2. Đối tượng tham gia đề tài  

Đối tượng tham gia đề tài ở Giai đoạn 1, tiền hành động, là 101 giáo viên 

Tiếng Anh ở tỉnh Trà Vinh. Họ được mời trả lời bảng khảo sát về nhận thức và thực 

hành dạy liên văn hóa.  

Đối tượng tham gia Giai đoạn 2, giai đoạn hành động, là hai giáo viên Tiếng 

Anh và học sinh của họ ở hai lớp (10E, gồm 22 học sinh và 10C, gồm 32 học sinh) 

ở trường Thực hành sư phạm Trà Vinh, thuộc trường Đại học Trà Vinh.   

3.3. Thu thập và phân tích dữ liệu 

Thông tin cơ bản về biện pháp thu thập dữ liệu được trình bày trong Bảng 3.5.  

  



 

Bảng 3.5. Tóm tắt về các công cụ thu thập dữ liệu  

Vấn đề nghiên cứu Công cụ Mục đích 

Nhận thức và thực hành 

của giáo viên về tích hợp 

liên văn hóa  

Bảng hỏi (và câu hỏi 

mở)    

Cung cấp dữ liệu định tính và định lượng về 

nhận thức và thực hành giảng dạy liên văn 

hóa của giáo viên  

Quan sát/ Dự giờ 

Kiểm chứng lại thông tin trên bảng hỏi, quan 

sát thực tế cách thức giáo viên lồng ghép liên 

văn hóa trong giảng dạy 

 

Vận dụng IcLLT để tích 

hợp văn hóa vào giảng 

dạy Tiếng Anh 

Cách thức học sinh tham gia các hoạt động 

lớp học theo mô hình IcLLT  

Phỏng vấn  
Tìm hiểu phản hồi của hai giáo viên tham gia 

đề tài về mô hình IcLLT 

Phiếu đánh giá  
Tìm hiểu phản hồi của học sinh ở hai lớp 

tham gia đề tài về mô hình IcLLT 

Dữ liệu định tính thu thập từ câu hỏi mở, dự giờ, phản hồi của giáo viên và 

học sinh được phân tích theo phương pháp phân tích nội dung (content analysis). 

Content analysis gồm các bước đọc, hiểu, so sánh dữ liệu và tìm mối tương quan 

giữa chúng. Dữ liệu định lượng từ câu trả lời bảng hỏi của giáo viên được lọc, mã 

hóa, và kiểm tra tầng suất, độ tin cậy, và tính nhất quán. Các phép tính thống kê 

đơn giản như: phân tích mô tả, phân tích suy luận sử dụng ANOVA một nhân tố, và 

Independent Sample Test được sử dụng để tính và so sánh giá trị trung bình (mean) 

giữa các phân nhóm đối tượng (theo bằng cấp, kinh nghiệm giảng dạy, và kinh 

nghiệm quốc tế) và để tính mức độ ảnh hưởng của các phân nhóm đối tượng đến 

nhận thức và thực hành giảng dạy liên văn hóa của giáo viên.  

3.4. Tiến trình nghiên cứu 

Chi tiết về tiến trình nghiên cứu được mô tả trong Bảng 3.8.  

Bảng 3.8. Tiến trình nghiên cứu   

 

Giai đoạn/ 

Phase 

Phần /stage Bước/steps Hoạt động nghiên cứu 

Giai đoạn 1: 

Tiền hành 

động 

 
Tìm hiểu 

thực trạng  

Khảo sát tình hình về nhận thức và thực hành 

giảng dạy liên văn hóa của giáo viên 

Họp nhóm trước khi thực hiện mô hình IcLLT để đạt một số thống nhất chung  

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn 2: 

Hành động  

 

Phần  1:  

- Áp dụng mô hình 

IcLLT vào dạy hai 

bài Communication 

and Culture (sách 

thí điểm) để dạy 

lớp10E.  

- Tổ chức Hoạt 

động ngoại khóa 1 

Planning 

 

- Soạn hai giáo án cho hai bài Communication 

and Culture để dạy lớp 10E và lên kế hoạch 

cho các hoạt động ngoại khóa/ Bước 

extension (Họp nhóm lần 1) 

Acting và 

Observing 

 

- Dạy và dự giờ lớp10E 

- Tổ chức Hoạt động ngoại khóa 1 

Reflecting 

 

- Đánh giá hai bài Communication and 

Culture ở lớp  10E từ phía giáo viên. (Họp 



 

– Giao lưu văn hóa 

(Bước Extension) 

 

nhóm lần 2) 

- Đánh giá hai bài Communication and 

Culture ở lớp  10E từ phía học sinh (Phiếu 

đánh giá) 

Phần 2: 

- Áp dụng mô hình 

IcLLT vào dạy hai 

bài kỹ năng (sách 

chuẩn) để dạy lớp 

10C   

- Tổ chức Hoạt 

động ngoại khóa 2 

– Giao lưu văn hóa 

(Bước Extension) 

 

Planning 

- Soạn giáo án dạy hai bài kỹ năng theo 

IcLLT sách lớp 10 chuẩn để dạy lớp 10C  

(Họp nhóm lần 2-tiếp theo) 

Acting và  

Observing 

 

- Dạy và dự giờ hai bài kỹ năng theo IcLLT 

sách chuẩn để dạy lớp 10C   

- Tổ chức và quan sát Hoạt động ngoại khóa 2  

(Bước Extension) 

Reflecting 

- Đánh giá hai bài kỹ năng và các hoạt động 

ngoại khóa từ phía học sinh (phiếu đánh giá) 

 - Đánh giá hai bài kỹ năng và các hoạt động 

ngoại khóa từ phía giáo viên (phỏng vấn) 

 

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 Phần này trình bày kết quả hai câu hỏi nghiên cứu, tương ứng với hai Giai 

đoạn của nghiên cứu này, (1) khảo sát nhận thức và thực hành tích hợp văn hóa vào 

giảng dạy Tiếng Anh ở phổ thông và (2) thử nghiệm áp dụng mô hình IcLLT vào 

dạy Tiếng Anh lớp 10 để góp phần đa dạng hóa các hoạt động tích hợp liên văn 

hóa.  

4.1.  Nhận thức và thực hành dạy liên văn hóa của giáo viên 

4.1.1. Nhận thức về dạy liên văn hóa của giáo viên  

 Giá trị trung bình (mean) của nhận định về tầm quan trọng (beliefs) và nhận 

thức về cách thức giảng dạy liên văn hóa (perceived practices) và thực hành 

(practices) dạy liên văn hóa được trình bày trong Bảng 4.1.  

Bảng 4.1. Nhận thức và thực hành dạy liên văn hóa của giáo viên 

Nhóm N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 

Sig. between group  

by ANOVA (*) 

Nhận định về tầm quan 

trọng (beliefs) 
101 4.27 .48927 .04868 

.000  Nhận thức về thực hành 

(perceived practices) 
101 3.82 .44703 .04448 

Thực hành (practices) 101 2.76 .46517 .04629 

Lưu ý: * p <.05 

 Cặp tương quan của ba nhóm: nhận định về tầm quan trọng, nhận thức về thực 

hành, thực hành dạy liên văn hóa được trình bày trong Bảng 4.2.  

  



 

Bảng 4.2. Cặp tương quan nhận định về tầm quan trọng, nhận thức về thực hành, 

thực hành dạy liên văn hóa 

Mối tương quan  
N Pearson 

Correlation (*) 
Sig. (2-tailed) 

Nhận định về tầm quan trọng và nhận thức 

về thực hành 

101 .606 .000 

Nhận thức và thực hành 101 .426 .000 

Nhận thức về thực hành và thực hành 101 .407 .000 

Nhận thức về tầm quan trọng và thực hành 101 .346 .000 

 Lưu ý: (*) Giá trị tương quan có nghĩa ở mức 0.01 (2-tailed). 

Như Bảng 4.2, có mối tương quan chặt chẽ giữa nhận định về tầm quan trọng 

và nhận thức về thực hành (r = .606); giữa nhận thức và thực hành, và nhận thức về 

thực hành và thực hành có mối tương quan tương đối (r = .426 và .407 tương ứng); 

và mối tương quan của nhận định về tầm quan trọng và thực hành yếu (r = .346).  

4.1.2. Thực hành về dạy liên văn hóa của giáo viên  

 Dữ liệu về thực hành về dạy liên văn hóa của giáo viên được được thu thập 

qua trả lời bảng hỏi và câu hỏi mở của giáo viên và dự giờ lớp thực dạy của giáo 

viên.  

Kết quả định lượng từ bảng hỏi cho thấy giá trị trung bình của các nhóm hoạt 

động dạy liên văn hóa sau đây giảm dần: dạy kiến thức liên văn hóa (M1 = 3.60 và 

M2 = 2.84), xây dựng thái độ liên văn hóa (M3 = 2.75), phát triển kỹ năng liên văn 

hóa (M4 = 1.87), dạy kiến thức liên văn hóa một cách thụ động (M1 = 3.60) và tạo 

điều kiện cho học sinh tìm hiểu kiến thức liên văn hóa (M2 = 2.84). Lồng ghép liên 

văn hóa thiên về dạy kiến thức và thông tin về đất nước con người hơn là tổ chức 

các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa để khai thác nội dung văn hóa ở cấp độ cao 

hơn. Qua dự giờ, giáo viên chủ yếu (1) dạy chủ điểm văn hóa, (2) bổ sung kiến thức 

liên văn hóa, (3) cá nhân hóa và địa phương hóa, và (4) so sánh văn hóa.  

4.1.3.  Yếu tố ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa  

Ba yếu tố được cho là có thể ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa là 

kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm quốc tế, bằng cấp của giáo viên. Sự khác biệt 

về giá trị trung bình giữa các nhóm đối tượng được phân loại theo ba tiêu chí trên 

được phân tích  ANOVA một chiều với kết quả được trình bày trong Bảng 4.6.  

Bảng 4.6. Yếu tố ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa  

4.1.4. Quan tâm và mong đợi của giáo viên đối với lồng ghép liên văn hóa  

Năm mối quan tâm của giáo viên trước thềm đổi mới chương trình gắn với 

việc lồng ghép liên văn hóa bao gồm (1) người học, (2) sách giáo khoa, (3) quản lý, 

Nhân tố ảnh hưởng  Mean Square F Df Sig. 

Kinh nghiệm giảng dạy .076 .351 1 .555 

Kinh nghiệm quốc tế .323 1.501 1 .223 

Giáo dục sau đại học .944 4.514 1 .036* 



 

(4) phương pháp giảng dạy của giáo viên, và (5) ảnh hưởng tiêu cực của dạy liên 

văn hóa. Trong đó, yếu tố thứ năm không đáng kể (M5 = 2.35), điều đó có nghĩa là 

giáo viên không cho rằng việc dạy liên văn hóa mang lại kết quả tiêu cực. Giáo 

viên mong đợi được phát triển chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới giáo trình, và một 

số thay đổi thuộc về quản lý.  

4.2.  Thử nghiệm lồng ghép văn hóa và dạy Tiếng Anh qua mô hình IcLLT  

4.2.1. Phần 1 – vận dụng mô hình IcLLT dạy sách lớp 10 thí điểm 

4.2.1.1.  Planning – soạn giáo án dạy lớp 10E và phần extension (Họp nhóm 

lần 1) 

 Trong Họp nhóm lần 1, chúng tôi soạn giáo án dạy hai bài Communication and 

Culture, Bài 6 và 7 (sách thí điểm) và chuẩn bị các hoạt động cho Hoạt động ngoại 

khóa 1 và 2 (hoạt động của bước mở rộng - extension). Đối với bài học IcLLT trên 

lớp, các hoạt động chủ yếu bám theo sách giáo khoa với những điều chỉnh nhỏ để 

khớp với bốn bước của mô hình IcLLT: construction – connection – interaction – 

reflection. Hoạt động cho bước cuối cùng – extension được tổ chức thông qua các 

hoạt động ngoại khóa để tạo điều kiện cho học sinh thực hành giao tiếp trong giao 

tiếp liên văn hóa giả định hay thực tế.  

4.2.1.2. Acting and observing – Dạy và dự giờ lớp 10E 

 Qua dự giờ hai tiết dạy bài Communication and Culture theo mô hình IcLLT ở 

lớp 10E, tôi và nhóm giáo viên rút ra một số kết luận ban đầu như sau. Một là, việc 

tích hợp liên văn hóa qua mô hình IcLLT đảm bảo quá trình học và thu nhận ngôn 

ngữ và văn hóa của người học. Hai là, các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa kích 

hoạt sự tham gia tích cực và sản sinh ngôn ngữ của người học ở các mức độ khác 

nhau. Trong vài giai đoạn của bài học, sản sinh ngôn ngữ của người học có thể 

không được rõ ràng. Đối với bước reflection, học sinh sản sinh ngôn ngữ trong giao 

tiếp bằng lời nói không hiệu quả bằng ngôn ngữ viết. 

4.2.1.3. Reflecting – Đánh giá mô hình IcLLT ở lớp 10E (Họp nhóm lần 2) 

 Học sinh đánh giá cao việc áp dụng mô hình IcLLT để tích hợp liên văn hóa. 

Học sinh quan tâm đến các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa ở cấp độ cao như hoạt 

động hướng đến phát triển thái độ và kỹ năng liên văn hóa. Giáo viên cho rằng ba 

yếu tố dẫn đến sự thành công của bài học IcLLT là (1) sự công nhận mục tiêu liên 

văn hóa, (2) sự tổ chức các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa để khai thác nội dung 

văn hóa trong sách giáo khoa, và (3) sự tham gia tích cực của người học dưới sự 

hướng dẫn của giáo viên. Bên cạnh đó, nhóm giáo viên thống nhất rằng reflection 

là bước khó nhất nên học sinh cần nhiều thời gian hơn để chuẩn bị.  

4.2.2. Phần 2 - vận dụng IcLLT dạy sách lớp 10 cơ bản (Họp nhóm lần 2, tiếp tục) 

4.2.2.1. Planning – Soạn giáo án dạy lớp 10C 

 Theo giáo viên dạy lớp 10E và lớp 10C, rất khó lồng ghép liên văn hóa và sách 

lớp 10 chương trình cơ bản bởi vì nội dung không gắn kết một nền văn hóa nào cụ 

thể.  Để cung cấp nội dung văn hóa cho bước connection, giáo viên đề xuất chọn 



 

các câu chuyện có liên quan đến nội dung trình bày trong sách giáo khoa như tìm 

các clips về các loại hình sở thú ở các quốc gia khác (bổ sung Bài 10) và những 

cách khác nhau để bảo vệ rừng (bổ sung Bài 11). Về cơ bản, mô hình bài IcLLT 

được tổ chức trên cơ sở bài học kỹ năng CLT với ba bước chính Pre-While-Post 

với một số điều chỉnh (1) thêm mục tiêu liên văn hóa, (2) bổ sung nội dung văn hóa 

có liên quan, và (3) điều chỉnh các hoạt động bước While và Post theo hướng tích 

cực hóa người học như vận dụng kiến thức sẵn có, so sánh văn hóa, giao tiếp thực, 

và phản tỉnh.  

4.2.2.2. Acting and observing - Dạy và dự giờ lớp 10C 

 Trong cả hai bài (Speaking, Bài 10 và Reading, Bài 11), giáo viên tổ chức tất 

cả các hoạt động theo các bước của IcLLT; tuy nhiên, học sinh không tham gia bài 

tích cực như ở Phần 1. Mô hình IcLLT có thể được áp dụng để dạy bài học kỹ 

năng trong sách Tiếng Anh hệ chuẩn nếu (1) nội dung văn hóa về một nền văn hóa 

cụ thể được bổ sung; (2) hoạt động lớp nên ít chú trọng đến tính chính xác 

(accuracy-focused) của ngôn ngữ để nhường thời gian cho hoạt động giao tiếp thực; 

và (3) hoạt động được thiết kế hướng đến mục tiêu giao tiếp liên văn hóa. 

4.2.2.3. Đánh giá mô hình IcLLT từ học sinh lớp 10C  

 Học sinh lớp 10C nhận ra điểm khác biệt của bài học về nội dung và hoạt động 

ngôn ngữ liên văn hóa. Bài học được cho là hay, vui, thú vị nhờ các clips, tranh 

ảnh, và trò chơi. Học sinh đề xuất nhiều hình thức đưa văn hóa vào bài giảng như 

thêm nội dung văn hóa, tổ chức trò chơi, tạo cơ hội cho học sinh khám phá văn hóa, 

và tham gia các hoạt động ngoại khóa. 

4.2.2.4. Đánh giá bước extension từ nhận thức và tham gia của học sinh 

 Năm mươi bốn học sinh (10C và 10E) phản hồi tích cực đối với extension. 

Học sinh đồng ý rằng hoạt động Giao lưu văn hóa mang lại cơ hội xây dựng năng 

lực ngôn ngữ liên văn hóa, mở rộng mối quan hệ xã hội. Học sinh  nói chuyện với 

người nước ngoài và bạn bè.  

4.2.2.5. Đánh giá mô hình IcLLT ở hai lớp từ nhận thức của giáo viên  

 Nhìn chung, hai giáo viên ủng hộ việc áp dụng mô hình IcLLT.  Giáo viên dạy 

lớp 10E không gặp khó khăn vì nội dung văn hóa sẵn có trong giáo trình.  Sau khi 

thử nghiệm, cô ấy tự tin cho rằng nội dung văn hóa thu hút học sinh và có thể triển 

khai các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa, ngay cả các hoạt động khó như 

reflection. Mặc dù giáo viên 10C lạc quan với việc áp dụng mô hình IcLLT nhưng 

nghi ngờ khả năng được áp dụng để dạy sách Tiếng Anh hệ cơ bản vì hiếm khi có 

đủ thời gian để bổ sung nội dung văn hóa vào bài giảng.  

4.3.  Thảo luận kết quả về nhận thức và thực tiễn dạy liên văn hóa 

 Phần này thảo luận: (1) tương quan của nhận thức và thực tiễn, (2) vấn đề tích 

hợp văn hóa, (3) yếu tố ảnh hưởng đến tích hợp liên văn hóa, (4) bận tâm và mong 

đợi của giáo viên.  

 



 

4.3.1. Mối tương quan của nhận thức và thực tiễn  

 Kết quả thông kê cho thấy có sự tương quan giữa quan điểm của giáo viên về 

tầm quan trọng của việc dạy liên văn hóa và nhận thức về thực hành  dạy liên văn 

hóa (r = .606; p <.05). Mối tương quan này có thể dự đoán được bởi vì cùng bàn về 

kiến thức, nhận định, và nhận thức của giáo viên. Tuy nhiên, mối tương quan giữa 

(1) nhận thức và thực hành và (2) nhận thức về thực hành và thực hành là tương đối  

(r = 426. và 407 tương ứng). Tính tương đối của các giá trị tương quan có thể lý 

giải là do nhận thức không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến thực hành của 

giáo viên. Các yếu tố như bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm học tập, 

tổ chức, giáo cụ, tài liệu bổ trợ, cộng đồng ảnh hưởng đến thực hành của giáo viên 

(Lê Văn Canh, 2011).   

4.3.2. Vấn đề của việc tích hợp liên văn hóa 

 Tích hợp liên văn hóa chưa được thực hiện thỏa đáng do thiếu mục tiêu liên 

văn hóa và chiến lược dạy liên văn hóa. Trước hết, việc thiếu mục tiêu liên văn hóa 

không khuyến khích giáo viên tổ chức các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa. Qua 

dự giờ, thảo luận và phỏng vấn giáo viên, mục tiêu liên văn hóa được hiểu ngầm 

như là kết quả hiển nhiên của quá trình dạy kiến thức văn hóa. Nhận thức này trái 

với nguyên tắc dạy ngôn ngữ liên văn hóa (Byram, 1997; Crozet, Liddicoat & Lo 

Bianco, 1999; Deardorff, 2006; Liddicoat, 2002; Liddicoat & Scarino, 2013; 

Newton và cộng sự, 2010; Newton, 2016). Hoạt động dạy liên văn hóa phổ biến 

nhất là so sánh văn hóa, được tìm thấy trong hầu hết tất cả các bài Communication 

and Culture.  Dạy liên văn hóa được cho là “truyền thống”. Qua quan sát, việc dạy 

liên văn hóa thiên về dạy kiến thức và lấy giáo viên làm trung tâm. Từ quan điểm 

tĩnh về văn hóa, tích hợp văn hóa được xem như là truyền thụ kiến thức thụ động 

hơn là tạo điều kiện để học sinh tham gia khám phá và phản tỉnh về văn hóa.   

4.3.3. Yếu tố ảnh hưởng đến việc tích hợp liên văn hóa  

 Kết quả định lượng cho thấy kinh nghiệm giảng dạy hay kinh nghiệm quốc tế 

không ảnh hưởng đến việc tích hợp văn hóa bằng giáo dục sau đại học chuyên 

ngành TESOL. Mối quan hệ giữa việc học sau đại học và mức độ thường xuyên 

của việc lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy có thể là do các vấn đề về liên văn 

hóa và giảng dạy liên văn hóa ít khi được đề cập trong chương trình đào tạo giáo 

viên khi còn học ở đại học.  Ngược lại, kinh nghiệm quốc tế không ảnh hưởng 

nhiều đến tích hợp văn hóa do thời gian trải nghiệm tại nước ngoài ngắn, ít nhất 1 

tuần, chưa đủ để tạo sự khác biệt về IC (Sercu và cộng sự, 2005a). Kinh nghiệm 

giảng dạy hay giáo trình giảng dạy không có ảnh hưởng sâu sắc đến việc tích hợp 

liên văn hóa.  

4.3.4. Mối bận tâm và mong đợi của giáo viên 

 Nghiên cứu này xác nhận bốn trở ngại của giáo viên trong việc tích hợp liên 

văn hóa là người học, giáo trình và sách giáo khoa, giảng dạy của giáo viên, và các 

yếu tố thuộc về quản lý. Trước hết, yếu tố người học là mối bận tâm lớn nhất của 



 

giáo viên. Hầu hết giáo viên cho rằng học sinh của mình không đủ năng lực ngoại 

ngữ và chiến lược học tập phù hợp để tham gia các hoạt động ngôn ngữ liên văn 

hóa. Nhận định này trái với nguyên tắc học ngôn ngữ liên văn hóa và kết quả 

nghiên cứu trong Giai đoạn 2 của đề tài. Kế đến, giáo viên cho rằng giáo trình 

giảng dạy là một trong những nhân tố cản trở tích hợp liên văn hóa một cách toàn 

diện. Tuy nhiên, thực tế là, giáo viên sử dụng hai bộ sách khác nhau (sách thí điểm 

và sách chuẩn) có cùng cách thực hành dạy liên văn hóa. Như vậy, việc triển khai 

sách thí điểm của giáo viên chưa đạt yêu cầu như mong đợi là xây dựng “năng lực 

liên văn hóa một cách toàn diện” cho người học. Giáo viên cho rằng sách giáo khoa 

và người học không thuận lợi cho việc tích hợp liên văn hóa nên chưa tổ chức hoạt 

động thích hợp để lôi cuốn người học tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ liên 

văn hóa. Cuối cùng, yếu tố liên quan đến quản lý như áp lực thi cử, lớp học lớn gây 

khó khăn cho giáo viên trong việc tích hợp liên văn hóa. Gánh nặng mà giáo viên 

phải đối mặt trong việc giảng dạy của mình là không nhỏ nên việc dạy theo sách 

giáo khoa để học sinh của mình vượt qua các kỳ thi là an toàn và quan trọng nhất.  

4.4.  Thảo luận kết quả về thử nghiệm mô hình IcLLT  

 Phần thảo luận này bàn ba nội dung (1) tính tương thích của mô hình IcLLT đối 

với các bài học ở sách thí điểm và sách chuẩn, (2) công nhận mục tiêu liên văn hóa, 

và (3) những bài học kinh nghiệm trong việc dạy liên văn hóa.  

4.4.1.  Tính tương thích của mô hình IcLLT đối với các bài học ở sách thí điểm 

và sách chuẩn 

 IcLLT là mô hình mở, có thể được điều chỉnh để áp dụng trong những hoàn 

cảnh khác nhau. Nếu mô hình IcLLT hoàn chỉnh gồm 5 bước  construction - 

connection – interaction– reflection – extension, những cặp construction – 

connection, connection – interaction, interaction – reflection có thể được lồng ghép 

vào nhau. Bên cạnh đó, reflection và extension hầu như bị bỏ qua vì không đủ thời 

gian chuẩn bị và thực hiện. Trong các bước của mô hình, ba bước đầu bước  

construction - connection – interaction được thực hiện thường xuyên nhất và tương 

thích với ba bước Pre-While-Post của bài học CLT.  

4.4.2. Công nhận mục tiêu liên văn hóa 

 Để góp phần đạt được mục IC trong giáo trình mới, IC nên là mục tiêu chính 

thức của bài giảng để định hướng hoạt động lớp học. Bởi các thành tố của IC có thể 

được đo riêng (Deardorff, 2006), mục tiêu IC có thể được diễn đạt riêng theo như 

của mô hình IC đã được trình bày ở Chương 2. Việc chia các thành tố IC để đưa 

vào mục tiêu IC còn để đáp ứng tính linh hoạt của mô hình và khả năng kiểm soát 

của đề tài. Đề tài này đề xuất mục tiêu IC gồm 3 thành tố: kiến thức liên văn hóa, 

thái độ liên văn hóa, và kỹ năng liên văn hóa. Nhận thức liên văn hóa không được 

đề cập trong đề tài này do xây dựng IC cần tham gia vào môi trường liên văn hóa 

thực (Liddicoat và cộng sự, 2003). Cuối cùng, không nhất thiết bài học nào cũng 

hướng đến cả ba mục tiêu: kiến thức, thái độ, và kỹ năng. 



 

4.4.3. Những bài học kinh nghiệm trong việc dạy liên văn hóa 

 Để việc tích hợp liên văn hóa có hiệu quả, giáo viên nên bắt đầu từ những việc 

đơn giản, quen thuộc và tương đồng. Trước hết, hoạt động đơn giản sẽ khuyến 

khích học sinh ở nhiều trình độ khác nhau tham gia. Thật vậy, các hoạt động trong 

IcLLT ở các bước interaction, reflection, extension yêu cầu độ khó tư duy và năng 

lực ngôn ngữ khác nhau.  Hai là, những điều gần gũi với kiến thức và kinh nghiệm 

của học sinh giúp học sinh tham gia bài học tích cực hơn  (Lázár, 2007; Hồ Sỹ 

Thắng Kiệt, 2011; Zhou Yi, 2011). Nét tương đồng văn hóa nên được đề cập bên 

cạnh sự khác biệt. Nói tóm lại, để khuyến khích sự tham gia của học sinh, giáo viên 

nên bắt đầu với những điều học sinh hiểu, thích, và có cảm giác thân thuộc. 

 Một cách khác để dạy liên văn hóa là tạo cơ hội cho học sinh giao tiếp với nhau 

để chia sẻ kiến thức và trải nghiệm văn hóa và tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận với 

sự đa dạng về văn hóa. Thật vậy, cách dễ nhất và hiệu quả nhất để lồng ghép văn 

hóa là cho hoc sinh nói về bản thân mình (Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Newton, 2016). 

Theo đề xuất của giáo viên trong Giai đoạn 1 và 2, cần có thêm nội dung văn hóa 

cụ thể được đưa vào chương trình giảng dạy EFL. 

4.5.  Kết luận 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy việc dạy liên văn hóa còn thụ động một chiều, dựa 

vào truyền thụ kiến thức, và phụ thuộc vào sách giáo khoa. Dạy nội dung liên văn 

hóa có thể giúp xây dựng kiến thức văn hóa, nhưng kiến thức văn hóa không thể tự 

chuyển hóa thành “năng lực liên văn hóa toàn diện”. Do đó, việc áp dụng mô hình 

IcLLT để tạo điều kiện cho học sinh giao tiếp thực và phản tỉnh/suy xét cẩn trọng 

làm tiền đề cho việc thụ đắc và xây dựng IC là cần thiết. Qua phản hồi của giáo 

viên và học sinh, mô hình IcLLT có thể được áp dụng để khai thác nội dung văn 

hóa cụ thể trong sách giáo khoa thí điểm; từ đó, góp phần tích cực xây dựng năng 

lực ngôn ngữ liên văn hóa cho học sinh.  

 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

5.1.1. Câu hỏi nghiên cứu 1: Nhận thức và thực hành của giáo viên về nhận 

thức liên văn hóa 

 Luận án xác nhận có sự khác biệt giữa nhận thức và thực hành tích hợp liên văn 

hóa của giáo viên. Giáo viên tham gia đề tài này có quan điểm tích cực đối với vai 

trò của văn hóa và tích hợp văn hóa trong giảng dạy Tiếng Anh. Tuy nhiên, trong 

thực tế, tích hợp liên văn hóa được cho là phụ thuộc sách giáo khoa, lấy giáo viên 

làm trung tâm, thiên về truyền đạt kiến thức. Việc dạy liên văn hóa chưa toàn diện, 

điều này dễ hiểu và trùng khớp với quan điểm chưa rõ ràng của giáo viên trong việc 

tự đánh giá vấn đề của mình. Trong bốn trở ngại của việc tích hợp liên văn hóa, 

giáo viên ít quan tâm đến phương pháp giảng dạy của mình hơn là các yếu tố khác 

như người học, giáo trình, quản lý. Tuy nhiên, giáo viên lại nhận thấy rằng họ cần 



 

phải nâng cao năng lực chuyên môn để dạy nội dung văn hóa trong sách giáo khoa 

tốt hơn. Như vậy, giáo viên nhận thức được vai trò của giáo dục liên văn hóa nhưng 

chưa dạy liên văn hóa một cách chuyên sâu và toàn diện do thiếu sự hỗ trợ, yêu cầu 

và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ. Cho nên, nghiên cứu cho rằng việc hướng 

dẫn cách tổ chức hoạt động dạy liên văn hoá cần thiết đối với giáo viên.   

5.1.2. Câu hỏi nghiên cứu 2: Tính khả thi của việc áp dụng mô hình IcLLT vào 

giảng dạy EFL  

Nhằm hỗ trợ giáo viên đa dạng hóa việc dạy liên văn hóa, mô hình IcLLT 5 

bước construction – connection – interaction – reflection - extension được giới 

thiệu với hy vọng nâng cao IC cho học sinh ở ba lĩnh vực: kiến thức, kỹ năng, và 

thái độ qua việc triển khai các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa. Để kiểm chứng 

tính khả thi của mô hình này ở trường phổ thông, mô hình được áp dụng dạy hai bài 

Communication and Culture ở sách thí điểm và hai bài kỹ năng ở sách chuẩn với 

kết quả như sau: 

Trong lần thử nghiệm đầu tiên, IcLLT có thể được áp dụng để khai thác nội 

dung văn hóa trong các phần Communication and Culture với các điều kiện sau: (1) 

công nhận IC như là một trong những mục tiêu của bài học, (2) tổ chức các hoạt 

động ngôn ngữ liên văn hóa để khai thác nội dung văn hóa cụ thể, và (3) sự tham 

gia tích cực của học sinh vào các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa với sự hỗ trợ của 

giáo viên. Từ dự giờ lớp học và đánh giá của giáo viên và học sinh, việc áp dụng 

bài học IcLLT gồm bốn bước: construction – connection – interaction – reflection 

phù hợp với các bài học Communication and Culture và các mục tiêu IC được nêu 

rõ và đạt được. Bên cạnh đó, extension được thực hiện dưới hình thức các hoạt 

động ngoại khóa, giao lưu văn hóa, thu hút các học sinh tham gia vào giao tiếp liên 

văn hóa mô phỏng hoặc thực tế. 

Trong lần thử nghiệm thứ hai, mô hình này được áp dụng để dạy các bài học 

kỹ năng CLT (Nói và Đọc) trong các giáo trình chuẩn. Dựa trên kết quả của lần 

thực hiện thử nghiệm thứ nhất và bản chất của hai bài học kỹ năng, một số gợi ý 

cho việc điều chỉnh như sau: (1) bổ sung các mục tiêu liên văn hóa, (2) bổ sung nội 

dung liên văn hóa thích hợp và (3) điều chỉnh các hoạt động trong giai đoạn Pre-

While-Post để kích hoạt kiến thức nền, so sánh văn hóa, giao tiếp thực và phản tỉnh 

của người học. Từ những điều chỉnh trên, việc áp dụng IcLLT để dạy giáo trình 

chuẩn không khả thi như các phần Communication and Culture trong giáo trình thí 

điểm do quá chú trọng đến việc dạy ngôn ngữ và thiếu nội dung liên văn hóa cụ thể 

có sẵn. 

Tóm lại, đề tài này không đưa ra một bài học IcLLT điển hình với các hoạt 

động giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa cố định vì IcLLT được đề xuất như một cách 

tiếp cận bổ sung để khai thác các bài học CLT. Bên cạnh, giảng dạy liên văn hóa 

gắn liền với hoàn cảnh văn hóa xã hội; do đó, các hoạt động giảng dạy ngôn ngữ 

liên văn hóa nên cân nhắc đến sự khác biệt về bối cảnh và người học có thể tự 



 

khám phá và suy xét sự khác biệt về bản sắc văn hóa của nhau. 

5.1.3. Mối liên hệ của các kết quả 

Giữa các kết quả nghiên cứu có mối quan hệ và tính nhất quán như sau: 

Đầu tiên, có một mối liên hệ rõ ràng giữa đào tạo sau đại học của giáo viên 

với thực hành dạy liên văn. Khác với kinh nghiệm giảng dạy (theo sách giáo khoa 

đang sử dụng) và kinh nghiệm quốc tế, đào tạo sau đại học chuyên ngành TESOL 

có ảnh hưởng tích cực đến tần suất của các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa được 

tổ chức trong lớp học. Kế đến, nghiên cứu này chứng minh kinh nghiệm quốc tế 

của giáo viên không có ảnh hưởng đáng kể đến thực hành dạy liên văn hóa. Thật 

vậy, những chuyến đi nước ngoài ngắn hạn không cải thiện IC của giáo viên một 

cách rõ rệt (Sercu và cộng sự, 2005a). Cuối cùng, không có sự khác biệt đáng kể 

về chiến lược lồng ghép liên văn hóa của nhóm giáo viên dạy sách thí điểm và 

sách chuẩn. So với kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm quốc tế, giáo dục sau 

đại học của giáo viên có tác động tích cực đối với tần suất các hoạt động giảng dạy 

ngôn ngữ liên văn hóa hơn.  

Thứ hai, có sự nhất quán của thái độ của giáo viên đối với tích hợp liên văn 

hóa trong Giai đoạn 1 và 2 của nghiên cứu này. Ví dụ, hai nhóm câu hỏi trong 

bảng khảo sát (sự công nhận các mục tiêu liên văn hóa và khả năng đánh giá năng 

lực liên văn hóa) đạt được mức độ chấp thuận tương đối thấp. Kết quả tương tự đã 

được tìm thấy từ dự giờ lớp học, không có mục tiêu liên văn hóa nào được công 

nhận hoặc hỗ trợ một cách có chủ ý thông việc tổ chức các hoạt động ngôn ngữ liên 

văn hóa. Song song, các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa xảy ra thường xuyên hơn 

trong các lớp học sử dụng các giáo trình thí điểm, nhưng việc này không có sự nhận 

thức nhận đặc biệt từ phía giáo viên. Do đó, kết luận rằng giáo dục liên văn hóa 

chưa phải là một phần chính thức trong nhận thức và thực hành của giáo viên. 

Thứ ba, nghiên cứu đã chứng minh sự không tương thích của việc giảng dạy 

ngôn ngữ liên văn hóa trong lý thuyết và thực tiễn. Theo dữ liệu thu thập từ quan 

sát và bảng hỏi, xu hướng chính trong giảng dạy liên văn hóa là dạy nội dung liên 

văn hóa được lồng ghép trong các bài học kỹ năng ngôn ngữ. Tích hợp liên văn hóa 

một cách gián tiếp, chủ yếu là truyền đạt kiến thức và lấy giáo viên làm trung tâm; 

điều đó có khả năng xây dựng kiến thức liên văn hóa chứ chưa đủ toàn diện để phát 

triển IC/ICC cho người học. Để cải thiện điều này, giáo viên nên dựa trên nội dung 

liên văn hóa sẵn có và khai thác bằng các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa phù hợp 

để kích hoạt sự tham gia của người học khám phá văn hóa, giao tiếp thật và và suy 

xét cẩn trọng về các vấn đề liên văn hóa. Điều này rất quan trọng đối với việc thụ 

đắc và phát triển ICC (Crozet và cộng sự, 1999; Liddicoat và cộng sự, 2003; 

Newton và cộng sự, 2010; Newton, 2016; Vygotsky, 1978). Tương tự, có sự khác 

biệt trong việc thực hiện giáo trình tổng thể và thực thi giáo án của giáo viên trên 

lớp. Mặc dù các mục tiêu IC được đề cập chương trình tổng thể, các mục tiêu IC 

chưa được đưa vào một cách chính thức trong các giáo án của giáo viên, và dĩ 



 

nhiên, không có hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa có liên quan được tổ chức để hỗ 

trợ mục tiêu này. Nội dung liên văn hóa cụ thể được đưa vào bài Communication 

and Culture trong sách thí điểm nhưng vẫn thiếu các hoạt động ngôn ngữ liên văn 

hóa để khai thác các nội dung văn hóa nhằm xây dựng IC cho học sinh. 

Khoảng cách giữa giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa một cách toàn diện và 

thực tế giảng dạy của giáo viên được quy cho sự không phù hợp giữa các mục tiêu 

của chương trình tổng thể được công bố và thực tiễn dạy liên văn hóa trên lớp. Tính 

khả thi của việc áp dụng IcLLT chứng minh rằng các giáo viên EFL có thể áp dụng 

mô hình này như một cách phương pháp bổ sung để khai thác nội dung liên văn hóa 

trong các giáo trình thí điểm. Tuy nhiên, bản thân giáo viên khó tạo ra sự thay đổi 

lớn nếu không có sự hỗ trợ từ quản lý giáo dục và quản lý chuyên môn. 

5.2. Khuyến nghị  

 Dựa trên kết quả và thảo luận được đề cập, nghiên cứu này có một số đề xuất 

đối với nhà quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và các giáo viên Tiếng Anh như 

sau. 

5.2.1. Khuyến nghị đối với nhà quản lý giáo dục 

 Để đảm bảo cho sự thành công của giáo dục liên văn hóa, một số giải pháp sau 

nên được cân nhắc.  

Đầu tiên, quản lý giáo dục nên tổ chức tập huấn về IC lồng ghép dạy liên văn 

hóa cho giáo viên. Như Lázár (2007) và Zhou Yi (2011) chứng minh, IC của giáo 

viên có tác động đến các hoạt động giảng dạy liên văn hóa của họ. Cũng nên nói 

thêm rằng Lázár (2007)  đã chứng minh tác động từ các chuyến đi nước ngoài của 

giáo viên ít rõ rệt bằng việc tập huấn lồng ghép liên văn hóa. Tương tự như Lázár 

(2007), nghiên cứu này đã xác nhận rằng đào tạo giáo viên là một giải pháp quan 

trọng. Giáo dục liên văn hóa nên được bối cảnh hóa để khai thác sự khác biệt về 

bản sắc văn hóa của cá nhân và đặc điểm văn hóa của địa phương (Kramsch, 1993; 

Nguyễn Hòa, 2019). Đó là lý do tại sao vai trò của giáo viên quan trọng hơn sách 

giáo khoa. Do đó, điều cần thiết là giáo viên nắm các nguyên tắc và thực hành 

giảng dạy liên văn hóa để xác định mục tiêu liên văn hóa và thiết kế các hoạt động 

ngôn ngữ liên văn hóa phù hợp. 

Thứ hai, nhà quản lý tạo điều kiện cho giáo viên linh hoạt với bài giảng của 

mình để họ  khám phá nhiều cách khác nhau để tích hợp văn hóa trong giảng dạy 

EFL. Ví dụ, nên khuyến khích giáo viên tổ chức hoạt động lớp phù hợp và đa dạng 

hóa các kênh giao tiếp liên văn hóa để khai thác nội dung ngôn ngữ và liên văn hóa 

trong sách giáo khoa. Ngoài ra, nên hướng dẫn giáo viên khai thác sử dụng nguồn 

tài liệu trực tuyến. Quan trọng hơn, nên khuyến khích giáo viên chia sẻ kinh 

nghiệm giảng dạy liên văn hóa thông qua nghiên cứu hành động. Các mô hình hoặc 

chiến lược giảng dạy liên văn hóa (Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Nguyễn Thanh Tùng, 

2010; Trần Quốc Thao, 2015; và Trương Bạch Lê, 2009) có thể được cân nhắc. 

Trong đó, sử dụng phim để dạy liên văn hóa (Trương Bạch Lê, 2009) và áp dụng 



 

mô hình ICLT với bốn bước: input - notice - practice - output (Trần Quốc Thao, 

2015) khá thân thiện với việc dạy Tiếng Anh ở cấp trung học phổ thông. Trên nền 

tảng chia sẻ nghiên cứu, giáo viên có thể báo cáo và thảo luận về cách áp dụng và 

sáng tạo các chiến lược giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa. Tóm lại, nên khuyến 

khích giáo viên mở rộng nội dung và hoạt động trong sách giáo khoa  để đa dạng 

hóa thực hành giảng dạy liên văn hóa. 

Thứ ba, giáo dục liên văn hóa được thực hiện trên cơ sở tham gia tích cực của 

người học vào các hoạt động tương tác văn hóa xã hội, do đó cần tạo ra nhiều tình 

huống giao tiếp liên văn hóa. Trong bối cảnh giảng dạy EFL như Việt Nam, việc 

tạo ra tình huống giao tiếp liên văn hóa thông qua phương tiện truyền thông hoặc 

gặp gỡ người nước ngoài trong các hoạt động ngoại khóa rất có ích cho học sinh. 

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động này, nhà trường và giáo 

viên cần định hướng học sinh và phụ huynh về lợi ích của giáo dục IC. Nếu không, 

họ sẽ chỉ tập trung vào việc học Tiếng Anh để đạt điểm cao hoặc xây dựng CC. Nói 

tóm lại, để thúc đẩy học sinh tham gia giao tiếp trong tình huống giao tiếp liên văn 

hóa, các nhà quản lý giáo dục nên hỗ trợ giáo viên thực hiện nhiều hoạt động ngôn 

ngữ liên văn hóa trong và ngoài lớp học. 

Cuối cùng, việc chọn tài liệu giảng dạy EFL thân thiện với việc dạy ngôn ngữ 

liên văn hóa rất quan trọng. Các giáo viên và học sinh tham gia đề tài này đánh giá 

cao sự tích hợp văn hóa vào giảng dạy tiếng Anh qua việc giới thiệu nội dung và tổ 

chức các hoạt động liên văn hóa. Về nội dung liên văn hóa, các nền văn hóa cụ thể 

như văn hóa Việt Nam, ASEAN và các quốc gia khác được đánh giá cao. Bên cạnh 

đó, tính mới của các nội dung liên văn hóa trong bài giảng cần được coi trọng. Trên 

thực tế, nội dung liên văn hóa không chỉ kích thích học sinh hứng thú với việc học 

ngôn ngữ mà còn tăng cường kiến thức và thải độ liên văn hóa. Đối với các hoạt 

động trong lớp, giáo viên và học sinh rất tích cực với việc áp dụng các hoạt động 

ngôn ngữ liên văn hóa để xây dựng ICC. Từ đánh giá của học sinh, các hoạt động 

lấy học sinh làm trung tâm để thu hút sự tham gia tích cực như chia sẻ kiến thức, 

kinh nghiệm và suy nghĩ của bản thân về các nền văn hóa khác là một phần không 

thể thiếu trong các tài liệu liên văn hóa trong giảng dạy EFL. Tóm lại, các giáo 

trình EFL cần có sự đa dạng về nội dung văn hóa và các hoạt động ngôn ngữ liên 

văn hóa để thu hút các học sinh tham gia. 

Do giáo dục phổ thông có tính thống nhất cao nên giáo viên có ít lựa chọn về 

nội dung và phương pháp giảng dạy. Cho nên, giáo viên cần được hướng dẫn chính 

thức và hỗ trợ chuyên môn để thực hiện tích hợp liên văn hóa toàn diện hơn. 

5.2.2. Khuyến nghị đối với các cơ sở đạo tạo giáo viên EFL   

Nền văn hóa các nước nói tiếng Anh thường được đưa vào giảng dạy trong 

chương trình đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Tuy nhiên, các học phần để nâng cao IC 

và cách dạy liên văn hóa lại rất hiếm.  Thật vậy, trong khi văn hóa, IC, giáo dục 

liên văn hóa, phương pháp lồng ghép liên văn hóa rất phổ biến trên thế giới, giáo 



 

viên đang tự xoay sở tích hợp liên văn hóa bằng kiến thức và kinh nghiệm bản thân. 

Nếu giáo dục liên văn hóa được đưa vào giảng dạy trong chương trình đào tạo giáo 

viên Tiếng Anh ở trường đại học,  giáo viên sẽ lưu tâm hơn đến giáo dục liên văn 

hóa và đường hướng dạy liên văn hóa. Nhờ đó, giáo viên có thể chủ động hơn trong 

việc dạy liên văn hóa và góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới giáo dục. 

5.2.3. Khuyến nghị đối với giáo viên  

Nghiên cứu có một số đề xuất đối với giáo viên EFL như sau. 

Tập huấn giáo viên là một quá trình tích cực và chủ động, vì vậy khó có thể 

thành công nếu không có sự tham gia tích cực của giáo viên. Tập huấn có thể nâng 

cao nhận thức và hiểu biết về các nguyên tắc và chiến lược giảng dạy của giáo viên, 

nhưng chính việc áp  dụng nội dung tập huấn vào giảng dạy góp phần phát triển 

chuyên môn của họ. Bên cạnh đó, không có tài liệu giảng dạy liên văn hóa nào có 

thể cung cấp nội dung văn hóa một cách đầy đủ và phù hợp với tất cả bối cảnh 

giảng dạy. Vì vậy, giáo viên nên chủ động làm phong phú thêm tài liệu giảng dạy 

liên văn hóa của mình và tạo ra các tình huống giao tiếp liên văn hóa khác nhau để 

mang lại sự đa dạng về văn hóa và kinh nghiệm liên văn hóa cho học sinh. Ví dụ, 

vật phẩm văn hóa hoặc giao tiếp với nhân chứng văn hóa có thể hữu ích hơn những 

bài học trên lớp. Ngoài ra, thực tiễn giảng dạy liên văn hóa trong giáo dục phổ 

thông chưa được nghiên cứu nhiều, phản hồi và đề xuất của giáo viên về dạy liên 

văn hóa nên được khuyến khích và đánh giá cao. Với lý do trên, giáo viên là người 

có trách nhiệm thực hiện và tự tin chia sẻ thực hành về tích hợp liên văn hóa. 

Giáo viên có thể tự nâng cao thực hành giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa của 

mình nếu họ thật sự lưu tâm. Theo kết quả nghiên cứu, giáo viên muốn cải thiện 

trải nghiệm liên văn hóa của mình bằng cách đi nước ngoài hoặc mời người nước 

ngoài đến thăm lớp. Những biện pháp này có tác động đối với thực hành giảng dạy 

liên văn hóa; tuy nhiên, hiệu quả không cao. Điều này khẳng định rằng việc đi nước 

ngoài không hiệu quả bằng bồi dưỡng giáo viên và bản thân yếu tố nước ngoài 

không là nhân tố duy nhất để đảm bảo sự thành công của giao tiếp liên văn hóa. 

Giáo viên có thể tận dụng nhiều cơ hội khác để xây dựng IC như đọc tài liệu nước 

ngoài, xem phim và kết bạn với những người từ các nền văn hóa khác. Với sự tiếp 

cận công nghệ và internet dễ dàng như hiện nay, việc tạo ra tình huống giao tiếp 

liên văn hóa hoàn toàn có thể. Như vậy, giáo viên có nhiều cách để xây dựng IC để 

góp phần dạy liên văn hóa.  

Cuối cùng, giáo viên nên chú ý nhiều hơn đến vai trò và việc học tập của học 

sinh. Nghiên cứu này cho rằng các giáo viên đánh giá thấp tính tự chủ và động lực 

học tập của học sinh. Giáo viên cần tận tâm và kiên nhẫn hơn để khuyến khích, 

hướng dẫn, và hỗ trợ học sinh tham gia nhiều hoạt động. Ngoài ra, học sinh cần 

được định hướng về các chiến lược học tập để có thể năng động hơn và đáp ứng 

cho việc học ngôn ngữ liên văn hóa. 

 



 

5.3. Limitations and recommendations for further research 

Đầu tiên, nghiên cứu này còn một số hạn chế về phương pháp. Mặc dù số 

lượng giáo viên tham gia Giai đoạn 1 của đề tài là 101 giáo viên EFL, số lượng 

giáo viên được phân nhóm có bằng sau đại học về TESOL, có kinh nghiệm quốc tế 

và kinh nghiệm giảng dạy 2 giáo trình còn thấp; điều này có thể ảnh hưởng đến độ 

tin cậy của kết quả thống kê suy luận. Mặc dù bảng câu hỏi đã được lấy mẫu thử và 

điều chỉnh nhiều lần, 51 câu trong bảng hỏi chưa có thể mô tả toàn diện về thực 

hành dạy liên văn hóa, đặc biệt là trong việc dạy EFL ở trường phổ thông.  Đó là lý 

do tại sao các kết quả thống kê chỉ phản ánh một số khía cạnh nhất định của tích 

hợp liên văn hóa của một nhóm đối tượng nhất định. Cho nên, số lượng giáo viên 

lớn hơn tham gia trả lời bảng hỏi và sự điều chỉnh nội dung bảng hỏi rất cần thiết 

cho việc khái quát hóa đề tài. Ngoài ra, thiết kế nghiên cứu hành động với hai giai 

đoạn thử nghiệm mô hình IcLLT trong hai chương trình giảng dạy khác nhau và 

những đối tượng tham gia khác nhau chưa chặt chẽ và chưa thật sự thuyết phục. 

Thật vậy, hai tiết dạy thử nghiệm cho một nhóm học sinh trong mỗi giai đoạn của 

đề tài không đủ dài và toàn diện để có được cái nhìn đầy đủ về những hạn chế và 

lợi ích của mô hình. Hơn nữa, việc tiếp thu thông tin phản hồi từ học sinh qua bảng 

đánh giá chưa khai thác được thông tin sâu sắc và đầy đủ. Để cải thiện điều này, 

phỏng vấn nhóm có thể là lựa chọn tốt hơn vì thảo luận trực tiếp cho phép khai thác 

thông tin sâu hơn. Quan trọng hơn, trong giai đoạn hành động, dữ liệu được thu 

thập từ các nguồn khác nhau nhưng chủ yếu thông qua các công cụ định tính. Do 

đó, sự kết hợp của phân tích định lượng và định tính sẽ tốt hơn vì có độ tin cậy cao 

hơn và thuyết phục hơn.  

Thứ hai, IcLLT có thể là một mô hình mở và yếu. Mô hình được thử nghiệm 

trong các bài học, chương trình giảng dạy và người tham gia hạn chế. Chỉ một số 

hoạt động được tổ chức dựa trên tính sẵn có và dễ tiếp cận chứ không dựa vào khả 

năng nhân rộng của mô hình. Các hoạt động giao tiếp liên văn hóa nếu được thực 

hiện gián tiếp thông qua mạng xã hội và các ứng dụng internet có thể là một mô 

hình mẫu tốt hơn và có khả năng áp dụng trong điều kiện khác. Quan trọng hơn, 

IcLLT là mô hình dạy văn hóa và chỉ phù hợp với các bài học EFL có nội dung liên 

văn hóa cụ thể. Tuy nhiên, tính liên tục của mô hình tích có thể bị phá vỡ do thiếu 

nội dung liên văn hóa thích hợp. Do đó, mô hình nên được đề xuất điều chỉnh và 

thử nghiệm trong các bối cảnh khác nhau. 

Thứ ba, một số hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa được thiết kế trong mô hình 

IcLLT khó  có thể được áp dụng cho dạy EFL cho trẻ em hay cho người mới học. 

Đối với các đối tượng khác, mô hình dạy liên văn hóa cần được nghiên cứu sâu 

rộng hơn để có hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa phù hợp.   

Thứ tư, trong sáu tiết dự giờ và bốn bài học thử nghiệm của IcLLT, việc giảng 

dạy mối liên hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa được đánh đồng với việc dạy ngôn ngữ, 

từ vựng và cấu trúc để giúp học sinh thảo luận về một số vấn đề liên văn hóa. Độ 



 

sâu của các khía cạnh văn hóa trong ngôn ngữ, cụ thể là thể loại, mục đích giao 

tiếp, phi ngôn ngữ, … dường như không được đề cập. IcLLT được áp dụng tương 

thích với bài học CLT để giới thiệu hình thức ngôn ngữ và từ đó thực hành chức 

năng giao tiếp có liên quan trong giao tiếp liên văn hóa thay vì dạy học sinh về mối 

quan hệ giữa văn hóa của ngôn ngữ. Vì IcLLT chủ ý xây dựng IC và CC cho học 

sinh thông qua việc tiếp thu và tham gia vào các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa. 

Cho nên, các chiến lược giảng dạy văn hóa trong ngôn ngữ cần được nghiên cứu 

thể để dạy ICC một cách toàn diện, đặc biệt là cho người lớn và người học nâng 

cao. 

 Cuối cùng, nghiên cứu này chỉ giải quyết vấn đề cơ bản là thử nghiệm tính khả 

thi của việc vận dụng IcLLT để tích hợp văn hóa vào dạy EFL ở phổ thông. Những 

vấn đề khác liên quan đến dạy và học liên văn hóa nên được nghiên cứu thêm, ví dụ 

như tác động của việc dạy liên văn hóa đến hành vi hay IC của người học nói 

chung; hoặc, nghiên cứu cách xác định và diễn đạt mục tiêu liên văn hóa. Bên cạnh, 

việc học liên văn hóa của học sinh như hoạt động, chủ đề ưa thích, những yếu tố 

ảnh hưởng tích cực đến việc học liên văn hóa cũng nên được nghiên cứu.  

5.4. Đóng góp của đề tài 

 Đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực hội nhập, mục 

tiêu liên văn hóa được đưa vào chương trình giảng dạy EFL (MOET, 2018). 

Nghiên cứu cách giáo viên nhận thức và thực hành tích hợp văn hóa vào giảng dạy 

cũng như nghiên cứu đề xuất chiến lược dạy liên văn hóa khả thi là cần thiết. Trên 

cơ sở đó, nghiên cứu này có một số đóng góp cho việc tích hợp liên văn hóa vào 

giảng dạy EFL tại địa phương như sau: 

 Một là, nghiên cứu này chỉ ra những tồn tại của thực hành dạy liên văn hóa so 

với yêu cầu về xây dựng IC cho người học như mô tả trong chương trình Tiếng 

Anh tổng thể (MOET, 2018). Như giáo trình Tiếng Anh mô tả, các mục tiêu liên 

văn hóa là (1) nâng cao nhận thức liên văn hóa toàn diện, (2) xây dựng thái độ liên 

văn hóa tích cực, và (3) bước đầu phản ánh các giá trị của văn hóa nước nhà bằng 

tiếng Anh (MOET, 2018). Để đạt được mức IC như yêu cầu, học sinh nên được 

khuyến khích tham gia tích cực vào giao tiếp xã hội và phản tỉnh để xây dựng IC 

toàn diện (Byram, 2006; Liddicoat, 2002; Newton, 2016; và Newton và cộng sự, 

2010). Ngoài ra, so với các nguyên tắc giảng dạy ngôn ngữ liên văn hóa, giáo viên 

thực hành tích hợp liên văn hóa chưa toàn diện. Ngay cả trong các bài học 

Communication and Culture, giáo viên tập trung vào việc dạy kiến thức văn hóa 

văn hóa thông qua các bài học kỹ năng và so sánh văn hóa được sử dụng như hoạt 

động kiểm tra đọc hiểu. Để xây dựng IC toàn diện, việc truyền thụ và so sánh kiến 

thức cần có các hoạt động tiếp nối để kích thích học sinh tương tác và phản tỉnh. 

Tuy nhiên, các hoạt động như thế không được giới thiệu thường xuyên trong sách 

giáo khoa nên hiếm khi được tổ chức trong lớp học. Do đó, giáo viên cần được hỗ 

trợ chuyên môn về cách lồng ghép liên văn hóa phù hợp để khai thác tài liệu giảng 



 

dạy và xây dựng ICC cho người học. 

  Hai là, để hỗ trợ giáo viên thực hành tích hợp liên văn hóa, nghiên cứu này đã 

triển khai mô hình IcLLT để dạy EFL ở cấp trung học phổ thông và có một số đóng 

góp thiết thực. Mô hình năm bước của IcLLT về construction - connection – 

interaction -  reflection – extension tương thích với các bài học EFL có nội dung 

văn hóa cụ thể. Năm bước có thể được mô tả đơn giản như sau: 

- Construction: yêu cầu học sinh khám phá văn hóa  

- Connection: yêu cầu học sinh so sánh văn hóa  

- Interaction: khuyến khích học sinh chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm văn hóa  

- Reflection: khuyến khích học sinh chia sẻ suy nghĩ về vấn đề liên văn hóa từ 

kinh nghiệm bản thân (giải thích và đánh giá nếu có thể)  

- Extension: tạo điều kiện cho học sinh thực hành trong giao tiếp liên văn hóa 

thực hoặc mô phỏng.  

 Do sự giáo dục phổ thông có tính hệ thống và nhất quán cao, sự hiện diện của 

nội dung văn hóa cụ thể trong sách giáo khoa là điều kiện tiên quyết để áp dụng mô 

hình IcLLT. Tuy nhiên, việc triển khai hiệu quả các hoạt động ngôn ngữ liên văn 

hóa để khai thác nội dung văn hóa và hiện thực hóa  mục tiêu liên văn hóa là cốt lõi 

của các bài học theo mô hình IcLLT. So sánh văn hóa nên được khuyến khích để 

giúp học sinh hình thành IC nhưng tránh quá chú trọng khai thác sự khác biệt trong 

so sánh. Quan trọng hơn, sự tham gia tích cực và phản tỉnh của học sinh trong các 

hoạt động follow-up như interaction, reflection, và extension có thể được tìm thấy 

trong hai nhóm học sinh sử dụng các giáo trình khác nhau, nhưng chiều sâu thảo 

luận dựa trên các yếu tố như tính cập nhật và tính quen thuộc của nội dung văn hóa 

đối với hứng thú và hiểu biết của học sinh. Cuối cùng, không cần thiết phải thực 

hiện tất cả hoặc giữ nguyên thứ tự của các bước trong mô hình IcLLT. Tuy nhiên, 

điều đáng chú ý là mỗi bước của mô hình IcLLT tương thích với bước của bài học 

về kỹ năng CLT. Ví dụ, construction có thể được hợp nhất với các hoạt động trong 

Pre-stage; connection  có thể được bao gồm trong While-stage; interaction và 

reflection có thể được thực hiện ở Post-stage trong các bài học kỹ năng tích hợp 

CLT; các hoạt động extension phổ biến nhất là các hoạt động ngoại khóa. Thành 

công của IcLLT được thể hiện thông qua mức độ tích cực của học sinh tham gia các 

hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa để xây dựng và phát triển kiến thức, thái độ và kỹ 

năng liên văn hóa của mình. 

5.5. Tóm tắt 

Nói tóm lại, nghiên cứu này là một khảo sát về các vấn đề và đề xuất hướng đa 

dạng hóa các hoạt động tích hợp văn hóa vào giảng dạy EFL. Kết quả đề tài cho 

thấy giáo viên nhận thức tốt tầm quan trọng của văn hóa và tích hợp liên văn hóa 

vào giảng dạy, nhưng chưa thể tích hợp văn hóa vào việc dạy EFL đúng cách do 

thiếu hướng dẫn và hỗ trợ giảng dạy liên văn hóa. Với nỗ lực hỗ trợ giáo viên cải 

thiện thực hành giảng dạy liên văn hóa, nghiên cứu này thử nghiệm và đề xuất mô 



 

hình  IcLLT dạy ngôn ngữ và văn hóa một cách tích hợp. Mặc dù giáo viên và học 

sinh cho rằng IcLLT có thể áp dụng, nhưng khả năng ứng dụng của nó phụ thuộc 

vào tính chất và sự đa dạng của nội dung liên văn hóa và các hoạt động ngôn ngữ 

liên văn hóa sẳn có trong sách giáo khoa. Từ nghiên cứu thực tiễn và thử nghiệm 

mô hình, nghiên cứu này đề xuất một số biện pháp để tích hợp liên văn hóa trong 

dạy EFL phù hợp với bối cảnh giáo dục và văn hóa xã hội của địa phương. 

 

THE AUTHOR’S WORKS RELATED THE THESIS  

 

1. Hoa, T. H. C.; Vien, T. (2019). The integration of intercultural education into 

teaching English: What Vietnamese teachers do and say. International Journal of 

Instruction, 12(1). (SCOPUS indexed) 

2. Hoa, T. H. C.; Vien, T. (2019). Integrating culture into EFL teaching behind 

classroom doors: A case study of upper secondary teachers in Vietnam, VNU 

Journal of Foreign Studies, 35(1), 55-67. 

3. Hoa, T. H. C.; Vien, T. (2018). Integrating cultures into teaching EFL in 

Vietnam: Teachers’ perceptions. LEARN Journal. https://tci-

thaijo.org/index.php/learn. (ACI - ASEAN citation indexed) 

4.  Hoa, T. H. C. (2018). Towards the integration of culture into teaching 

English in general education: Teachers’ concerns and expectations. Hue University 

Journal of Sciences, Social Sciences and Humanities, 127(6B), 39-46, 

DOI: 10.26459/hueuni-jssh.v127i6B.4879 

  

https://tci-thaijo.org/index.php/learn
https://tci-thaijo.org/index.php/learn
http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4879
http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-SSH/article/view/4879
https://doi.org/10.26459/hueuni-jssh.v127i6B.4879


 

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING 

HUE UNIVERSITY 

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES 
 

 

 

 

 

 

 

CHAU THI HOANG HOA 

 

 

 
 

 

 

 

 

INTEGRATING CULTURE INTO TEACHING ENGLISH  

AT UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, 

VIETNAM 
 

CODE: 9 14 01 11  

 

 

 

 

 

 

DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY  

AND METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 HUE, 2019 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This study was completed at: 

University of Foreign Languages, Hue University 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Truong Vien, PhD 

 

 

Reviewer 1:  

 

 

Reviewer 2:  

 

 

Reviewer 3:  

 

This doctoral dissertation will be defended at the Thesis Examination 

Council of Hue University, at 03, Le Loi Street, Hue city at …………am/pm 

on ………………………/…………………/……………..…………………. 

 

 

 

 

 

This dissertation can be found at the National Library and the Library of 

University of Foreign Languages, Hue University, at 57, Nguyen Khoa 

Chiem Street, Hue City, Thua Thien Hue Province. 

 





1 

 

STATEMENT OF AUTHORSHIP 

It is certified that the PhD thesis entitled “INTEGRATING CULTURE INTO 

TEACHING ENGLISH AT UPPER SECONDARY SCHOOLS IN TRA VINH, 

VIETNAM” for the degree of Doctor of Education is the result of my own work. 

This work has not been submitted elsewhere for a higher degree at any other 

institutions. To the best of my knowledge, the thesis contains no material 

previously published or written by other people except where the references are 

made in this thesis.  

             Hue, 2019 

 

 

 

     Chau Thi Hoang Hoa 

 

ABSTRACT 

Integrating culture into teaching a foreign language involves not only the 

transmission of intercultural knowledge but also the engagement of learners into 

social interaction and reflection on intercultural issues.  On that basis, this thesis is 

conducted (1) to investigate the teachers’ practice of intercultural integration and 

identify possible problems regarding this issue and (2) to try and propose an 

intercultural language teaching approach, the Intercultural Language Learning and 

Teaching model (IcLLT) of construction – connection – interaction – reflection - 

extension to diversify teachers’ practice of intercultural integration to build 

students’ intercultural competence (IC).  

This thesis embraced action research design with two phases of (1) problem 

identification and (2) suggestions for a solution. Phase 1, the pre-action phase, is 

an investigation of the current practice of intercultural integration of upper 

secondary English teachers in Tra Vinh, Vietnam. In this phase, teachers’ 

perceptions and practices were reflected from the responses of 101 teachers to the 

questionnaires and six classroom observations. Phase 2, the action phase, was the 

trial implementation of the IcLLT in two different classes of Grade 10, of which 

one class (Class 10E), involving one teacher and 22 students, used the pilot 

coursebook; the other (Class 10C), involving one teacher and 32 students, used the 

standard coursebook. The applicability of IcLLT model was judged from the 

perceptions and engagement of the teachers and students in two Communication 

and Culture lessons (in the pilot coursebooks) and two skill lessons (in the standard 

coursebooks) through the triangulation of data collected from (1) class 

observations, (2) students’ evaluation sheets and (3) teacher interviews.   

Findings from Phase 1 proved that teachers in upper secondary schools were 

willing to incorporate culture to teaching English to facilitate students’ language 

learning and build their intercultural knowledge, not yet to target for their IC. The 

teachers’ practices were described as teacher-centered, knowledge-based, and 
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coursebook-driven. In Phase 2, the feasibility of IcLLT model was proven. The 

teachers could specify intercultural objectives and design relevant intercultural 

language activities. Through these activities, the students were engaged in social 

interaction and critical reflection at different levels. Compared to the skill lessons 

in the standard coursebook, the Communication and Culture lessons were more 

compatible with IcLLT due to the provided specific cultural input. Nevertheless, 

the two types of lessons should be subjected to some modifications to foster 

students’ comprehensive IC.  

The findings suggested that the representation of specific cultural input, the 

recognition of intercultural objectives, and students’ engagement in intercultural 

interaction and critical reflection are the key to the success of IcLLT model.  

 

 

CHAPTER 1 

1.6. Introduction 

English is the most favored language for international communication in the 

world today. It is the most commonly preferred and learned second or foreign 

language (FL or L2) (Graddol, 2006; Lê Văn Canh, 2004). In fact, the speakers of 

English as the second or FL are more numerous than native English speakers 

(Crystal, 2004). According to Philipsen (2002), communication is culturally tied to 

individuals and communities. That is why developing competence to communicate 

effectively and appropriately across cultures, which is known as intercultural 

competence (IC), should be an integral objective of teaching English besides 

building learners’ communicative competence (CC).  

1.7. Rationale 

In response to the integration of Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) integration and globalization, teaching English as a foreign language 

(EFL) in Vietnam undertakes a new mission - to contribute to the interculturality 

for Vietnamese to become effective global citizens. As a matter of fact, one of the 

objectives of new EFL teaching curriculum, which was known as pilot curriculum, 

was to enable the students to communicate independently and confidently in a 

multilingual and multicultural environment (MOET, 2012). As evidence of this 

objective, a body of intercultural content of English speaking culture, Vietnamese 

culture, and other cultures was added in expected coursebook series of Tieng Anh 

10, 11, and 12, which was still in piloting stage, known as pilot coursebooks 

(developed by MOET, 2014a). Besides the improvement of the coursebooks, 

teachers should play an active role to contribute to the success of this educational 

reformation because they are the main implementers, who know best their students’ 

interests, motivations, aptitudes, or even their personal and cultural identity. 

The dominant pedagogical approach in foreign language teaching in Vietnam 

general education is the Communicative Approach (CA), also known as the 

Communicative Language Teaching (CLT). Though CLT does not disregard the 
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roles of culture, it puts a focus on CC (Richards, 2006). Of CC elements, 

sociolinguistic competence is usually claimed to be related to IC or ICC, but Byram 

(1997) confirms that sociolinguistic competence encourages the pursuance of 

native speakers’ sociolinguistic norms rather than the achievement of mutually-

agreed intercultural standards in cross-cultural communication. To the advocates of 

intercultural education (Byram, 1997; Crozet, Liddicoat & Lo Bianco, 1999; 

Deardorff, 2006; Liddicoat, 2002; Liddicoat & Scarino, 2013; Newton, Yates, 

Shearn, & Nowitzki, 2010; Newton, 2016), IC has its own dimensions and 

developmental framework, so it could not be an incidental EFL teaching. 

Therefore, it is why integrating cultures into teaching a foreign language requires 

an additional teaching approach to supplement CLT.   

1.8. Research aims and research questions 

To support teachers’ practice of intercultural integration in relevance to CLT 

core principles, the research has two aims: (1) to investigate how culture was 

integrated into EFL lessons and define their possible problems regarding this issue 

and (2) to introduce an applicable intercultural language teaching approach to 

diversify or enhance teachers’ practices of intercultural integration to foster 

learners’ IC and CC. The above issues are specified in the two research questions 

and sub-questions as follows:  

Question 1: What are the teachers’ perceptions and practices of integrating 

culture into teaching EFL in upper secondary schools? 

- How do they perceive the roles and practices of integrating culture into their 

teaching? 

- How do they integrate culture into their teaching? 

- What are their concerns and expectations of integrating culture into teaching? 

Question 2: To what extent is the integration of culture into teaching EFL 

through the implementation of IcLLT model applicable in upper secondary classes? 

- In what way could IcLLT model be applied to teach “Communication and 

Culture” lessons and skill lessons in the pilot and standard Tieng Anh coursebooks 

of grade 10? 

- What are the participating teachers’ responses to the implementation of 

IcLLT model? 

- What are the participating students’ responses to the implementation of 

IcLLT model? 

1.9. Research scope  

First, this research was concerned with EFL teachers' perceptions and practices 

within the following areas. As a part of teachers' perceptions, teachers' beliefs in the 

role of intercultural integration were focused but their beliefs in the link between 

language and culture were not deeply exploited because language input in general 

education was rather limited. The actual practice was observed from only six 45-

minute lessons, so they could not stand for the majority of other classroom 

practices of the whole province. Second, in exploring supporting factors to teachers' 

practices of intercultural integration, only three factors, which were teachers' 

graduate education, teachers' international experience, and their teaching 
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experience in terms of coursebook teaching, were examined. Other factors, such as 

teachers' IC and their seniority, were not included because measuring teachers' IC 

and studying the age effect on intercultural teaching was complicated and sensitive. 

Third, the empirical research experimented the intercultural approach in limited 

time with a limited number of participants, only two lessons and in two groups of 

Grade-10 students. Specifically, the implementation was restricted to two skill 

lessons (Reading and Speaking) in the current coursebook, also known as standard 

coursebook (developed by MOET, 2006a), and two lessons on the Communication 

and Culture sections in the pilot one. The applicability of the IcLLT was justified 

on the adaptability of the four lessons from the teachers' and students' responses, 

which were defined as their engagement in and perceptions of the IcLLT 

implementation. 

1.10. Research significance 

The research was expected to have the following potential outcomes. First, 

prior the positive change in EFL teaching with a better positionality of intercultural 

education, an investigation into teachers’ perceptions and practices would provide 

educational managers with evaluative feedback on the existing status of 

intercultural integration. Second, it might raise awareness of participating teachers 

and students on the role of culture in EFL education. Third, a trial implementation 

of an intercultural teaching approach would enhance teachers’ practice of 

intercultural integration with more applicable strategies to deal with culture input 

included in their EFL lessons. All in all, this research is hoped to contribute to the 

efficacy of intercultural integration, which is considered as a part of English 

teaching reform.  

 

CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW 

2.8. Culture 

In the literature, culture has been viewed differently. From a dynamic view of 

culture, Liddicoat (1997) argues that culture is not only facts and artifacts or about 

information and things, but also about actions and understanding. 

Liddicoat, Papademetre, Scarino, and Kohler (2003, p. 45) defines culture as “a 

complex system of concepts, attitudes, values, beliefs, conventions, behaviors, 

practices, rituals, and lifestyle of the people who make up a cultural group, as well 

as the artefacts they produce and the institutions they create”. Supporting Liddicoat 

et al.’s (2003) view of culture, Browett (2003) and Sewell (2005) agree that culture 

is dynamic and ever-changing, and so are practices, behaviors, beliefs, values of 

cultural groups of people. In alignment with Liddicoat et al.’s (2003), Browett 

(2003), and Sewell (2005), this thesis conceptualizes culture as a complex and 

ever-changing system of concepts, attitudes, values, beliefs, conventions, behaviors, 

practices, rituals, lifestyle, artefacts, and institutions of certain cultural group.  

In intercultural education, other terms related to culture should be defined; 

culture-implicit and culture-explicit are equated as culture-specific and culture-

general, respectively (Đinh Ngọc Thủy, 2016; Paige et al., 2003). If the input is 

tied to a specific cultural group or groups, it is specified as culture-explicit. If the 
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input is general or unidentifiable to any group(s) of culture is marked as culture-

implicit. This research adopts the classifications of general (unidentifiable) and 

specific (identifiable) cultural input in the discussion of intercultural evidence in 

classroom observations and criteria for choosing lessons of IcLLT implementation 

in the standard coursebooks.   

2.9. Intercultural competence and intercultural communicative competence 

Defining and making distinctions between IC and ICC are complicated issues 

in studying culture and intercultural education. Adopting Byram (1991, 2012), 

Byram et al. (2002), and Fantini’s (2006) IC and ICC definition and distinction, this 

research uses IC and ICC separately. As IC is the ability to communicate 

effectively and appropriately within and across cultural and linguistic backgrounds 

in one’s native language, ICC is the ability to communicate effectively and 

appropriately within and across cultural and linguistic backgrounds in other than 

one’s native language. Though ICC is not a simple addition of IC to CC, it is 

accepted in this research to focus on IC in the thread of discussion on how teachers 

foster students’ IC besides CC.   

2.10. Structures and models of intercultural competence  

To define a suitable framework, this research examined the three closely 

related models, proposed by Byram (1997), Fantini (2000), and Liddicoat (2002).  

Byram and Zarate (1997) develop IC models of five different components or 

five - savoirs: (1) savoir être - attitude, (2) savoirs - knowledge, (3) savoir 

comprendre - skills to interpret and relate, (4) savoir apprendre/faire - skills to 

discover and interact, and (5) savoir s’ engager - critical cultural awareness. 

Although Byram’s (1997) model is widely accepted in intercultural education, 

especially in Europe, it has some following criticisms. It could not convey the 

degree of IC development, level of integration, and interrelatedness among the 

competences (Scarino, 2009; Matsuo, 2015). Also, it does not elaborate on the 

relationship between language and culture (Liddicoat & Scarino, 2010; Risager, 

2007).  

Fantini’s ICC model (2000) includes multiple constituents: (1) a variety of 

traits and characteristics, (2) three areas or domains, (3) four dimensions, (4) 

proficiency in the host language, and (5) varying levels of attainment throughout a 

longitudinal and developmental process. Of them, the four ICC dimensions were 

knowledge, (positive) attitudes/affect, skills, and  awareness while proficiency in 

the host language is the capability to communicate in the host language, which 

significantly enhances ICC. Compared to Byram (1997), Fantini’s (2000) model 

makes improvement by pointing out the interrelatedness and development of IC 

elements. For the progressiveness of Fantini’ s (2000) model and commonness of 

its elements, it is adopted as IC model in this thesis.  

Following Byram (1997) and Fantini (2000), this research conceptualizes IC 

development a progressive process of four interdependent elements: knowledge, 

attitudes, skills, and awareness.   

2.11. Intercultural approaches to integrate culture into language education   

In a review of the history of intercultural teaching approaches in EF education, 
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Liddicoat (2004) and Liddicoat et al. (2003) mention four dominant approaches: 

culture as high culture, culture as area study, culture as societal norms, and culture 

as practice. Of the four mentioned approaches, the culture as practice is the most 

influential.  

Culture as practice highlights the lived experiences rather than the facts about 

L2 culture to prepare the learners for working and living in L2 culture, so it is 

criticized for not valuing the role of L1 and L1 culture competence (Crozet et al., 

1999). Therefore, Crozet et al. (1999) propose an intercultural language teaching 

approach to foster students’ acquisition of IC through three main aspects: (1) 

teaching the link of language and culture, (2) comparing the first language and 

culture to the second language and culture, and (3) exploring culture. Of the three 

aspects, culture exploration is the core of intercultural language teaching. Crozet et 

al. (1999) believe in the feasibility of IC acquisition through intercultural language 

activities conducted by the teachers but how to create intercultural interactions in 

EFL teaching environment like that in Vietnam requires further research on 

applying this intercultural teaching approach.  

Accepting that IC is acquired through personal engagement in social 

intercultural interactions and critical reflections, the intercultural approach, 

proposed in this thesis, is grounded in the light of Sociocultural Constructivism 

(Vygotsky, 1978) and other influential trends in intercultural education by Crozet et 

al. (1999), Liddicoat et al. (2003), Liddicoat and Scarino (2013), and Newton et al. 

(2010). 

2.12. Framework for intercultural teaching and learning  

2.12.1. Model of intercultural language teaching and learning 

Liddicoat et al. (2003) and Liddicoat and Scarino (2013) propose five 

principles of Intercultural Language Learning (IcLL), including active construction, 

making connections, social interaction, reflection, and responsibility.  These 

principles offer a valuable guideline for curriculum design and intercultural 

language teaching pedagogy. The active construction involves meaningful 

construction of knowledge within a sociocultural context to enable learners to 

develop a personal and intercultural space with several aspects. The making 

connections relates engaging in constructive analysis of linguistic and cultural 

similarities and differences between home and target languages and cultures. The 

social interaction entails communicating across linguistic and cultural boundaries 

and engaging with new conceptual systems through language. The reflection 

indicates the underlying process of conscious awareness and consideration. Finally, 

the responsibility inspires learners to engage in successful communication across 

languages and cultures to develop intercultural awareness.  

The five IcLL principles (Liddicoat et al., 2003; Liddicoat & Scarino, 2013) 

are likely to describe a logical and chronological process. In fact, the active 

construction, making connections, social interaction, reflection, and responsibility 

of intercultural learning involve a continuous process of exploring, processing, 

practicing, reflecting, and awareness raising. This model is preferable and 

applicable in IcLL because it highlights the active engagement of learners through 
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social interactions and critical reflections. To be responsive, intercultural teachers 

should invoke interaction and critical thinking of the learners by making favorable 

conditions for IcLL through conducting proper intercultural language activities. To 

give the centeredness to learners, the IcLL is applied for both intercultural language 

and intercultural language teaching in this empirical study. However, the five IcLL 

principles are rephrased as construction, connection, interaction, reflection, and 

extension to make up the 5-stepped model of IcLLT for the intercultural learning 

and teaching approach as a wholistic approach which can be applied for both 

learning and teaching.  

The differences between IcLL principles and the IcLLT steps are noticed in 

the social interaction and the responsibility. First, according to Liddicoat et al. 

(2003) and Liddicoat and Scarino (2013), social interaction involves real-life 

interactions across linguistic and cultural boundaries, which are not common in a 

foreign language teaching context, so the (social) interaction in IcLLT model is 

meaningful interactions between teachers and students or among students. To 

ensure the authenticity of interaction and stimulate students’ active engagement, 

learners could be asked to share their own cultural knowledge and experiences. 

Second, the extension in IcLLT model differs from the responsibility suggested by 

Liddicoat et al. (2003) and Liddicoat and Scarino (2013). As a principle, the 

responsibility inspires learners to engage in successful communication across 

languages and cultures to develop their intercultural awareness. However, it was 

not likely to be adopted as an intercultural teaching step or strategy in teaching EFL 

in general education. For that purpose, the extension is proposed instead of 

responsibility as the last stage of IcLL model. In this model, the extension could be 

conducted in the form of extramural intercultural activities to engage students in 

simulated or real intercultural communication: talking to guest speakers, doing 

problem-solving tasks, participating in role-plays, doing community-based projects 

related to culture, celebrating cultural events, making pen pals from another culture, 

and so forth. Briefly, two IcLL principles of Liddicoat et al. (2003) and Liddicoat 

and Scarino (2013), namely social interaction and the responsibility, are replaced 

by the interaction and the extension as IcLLT steps to cultivate students’ genuine 

interaction in FL teaching contexts.   

2.12.2. Principles for intercultural language learning and teaching  
The IcLLT model adopts six principles for intercultural communicative 

language teaching (iCLT) proposed by Newton et al. (2010) as guidelines for 

intercultural language teaching.  

7. Integrate language and culture from the beginning. 

8. Engage learners in genuine social interactions. 

9. Encourage and develop an exploratory and reflective approach to culture 

and culture-in-language. 

10. Foster explicit comparisons and connections between languages and 

cultures. 

11. Acknowledge and respond appropriately to diverse learners and 

learning contexts. 
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12. Emphasize ICC rather than native-speaker competence. 

2.12.3. Strategies and techniques for intercultural language teaching  
Theoretically grounded by Newton et al. (2010), Vygotsky (1978), and 

suggested from empirical intercultural teaching research by Lui and Zhang (2014) 

and Stern (1992), the IcLLT strategies and techniques are proposed to implement 

intercultural integration in local sociocultural and educational contexts. 

6. Creating an intercultural environment physically and socially: using culture 

artifacts from foreign countries, guest speakers from other cultures, etc. (adapted 

from Stern, 1992) 

7. Exposing to a variety of cultures: using media and internet applications, 

making use of different authentic materials from other cultures, having pen pals 

from other countries/ Facebook friends, etc. (adapted from Stern, 1992) 

8. Making use of learner differences in cultural identity and local cultural 

community resources: comparing cultural experiences and practices, talking about 

festivals and celebrations, dos and don’ts, traditions and customs, etc. (Newton et al., 

2010) 

9. Engaging into meaningful intercultural interactions: exploring, presenting, 

and reporting cultures, doing problem-solving tasks, doing projects, giving 

reflections on intercultural issues, etc. (Newton et al., 2010; Newton, 2016; and 

Vygotsky, 1978) 

10. Applying knowledge: teaching students what to do and how to say in 

certain intercultural situations. (Lo Bianco, 1999;  Lui & Zhang, 2014) 

2.13. Research into the integration of culture into language education 

Intercultural education research could be generally divided into two trends: 

studying status intercultural teaching from teachers' perspectives, practices, and 

curriculum. A number of related studies (Gönen & Sağlam, 2012; Hồ Sỹ Thắng 

Kiệt, 2011; Lázár, 2007; Nilmanee & Soontornwipast, 2014; Sercu et al., 2005; 

Nguyễn Thành Long, 2013; and Zhou, 2011) were found relevant to this study as 

they investigated teachers’ perceptions and practices of integrating culture into 

teaching FL from the view of dynamic culture. For the second trend, the empirical 

studies on the implementation of intercultural teaching approach were taken from 

Nguyễn Thanh Tùng (2010), Trương Bạch Lê (2009), Hồ Sỹ Thắng Kiệt (2011), 

and Trần Quốc Thao (2015).    

2.14. Research gaps  

First, the research context, research objectives, and participants of this study 

are still distinctive from the other previous ones. Second, though this study follows 

the dynamic view of cultures and intercultural teaching, it follows its own IcLLT 

model, which was grounded by Liddicoat et al. (2003) and Liddicoat and Scarino 

(2013). Finally, applying action research design with the active engagement of 

participating teachers is also a special feature of this study. 
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CHAPTER 3. METHODOLOGY 

3.5. Research design  

This thesis mainly embraced action research design with the combination of 

qualitative and quantitative data collection and analysis in two research questions, 

which were answered in two phases of the research. Phase 1 was an initial 

reflection of the integration of culture into EFL teaching to specify problems and 

suggestions for better practice from the framework of intercultural teaching and 

teachers’ perceptions. On this basis, Phase 2 related the implementation of an 

intercultural approach, IcLLT model, to improve the practice of integrating culture 

into teaching EFL. Simply stated, this research is a cycle of identifying problems 

and suggesting pedagogical solutions for intercultural implication by a trial 

implementation of IcLLT model. Since this thesis was conducted in the transitional 

period of educational reform involving the change of coursebooks and curriculum, 

IcLLT model was implemented to teach two different classes who used different 

coursebook versions (the pilot and standard coursebooks of grade 10) in two the 

stages of the action research. In Stage 1, IcLLT lessons were conducted to teach 

two Communication and Culture sections in the pilot coursebook; and Stage 2 

involved the two skills lessons in the standard coursebook. The implementation of 

IcLLT model in two stages meant to investigate the applicability of the model in 

the two different curricula. The research cycle in each stage embraced the PAOR 

model of Plan - Act - Observe - Reflect (Kemmis & McTaggart, 1988).  

3.6. Research setting 

3.6.1.  Research context and curriculum  

This research was conducted in the school year 2017-2018, the high time of 

implementing Project 2020, which was believed to bring a renovation of language 

in education policy from macro to micro levels (Hoàng Văn Vân, 2016). As a part 

of it, a new English curriculum, from Grade 3-12, was introduced into teaching 

EFL in general education. Preparing for the change in curriculum, two coursebook 

versions were used simultaneously: the standard and the pilot one.  

The presence of culture can be traced in both curricula. According to Hoàng 

Văn Vân (2011), one of the objectives of the standard curriculum is to build 

students' understanding of the peoples and cultures of English-speaking countries 

and to raise awareness and pride of Vietnamese language and culture. To him, three 

focal constituents the coursebooks are (1) themes, (2) CC, and (3) language focus, 

and each unit was divided according to language skills and areas: Reading, 

Speaking, Listening, Writing, and Language focus. The familiarity of the topics 

prepares students for relevant communicative situations, from which students could 

understand cultural differences and regulate their own communicative strategies.   

The new curriculum aims to bring cultural diversity with great focus on 

English speaking cultures to develop learners’ CC and approach to comprehensive 

IC (Hoàng Văn Vân, 2016). Exploring the intercultural content in Grade-10, 

(volume 1), in the pilot EFL coursebook series, which is considered a part of the 
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new curriculum implementation, Lại Thị Thanh Vân (2016) proved that the 

proportion of home, target, and international culture was 51%, 31%, and 18% 

respectively and the representation of cultural content could be seen throughout 

each unit. In fact, the pilot coursebooks are incorporated with specific cultural input 

and explicit intercultural integrating activities, the presence of which is most 

obviously seen in Communication and Culture sections. As described in Teacher’s 

book of Grade 10, the Communication and Culture sections are divided into two 

subsections: (1) the Communication and (2) the Culture. The former aims to give 

further practice and consolidate language and skills previously studied in the unit. 

The Communication is the integration of skills focusing on speaking, followed by 

either reading or listening. With the aim to bring cultural knowledge of diverse 

cultures, namely Vietnam, ASEAN, and English-speaking cultures, the latter 

involves reading as the main channel to bring cultural input to students. In this 

subsection, comparisons between Vietnamese and other cultures are encouraged to 

deepen their background knowledge about home culture and broaden their views to 

other cultures.  

As what have discussed, the Communication and Culture sections in pilot 

coursebook (Grade 10) invoke freer and more meaningful interactions among 

students about familiar issues and provide students with more intercultural 

knowledge of diverse cultures through reading passages. Typical CLT integrated 

skill lessons with a focus on one main skill and followed by the others are the 

common framework of the Communication and Culture sections.  

3.6.2. Participants 

The participants of Phase 1, the pre-action phase, of the research were 101 

EFL teachers in Tra Vinh province. They were invited to give their responses to the 

questionnaire on their perceptions and practices of intercultural integration 

The participants of Phase 2, the action phase, were the two EFL teachers 

in Tra Vinh Laboratory School (TVLS) of two different classes (10E and 10C), in 

Tra Vinh University (TVU). Student participants in the action research were 22 

students of Class 10E and 32 students of Class 10C.  

3.7. Data collection methods and analysis 

Some basic information about data collection is summarized in Table 3.5. 

Table 3.5. Summary of instruments and data collection 

Research issues Instruments Aims 

Teachers’ perceptions 

and practices of 

intercultural integration 

Questionnaires with 

open-ended questions    

To explore teachers’ perceptions and practices 

of intercultural integration quantitatively and 

qualitatively 

Observations 

To witness how the teachers integrate culture 

in EFL teaching 

 

Application of IcLLT 

model to integrate culture 

into EFL teaching 

To students engage themselves each step of 

IcLLT lessons 

Interviews  
To explore how the teachers responded to the 

implementation of the IcLLT 

Evaluation sheets  
To explore how the students responded to the 

implementation of the IcLLT 
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Qualitative data collected from teachers' open-ended questions, observations, 

teachers' responses, and students' reflections were analyzed following the content 

analysis approach. The content analysis involved reading, understanding, 

comparing transcripts, and seeking for the interrelation among and across them. 

Quantitative data from teacher questionnaires were tabulated and screened for 

checking frequency, reliability, and internal consistency. Qualified data were 

subjected to descriptive analysis and simple inferential analysis by One way 

between-subject ANOVA, post hoc tests, Independent Sample Test for mean 

comparing across groups (based on teachers’ graduate education, teaching 

experience and international experience) and degree of effects (of graduate 

education, teaching experience and international experience on teachers’ 

perceptions and practices), and correlation between teachers’ perceptions and 

practices.  

3.8. Research Procedure 

Details about research procedure are described in Table 3.8.  

Table 3.8. Research Procedure   
 

Phases Stages Steps Research activities 

Phase 1: 

Pre-action 

 
Initial 

Reflection 

- Exploring possible problems of intercultural 

integration from teachers’ perceptions and 

practices  

Pre-action group meeting for preliminary agreements 

 

 

 

 

 

 

Phase 2: 

Action  

 

Stage 1:  

- Applying IcLLT 

model to teach two 

Communication 

and Culture lessons 

the pilot 

coursebook of 

Grade 10 (Class 

10E) 

- Conducting 

Cultural Exchange 

Activity 1 as a part 

of the extension 

Planning 

 

- Making two IcLLT lesson plans for 

Communication and Culture sections in Class 

10E and planning activities for the extension 

(Group meeting 1) 

Acting and 

Observing 

- Teaching and observing the two IcLLT 

lessons in class 10E 

- Organizing and observing Cultural 

Exchange Activity 1 as a part of the extension 

Reflecting 

- Reflecting on the two lessons in Class 10E 

from the two teachers’ responses (Group 

meeting 2) 

- Reflecting on the two lessons and Cultural 

Exchange activity 1 from the students’ 

responses (Evaluation sheets) 

Stage 2: 

- Applying IcLLT 

model to teaching 

two skill lessons in 

the standard 

coursebook of 

Grade 10 (Class 

10C) 

- Conducting 

Cultural Exchange 

Activity 2 as a part 

of the extension 

Planning 

- Making IcLLT lesson plans for the two skill 

lessons for Class 10C (Group meeting 2-

continued) 

Acting and  

Observing 

- Teaching and observing the two IcLLT 

lessons in class 10C 

- Organizing and observing Cultural 

Exchange Activity 2 as a part of the extension 

Reflecting 

- Reflecting on the two lessons and the 

extension from the students’ responses 

(Evaluation sheets) 

- Reflecting on the IcLLT from the teachers’ 

responses (Teacher interview) 
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CHAPTER 4. FINDINGS AND DISCUSSION 
 

 This part presents the findings of the two research questions, which are 

relevantly answered in two research phases, (1) an exploration of intercultural 

integration into teaching EFL in upper secondary schools in terms of teachers’ 

perceptions and practices and (2) the implementation of the IcLL model to diversify 

the practices of intercultural integration in the mentioned context.  

4.6.  Teachers’ perceptions and practices of intercultural integration 

4.6.1. Teachers’ perceptions of intercultural integration  

 Mean scores of teachers’ beliefs, perceived practices, and practices of 

intercultural integration are presented in Table 4.1.  
 

Table 4.1. Teachers’ beliefs, perceived practices, and practices 

Clusters N Mean Std. Deviation 
Std. 

Error 

Sig. between-group 

by ANOVA (*) 

Teachers’ beliefs 101 4.27 .48927 .04868 

.000  Teachers’ perceived 

practices 
101 3.82 .44703 .04448 

Teachers’ (reported) 

practices 

101 2.76 .46517 .04629 

Note: * p <.05 

Pair correlations between teachers’ beliefs, teachers’ perceived practices, and 

teachers’ practices are shown in Table 4.2.  

Table 4.2. Correlations between teachers’ beliefs, teachers’ perceived practices, and 

teachers’ practices 

Correlations 
N Pearson 

Correlation (*) 
Sig. (2-tailed) 

Teachers’ beliefs and perceived practices  101 .606 .000 

Teachers’ perceptions and practices 101 .426 .000 

Teachers’ perceived practices and practices 101 .407 .000 

Teachers’ beliefs and practices 101 .346 .000 

 Note: (*) Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

According to guide for correlation strength (Evans, 1996), the correlation 

between teachers’ beliefs and perceived practices is strong (r = .606); those 

between teachers’ perceptions and practices and between teachers’ perceived 

practices and practices are moderate (r = .426 and .407 respectively); and that of 

teachers’ beliefs and practices is weak (r = .346).  

4.6.2. Teachers’ practices of intercultural integration 

Teachers' practices of intercultural integration are reported from the 

triangulation of data from the teacher questionnaires with open-ended questions and 

classroom observation. 

Mean comparing of the four clusters displayed a downward trend from 

teaching intercultural knowledge (M1 = 3.60 and M2 = 2.84) to building 

intercultural attitudes (M3 = 2.75) and building intercultural skills (M4 = 1.87), 

from conducting teacher-centered (M1 = 3.60) to student-centered (M2 = 2.84) 

activities. Most intercultural activities reported from the teachers were knowledge-

based, and big-C-culture focused rather than organizing intercultural language 

activities to exploit intercultural input at deeper layers. From observation, teachers 
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shared common ways of integrating culture (1) teaching intercultural themes in the 

coursebooks, (2) adding intercultural knowledge, (3) personalizing and localizing, 

and (4) comparing cultures.  

4.6.3.  Contributing factors to teachers’ practices of intercultural integration 
Three supposed contributing factors to teachers' practices of intercultural 

integration were teaching experience, international experience, and graduate 

education. Mean difference between the groups and factor analysis were measured 

by One way between-subject ANOVA and post hoc tests. The results are presented 

in Table 4.6.  
Table 4.6. Factors contributing the practices of intercultural integration 

Contributing Factors Mean Square F df Sig. 

Teaching experience .076 .351 1 .555 

International experience .323 1.501 1 .223 

Graduate education  .944 4.514 1 .036* 

4.6.4. Teachers’ concerns and expectations of intercultural integration  

The five common aspects of teachers' concerns were (1) learners' learning, 

(2) coursebooks, (3) management, (4) teachers' instructions, and (5) possible 

negative influence of intercultural integration. Of them, the fifth factor achieved a 

below-average mean score (M5 = 2.35), which meant teachers were not concerned 

about the negative effects of intercultural integration. Teachers had high 

expectation to improve intercultural integration in terms of professional 

development, coursebook and curriculum, and management.  

4.7. The implementation of IcLLT model to integrate culture into teaching 

English 

4.7.1. Stage 1 - IcLLT model implementation in the pilot coursebook 

4.7.1.1.  Planning for IcLL lessons of class 10E and the extension (Group 

meeting 1) 

 In Group meeting 1, we made lesson plans of IcLLT lessons for the 

Communication and Culture sections in Unit 6 and 7 (the pilot coursebook) and 

prepared for activities in the extension step. For the IcLLT lessons, the class 

activities were mainly based on the provided coursebooks with some minor 

adjustment following four steps of IcLLT model: construction, connection, 

interaction, and reflection. Activities for the last step, extension, were involved in 

extracurricular activities engaging the students in actual or simulated intercultural 

interaction with a communicative purpose.  

4.7.1.2. Acting and observing for IcLLT lessons of Class 10E 
From the two IcLLT lessons, some preliminary assumptions about the IcLLT 

for the Communication and Culture could be made. First, intercultural integration 

ensured language and culture learning and acquiring process. Second, intercultural 

language activities involved students’ engagement and language productivity of at 

different levels. Actually, in some part of the IcLLT lessons, the students’ language 

productivity was not obvious. In the reflection stage of Unit 6, the students were 

not so productive in oral tasks as in written tasks. 
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4.7.1.3. Reflecting the IcLLT implementation in class 10E from students’ 

and teachers’ responses (Group meeting 2) 

The students appreciated language and culture integration in IcLLT lessons. 

The students were more interested in intercultural activities to foster IC at higher 

levels, such as intercultural attitudes and intercultural skills. The teachers agreed 

that three factors leading to success of the IcLLT lessons were (1) the recognition 

of IC objectives, (2) the conduction of intercultural language activities and (3) the 

participation of intercultural learners under the guidance of the teacher. Also, they 

all acknowledged that the reflection was rather challenging to the students and they 

needed more time to prepare for this activity.  

4.7.2. Stage 2 - IcLLT model implementation in the standard coursebook 

4.7.2.1. Planning (Group meeting 2, continued) 

According to Teacher E and Teacher C, it was difficult to "interculturalize" 

the skill lessons in Tieng Anh 10 (standard version) because its input was more 

about general culture than specific culture. To diversify cultural input available for 

connection step, the research team agreed to choose more story/stories related to 

the language and culture input in the coursebook such as finding clips about other 

types of zoos from different countries (Unit 10) and variety of ways to conserve 

forests across cultures (Unit 11).  

Basically, the IcLLT lessons were adapted from CLT skill lessons with Pre-

While-Post stages but some adjustments were made: (1) addition of IC objectives, 

(2) supplementation of parallel intercultural input, and (3) modification of While 

and Post activities with the activation of prior knowledge, culture comparison, 

genuine interactions, and personal reflection. Moreover, to facilitate students’ 

language production in IcLLT activities, students’ language output from reading 

comprehension and elicitation were tabulated or listed as guidelines for oral 

discussions. 

4.7.2.2. Acting and observing  

In both lessons, the teacher followed all steps in the lesson plans, but the 

students in Stage 2 were not as engaged in the activities as those in Stage 1.  The 

IcLLT model could be applied for language skill lessons in the standard 

coursebooks if (1) the input was specific or specific cultural input was added; (2) 

the activities were less accuracy-focused to make room for more meaningful 

interaction; and (3) the activities were designed to build CC and IC concurrently. 

4.7.2.3. Reflecting the IcLLT implementation in Class 10C from students’ 

responses 
The students in class 10C, who used the standard coursebook, had different 

attitudes to the two IcLL lessons. They could recognize the differences between the 

IcLLT lessons and their usual lessons in terms of language and culture input and 

activities. They thought that the lessons were good, fun, and exciting thanks to the 

video clips, pictures, and games.  

To improve the lessons, the students suggested more visual presentation to 

help them learn vocabulary better. Also, they had many suggestions to 

"interculturalize" the lessons by diversifying cultural contents, conducting more 
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games related to cultures, making opportunities for students to explore culture, and 

practicing culture in extracurricular activities. 

4.7.2.4. Reflecting the extension from the perceptions and engagement of 

the students in two classes 

The responses from 54 students from Class 10C and Class 10E were classified 

into two categories: students' perceptions and evidence of intercultural 

communication engagement. The students agreed that they appreciated cultural 

exchange activities as a chance for fostering language and culture competence, 

social relationship, and enjoyment. Also, as students reported, they were engaged in 

meaningful conversations with foreigners and friends. 

4.7.2.5. Reflecting the IcLLT implementation of IcLLT model in two 

classes from the teachers’ perceptions  

As overall evaluations, both teachers approved the integration of culture into 

teaching through the application of the IcLLT model. Teacher E. had no problems 

with intercultural integration because it was the focus of the coursebook she used. 

At the end of the implementation, she was more confident and agreed that the 

intercultural input in the pilot coursebook was appealing to her students and they 

were able to perform intercultural language activities even the challenging ones in 

the refection. Though Teacher C was optimistic with the implementation of the 

IcLLT he admitted that it was not always feasible because the specific culture was 

peripherally included in the standard coursebook and he scarcely had time adding 

relevant cultural input to his lessons.  

4.8.  The discussions on the findings of teachers’ perceptions and practices 
The discussion covers following areas: (1) the correlations between teachers’ 

perceptions and practices, (2) problems with intercultural integration, (3) factors 

contributing to intercultural integration, and (4) teachers’ concerns and 

expectations.  

4.8.1. The correlations between teachers’ perceptions and practices 

Qualitatively, the correlation between teachers’ beliefs in the objectives of 

intercultural integration and their perceived practices of it was positive (r = .606; p 

<.05). The correlation was predictable because the two mentioned aspects belonged 

to teachers’ perceptions which signified the interrelatedness of what the teachers 

knew, believed, and perceived. Nevertheless, the correlations between (1) teachers’ 

perceptions and practices and (2) their perceived practices and practices were 

moderate (r = 426. and 407 respectively. The relativity of correlations could be 

explained that teachers’ perceptions were not the only contributing factors to 

teachers’ practices, but many others like professional training, learning experience, 

institutional factors, instructional materials, and professional community (Lê Văn 

Canh, 2011) could be considered also.  

4.8.2. Problems with intercultural integration  

This research confirmed that intercultural integration was not properly treated 

in terms of intercultural objectives and intercultural teaching strategies. First, the 

void of IC objectives discouraged the teachers to conduct proper intercultural 

language activities.  By observations, discussion with the two teachers in group 
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meetings, and the interviews, intercultural objectives were implicitly understood as 

incidental outcomes of knowledge transmission. It was against the belief of 

intercultural language teaching (Byram, 1997; Crozet, Liddicoat & Lo Bianco, 

1999; Deardorff, 2006; Liddicoat, 2002; Liddicoat and Scarino, 2013; Newton, 

Yates, Shearn, and Nowitzki, 2010; Newton, 2016). In addition, the most common 

so-called intercultural language teaching activity was comparing cultures, found in 

most of the Communication and Culture lessons throughout the coursebook.  

Second, the overall trend of intercultural integration was considered "traditional", 

not "true" intercultural language teaching. In fact, through the observations, 

teachers' intercultural instructions were characterized by knowledge transferring 

and teacher-centeredness. From the static view on culture, culture integration was 

equated to passive transmission of knowledge about other cultures rather than 

giving students opportunities to explore and reflect on culture. To conclude, the 

teachers' practice of intercultural integration is still the transmission of intercultural 

knowledge, which cannot be comprehensive enough to build learners' ICC. 

4.8.3. Factors contributing to intercultural integration 

It was certified that neither the coursebooks that the teachers were teaching 

nor their international experience, but their graduate education in TESOL that had a 

meaningful impact on their teaching practice. The close connection between 

teachers’ graduate education and the frequency of intercultural language activities 

was attributed by the fact that intercultural education and intercultural teaching 

pedagogy were rarely found in the undergraduate pre-service teacher training 

curriculum. By contrast, the non-impact value of teachers’ intercultural experience 

could be explained by the minimum duration of a foreign visit measured in this 

study was one-week time, which was not long enough to form IC but only touristic 

views with facts and figures on the people and country (Sercu et al., 2005a). 

Moreover, the teachers’ teaching experience did not have meaningful impacts on 

their intercultural teaching practices. In fact, the teachers’ evaluations concerning 

intercultural integration of two coursebooks were not meaningfully different; also, 

from six observations, the teachers using different coursebooks had similar 

strategies dealing with culture, such as following the coursebooks and adding 

intercultural knowledge.  

4.8.4. Teachers’ concerns and expectations 

This research confirmed that four hindrances of intercultural integration were 

learners and their learning, curriculum and coursebooks, teachers’ IC and 

instructions, and management factors. First, the learner aspect received the deepest 

concern from the teachers. Most of the teachers assumed that their students’ 

language proficiency and learning strategies were not good enough to participate in 

intercultural language activities. Their assumption was against the principles of 

intercultural language learning and finding in Phase 2. It was shown from the 

IcLLT implementation that the students could actively engage in intercultural 

language activities. Second, teachers also blamed the curriculum for not being able 

to integrate culture into their teaching comprehensively. However, the fact that the 

teachers using the pilot and standard coursebooks had a similar practice of 
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intercultural integration proved that teachers’ practice should be improved to 

exploit intercultural content in the pilot coursebooks comprehensively. That the 

teachers thought themselves had many problems with learners and coursebooks 

showed they were unable to activate learners and exploit the culture content in the 

coursebooks. Finally, many issues relating to management, namely time constraint, 

exam pressure, and large class size prevented the teachers from intercultural 

teaching. Teachers were facing many burdens with their language teaching so 

following the coursebooks content and activities to help the students to pass the 

exams took most of their time and energy.  

4.9.  The discussions on the findings the implementation of the IcLLT 
Discussion on the findings of IcLLT implementation focuses on (1) the 

compatibility of IcLLT model to EFL lessons in two coursebook versions, (2) 

addressing intercultural integrating objectives, and (3) lessons learned: how to 

cultivate IC in EFL teaching.  

4.9.1. The compatibility of IcLLT model to EFL skill lessons in two 

coursebook versions 

The implementation proves that the IcLLT is an open and flexible model that 

could be varied to different EFL teaching contexts. In fact, one step could be 

skipped and included in another. For example, while the complete IcLLT model 

includes five steps of the construction, the connection, the interaction, the 

reflection, and the extension, in teaching practice, the following pairs: the 

construction and the connection, the connection and the interaction, or the 

interaction and the reflection are often embedded in each other. Besides, the 

reflection and the extension were almost ignored due to the requirement of 

elaborate preparations. Of the five steps, the construction, the connection, and the 

interaction are common parts of language lessons which can be exploited in 

parallel with CLT three-staged skill lessons of Pre-While-Post. 

4.9.2. Addressing intercultural integrating objectives  

To foster the efficacy of IC target in the new curriculum, it is necessary to 

discuss how intercultural objectives should be addressed to facilitate the teachers to 

set pedagogical objectives and approximate learners’ IC gains from IcLLT lessons. 

Since dimensions of IC can be measured analytically (Deardorff, 2006), IC 

objectives are specified according to the flexibility of IC frameworks and 

manageability of the research. This thesis stated IC objectives separately with three 

components: intercultural knowledge, intercultural attitudes, and intercultural skills 

which were addressed as IC teaching goals in EFL lessons. One of the reasons for 

delaying intercultural awareness is that building intercultural awareness requires 

genuine engagement in intercultural interactions (Liddicoat et al., 2003), which is 

not accessible or common in EFL teaching contexts in the local sociocultural 

context. Finally, it is not necessary to cover all three dimensions of IC in a single 

lesson.  

4.9.3. Lessons learned: how to cultivate IC in EFL teaching 

 To cultivate IC in EFL classrooms, starting with the simplicity, familiarity, and 

similarity could be considered. First, simplicity is the key to activate all students in 
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a mixed-ability class. In fact, the proposed IcLLT activities in interaction, 

reflection, and extension were graded because they involved students’ engagement 

of different levels. Second, familiarity with intercultural knowledge and experience 

is a supportive factor to the students’ participation (Lázár, 2007; Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 

2011; Zhou Yi, 2011). Third, similarities should be as focused as differences in 

comparing cultures. In sum, to foster engagement from the students of different 

language levels and backgrounds to build IC, the key is to start with what students 

understand, like, and feel belonging to.  

 Another way to cultivate IC was by creating genuine social interactions among 

different individuals and bringing cultural diversity to them. First, one of the easiest 

and most effective ways to practice intercultural teaching is to start with themselves 

(Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Newton, 2016). Second, to the students and teachers' 

suggestions in Phase 1 and Phase 2, a variety of specific cultural input should be 

included in EFL lessons. As the teachers expected, to foster intercultural genuine 

discussion for building IC, diversity of cultural input and learners’ cultural 

backgrounds was a valuable resource.  

4.10.  Conclusion  

 This chapter has proven that teachers practice of intercultural integration was 

teacher-centered, knowledge-based, and coursebook dependent. Teaching 

intercultural content incorporated in language lessons could foster students’ 

intercultural knowledge, which was not enough for automatically transformed to 

comprehensive IC. To fill this gap, the applications of IcLLT aimed to invoke 

students’ genuine social interactions and critical reflection which make conditions 

for IC acquisition and development.  Through the teachers’ and students’ 

responses, the IcLLT could be applied to exploit specific cultural content like what 

has been observed in the Communication and Culture sections in the pilot 

coursebook to positively contribute to the students’ IC and CC.  

 

CHAPTER 5. CONCLUSIONS AND IMPLICATIONS 

This chapter summarizes the findings and discussions of the study, then 

suggests practical implications for educational management, EFL teacher 

educators, and EFL teachers. After that, research limitations, recommendations, and 

contributions are discussed.  

5.6. Summary of research findings  

5.6.1. Research question 1: Teachers’ perceptions and practices of intercultural 

integration 

It is proven that there is a gap between the teachers’ perceptions and practices 

of intercultural integration. The participating teachers had positive beliefs in the 

roles of IC and IC integration as well as how culture should be integrated. 

However, in their practice, intercultural integration was generally described as 

coursebook-dependent, teacher-centered, and knowledge-based. The teachers' 

insufficient practices of intercultural integration were intelligible and relevant to 

their ambivalent evaluations of their own problems. Of the four constraints of 

intercultural integration identified by the teachers, intercultural instruction 
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concerned the teachers less than learner factor, curriculum, and managerial factors. 

High levels of concerns for other factors proved that teachers were not confident 

with their own ability to fix the problems. Therefore, to empower the teachers with 

intercultural integration practice, it was necessary to verify the applicability of an 

intercultural approach to integrate culture into teaching EFL lessons in their own 

curricula.  

5.6.2. Research question 2: The applicability of the IcLLT to integrate culture 

into teaching EFL 

To enhance teachers’ practice, it was necessary to introduce them with an 

appropriate and feasible intercultural language teaching approach to complement 

their current teaching practices. The 5-step IcLLT model of construction – 

connection – interaction – reflection - extension was introduced with hope to 

enable EFL teachers to build students’ IC at different levels: intercultural 

knowledge, intercultural skills and intercultural attitudes through the conducting of 

intercultural language activities. The model was applied to teach two 

“Communication and Culture” lesson in the first trial and two skill lessons in the 

second trial.  

In the first trial, it was proven that IcLLT was applicable to exploit intercultural 

content in the Communication and Culture sections under the following conditions: 

(1) the recognition of intercultural objectives, (2) the conduction of intercultural 

language activities to exploit specific cultural input presented in the coursebook, 

and (3) the active engagement of the students in the intercultural language activities 

with teachers’ supports. From observations of the researcher and evaluations of the 

participating teachers and students, the application of IcLLT lesson of four steps of 

construction, connection, interaction, and reflection was well-matched to the 

Communication and Culture lessons and intercultural objectives were well-stated 

and achieved. Besides, the extension, conducted in the form of extracurricular 

activities, invoked the students’ participation in social interactions in either 

simulated or genuine intercultural communications.   

In the second trial, the model was applied to teach Reading and Speaking CLT 

lessons in the standard coursebooks. Based on the results of the first trial 

implementation and the nature of two skill lessons, some suggestions for adaptation 

were made to facilitate the IcLLT implementation. They were (1) addition of 

intercultural objectives, (2) supplementation of parallel intercultural input, and (3) 

modification of activities in Pre-While-Post stages to encourage the activation of 

prior knowledge, culture comparison, genuine interactions, and personal reflections 

from the students. Regardless of significant modifications, the IcLLT 

implementation to teach culture in skill lessons in the standard coursebook was not 

as feasible as the Communication and Culture sections in the pilot coursebook due 

to the domination of language teaching and lack of specific intercultural content 

provided in the coursebook. 

In conclusion, there is not a typical IcLLT lesson with fixed intercultural 

language teaching activities because IcLLT is suggested as a supplementary 

approach to exploit CLT lessons, so it must respect the framework of CLT lessons 
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and activities which are suggested in the coursebooks. Besides, intercultural 

teaching is context-tied; therefore, intercultural language teaching activities should 

consider learner and context differences which make a great source of cultural 

diversity to be explored and reflected.  

5.6.3. Relationship among findings 

Interrelations and consistencies among the research findings are noticed in this 

thesis.  

First, there is a proven connection between teachers’ graduate education and 

their intercultural integration practices. Different from teachers’ teaching 

experience and foreign experience, teachers’ graduate education in TESOL 

positively influenced the frequency of intercultural language activities conducted in 

class. Next, the research proved the non-impact of teachers’ foreign experience. In 

fact, a one-week visit to a foreign country was not enough to change teachers’ 

intercultural integration practice because it was not comprehensive enough to boost 

their IC (Sercu et at., 2005a). Last, as for teachers’ practices, it was evident that 

teachers’ strategies to deal with cultures were not much different regardless of the 

coursebooks they used. In comparison to teaching experience and international 

experience, teachers’ graduate education had more meaningful impacts on the 

frequency of intercultural language teaching activities conducted.  

Second, the consistency of teachers' attitudes to intercultural integration was 

found throughout the research. For example, the two clusters in the questionnaire 

namely, the recognition of intercultural objectives and the possibility of 

intercultural testing gained relatively low degrees of approval from the teachers. 

Similar results were found from classroom observations, that is, no intercultural 

objectives were recognized or deliberately supported with relevant intercultural 

language activities. In the same vein, intercultural language activities were more 

frequently observed in classes using the pilot coursebooks, but they happened 

without special acknowledgment from the teachers. Consequently, it is concluded 

that intercultural education has not yet been an official part with specified 

educational objectives in teachers' perceptions and practices. 

Third, the research proved the incompatibility of intercultural language 

teaching in theory and practices. As observed and reported, the major trend in 

intercultural teaching is teaching intercultural content included in language skill 

lessons. A kind of intercultural integration which is implicit, knowledge-based, and 

teacher-centered, is likely to contribute to intercultural knowledge, not 

comprehensive enough to develop learners' ICC. To fill the gap, teachers should 

base on the provided intercultural content and exploit it through appropriate 

intercultural language activities to activate students' engagement in cultural 

exploration, genuine intercultural interaction and critical reflections which are vital 

to the acquiring and building ICC (Crozet et al., 1999; Liddicoat et al., 2003; 

Newton et al., 2010; Newton, 2016; Vygotsky, 1978). Similarly, there is a gap in 

the implementation of IC education between the overall curriculum and classroom 

practices. While intercultural objectives are well-described in the overall 

curriculum, intercultural objectives are not officially added in teachers’ lesson 
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plans and not supported with intercultural language activities. The inclusion of 

specific intercultural content in the Communication and Culture sections and 

throughout the units could be seen in the pilot coursebook. Nevertheless, there was 

an insufficiency of comprehensive intercultural language activities to invoke the 

students’ construction of their own IC.  

The gap between “true” intercultural language teaching and the teachers’ 

current practices is attributed to the mismatch between the stated objectives of the 

overall curriculum and the current classroom practices to implement the 

curriculum. The feasibility of the trial implementation of the IcLLT proves that 

EFL teachers could apply this model as a subsidiary approach to exploiting 

intercultural content in the pilot coursebooks as a measure to bridge the gap. 

However, teachers themselves cannot make such a great change without supports 

from educational and professional management and educational institutions.  

5.7. Implications 

Based on the findings and discussions mentioned, this research has some 

implications for educational management, EFL teacher educators, and EFL 

teachers. Since general education is believed to be more centralized, some of the 

recommendations belonging to classroom practices are considered parts of 

management authority. 

5.7.1. Implications for educational management 

To ensure the success of intercultural education, many measures should be 

implemented.  

First, educational management should provide teachers with more pedagogical 

guidance. They could be training sessions to develop their IC and improve 

intercultural teaching practices. The effects of teachers' IC on their intercultural 

teaching practice were proven by Lázár (2007) and Zhou Yi (2011). Lázár (2007) 

proved that the impact of IC from foreign visits was less obvious than teacher 

training. In the same line, this research confirmed that teacher training was an 

important measure. Intercultural education should be contextualized to foster 

personal engagement of different cultural identities to increase students' IC 

(Kramsch, 1993; Nguyễn Hòa, 2019). Also, teachers’ interculturality could be 

imparted in their teaching if they were mindful of the importance and strategies of 

intercultural integration. That is the reason why the role of teachers is more 

important than coursebooks. Therefore, it is essential that teachers acknowledge 

intercultural teaching principles and practices to define intercultural objectives and 

design suitable intercultural language activities to exploit language and culture 

input appropriately and comprehensively.  

Second, management should encourage teachers’ flexibility with their lessons 

and explore a variety of ways to integrate culture in EFL teaching. For example, 

they should be allowed to decide appropriate work arrangement and social 

intercultural interactions to exploit provided language and culture input in the 

coursebooks. Additionally, teachers should be trained on how to make use of online 

resources for intercultural teaching. More importantly, teachers should be 

encouraged to share their intercultural teaching experiences through action 
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research. Other models, frameworks or strategies for intercultural teaching 

(proposed by Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Nguyễn Thanh Tùng, 2010; Trần Quốc 

Thao, 2015; and Trương Bạch Lê, 2009) could be considered. Of them, using films 

as a cultural and educational resource (introduced by Trương Bạch Lê, 2009) and 

applying ICLT model with four steps: input - notice - practice - output (introduced 

by Trần Quốc Thao, 2015) are rather friendly to teaching EFL at the upper 

secondary level. On the platform of research sharing, teachers can report and 

discuss how they apply different intercultural language teaching strategies and 

develop their own ways of intercultural integration. Briefly, teachers should be 

encouraged to go beyond the coursebooks and daily teaching practice to enhance 

their intercultural teaching practices.  

Third, intercultural education is implemented on the basis of personal 

engagement in social-cultural interactions, so a variety of contexts of intercultural 

communication should be created. In EFL teaching context like that of Vietnam, 

creating genuine intercultural interactions via social media or face-to-face meetings 

with foreigners in extra-curricular activities is beneficial for students. To ensure the 

feasibility and efficacy of those activities, the school administrators and teachers 

should acknowledge students and parents about the benefits of IC and IC education. 

Otherwise, they would only focus on learning English to gain good marks or build 

linguistic competence. In short, to foster students’ personal engagement in 

intercultural communication, educational managers should support teachers to 

conduct a variety of intercultural language activities in and out of classroom 

settings.  

Finally, choosing EFL teaching materials which are friendly to intercultural 

language teaching is vital. The participating teachers and students appreciated the 

integration of culture into EFL education with the inclusion of intercultural content 

and activities. In terms of intercultural input, specific cultures connected to 

particular groups of people, namely Vietnam, ASEAN, and other countries were 

more appreciated than general culture. Besides, the practicality and modernity of 

intercultural facts and notions from the language and culture input should be 

valued. In fact, the intercultural content which is properly exploited with 

intercultural language activities would not only stimulate students' interest in their 

learning but also enhance their intercultural knowledge and form positive attitudes 

towards the otherness. As far as class activities are concerned, teachers and students 

were positive with the application of intercultural language activities to build 

learners' ICC. From the students' evaluation, student-centered activities to invoke 

their active participation like sharing their knowledge, experience, and reflections 

on their own and other cultures should be an indispensable part of intercultural 

materials for EFL teaching. To conclude, EFL coursebooks should cover a diversity 

of intercultural language content and activities to appeal to students’ interests to 

facilitate students’ ICC acquisition and development.  

Since general education is considered rather rigid, teachers could not have 

many choices of what and how to teach. Therefore, they would need more official 

guidance and professional support from the authority to implement more 

https://www.powerthesaurus.org/indispensable/synonyms
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comprehensive intercultural integration.   

5.7.2. Implications for EFL teacher educators  

English speaking cultures are common parts of pre-service teacher education. 

Nonetheless, the courses which are specially designed to build teachers’ IC and 

intercultural instruction pedagogy are still rare. As a matter of fact, while culture, 

IC education and IC education pedagogy have been well-researched worldwide, 

teachers in upper secondary schools manage to integrate cultures by themselves, 

from their own knowledge and experiences. If IC education is added as a part of 

pre-service teacher curriculum, teachers would be more aware of intercultural 

education and intercultural language teaching approaches. Therefore, they could be 

more responsive to the intercultural integration and constructive to the recent 

educational reform.  

5.7.3. Implications for EFL teachers 

This research would carry some implications for EFL teachers in upper 

secondary schools.   

Teacher training is an active and proactive process, so it could hardly be 

successful without teachers' active involvement. Training could raise teachers' 

awareness and understanding of principles and strategies, but it is the teachers' 

application that builds their expertise. Besides, no provided intercultural teaching 

materials are sufficient and suitable to all teaching contexts, so teachers should 

enrich their intercultural teaching resources and create various intercultural 

communication contexts, which could be either verbal and virtual or non-verbal and 

non-virtual to bring cultural diversity and intercultural experience to students. For 

example, cultural artefacts or communication with cultural informants from other 

cultures could even speak more than verbal lessons with the teachers in EFL 

classes. Also, intercultural teaching practice in general education has not been well-

researched; teachers' feedback on application and suggestions for improvement 

should be encouraged and appreciated. Given these points, teachers should be 

responsible for implementing and confident with sharing their classroom practices 

of intercultural integration. 

Teachers can elevate their intercultural language teaching by themselves if they 

have great expectation for their professional development. It was common in the 

findings that teachers wish to improve intercultural experiences by visiting other 

countries or inviting foreigners to co-hold the classes. These measures are believed 

to have some effects on the practice of intercultural teaching; however, its efficacy 

needs considering. It is worth confirming that traveling abroad is proven not as 

effective as teacher training and "foreignness" itself is the only factor to ensure the 

success of intercultural communication. Therefore, teachers could take a variety of 

other opportunities to build their IC by reading foreign materials, watching films, 

and making friends with people from different cultures. With the accessibility of 

technology and internet, creating cross-cultural communication is applicable. As 

discussed, teachers have many ways to build their IC to contribute to their 

intercultural instruction.  

Lastly, teachers should take more notice of the roles of learners and their 
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learning. It was found in this research that teachers underestimated their students’ 

learning autonomy and motivation. More devotion, patience, and encouragement 

from teachers are desired because students need more guidance and support to 

facilitate their intercultural learning. Also, they need to be oriented with learning 

strategies on how to become active and responsive to intercultural language 

learning.  

5.8. Limitations and recommendations for further research 

First, this study has some limitations in terms of methodology. Further research 

could be done to improve these weaknesses. Though this research involved 101 

EFL teacher participants, the number of teachers specified by educational degrees 

in TESOL, intercultural experience and teaching experience was low, which could 

affect the reliability of inferential statistic results. Though the questionnaire has 

been revised and piloted, its 51 items cannot be a thorough description of 

intercultural integration, especially in teaching EFL in general education. That is 

why the statistic results just reflect certain angles of intercultural integration and a 

limited number of participants. Therefore, more responses from a larger population 

and necessary adaption of the questionnaire could be better for generalization. In 

addition, the action research design with two stages experimenting IcLLT model in 

two different curricula and different participants is considered somewhat assailable. 

In fact, two trial lessons in one stage for one group were not long and 

comprehensive enough for the research to get insights into the drawbacks and 

benefits of the model. Moreover, students' evaluation sheets could explore 

responses from many participating students, but the data collected were not 

insightful and informative enough. No further investigations or detailed 

explanations were made to clarify and modify the students' judgments. To improve 

this, a focus group interview could be a better choice because direct discussion 

between the researcher and participants could enable the exploitation of more in-

depth information. More importantly, in the action phase, data were collected from 

different sources but mainly via qualitative instruments. Hence, further research 

with a combination of quantitative and qualitative analysis could be better for its 

validity and reliability, which could be better to prove the applicability of the 

IcLLT.  

Second, the IcLLT may be an open and weak model. The model has been tested 

in limited lessons, curriculum, and participants. Only some activities were chosen 

based on the availability and accessibility of the resources, not on the sake of 

generalizability. Research with intercultural exchange activities based on simulated 

or indirect intercultural communication via social media or other internet 

applications could be a better example for the teachers to apply in other contexts. 

More importantly, the IcLLT is a progressive model which is well-matched to EFL 

lessons provided with specific cultural input. However, the continuity of the model 

for intercultural integration could be at risk due to the lack of representation of 

proper intercultural input. For that reason, the suggested model should be revised 

and tested in different contexts.  

Third, intercultural language teaching activities as designed in the trial IcLLT 



25 

 

lessons were not likely suitable to teach complete beginners or children. For other 

participants, more in-depth and extensive research should be done particularly on 

how to make intercultural language activities fitted to different learners in a variety 

of educational and cultural contexts.  

Fourth, in six observations and four trial IcLLT lessons, the teaching of 

language and culture link was equated with the introduction of language input, 

vocabulary and structures to help students to discuss certain intercultural issues. 

The depth of culture-in-language or linguistic aspects of "small c" culture, namely 

communication genres and purposes, the verbal and non-verbal language in 

communication, and the appropriacy of language use were not apparently tackled. 

It was proven that the IcLLT is assimilated to fit in with CLT for supporting 

students with language forms to perform relevant communicative functions in 

intercultural communication rather than teaching students about cultural meanings 

of language. Since the IcLLT means to build students' IC and CC through the 

acquisition and engagement in intercultural language activities, which were not 

specially designed to teach culture-in-language obviously and properly. Given these 

points, it is suggested that more research in culture-in-language teaching strategies 

should be done to teach ICC comprehensively, especially to adult and advanced 

learners. 

 Finally, this research just tackled a fundamental issue, the applicability of 

IcLLT model to integrate culture into teaching EFL in the upper secondary level. 

More extensive investigation in intercultural education could be made relating to 

the teaching and learning of IC. To confirm the impacts of intercultural education, 

the research could focus on how intercultural teaching would affect students' CC, 

behaviors, or levels of IC. Further studies to help teachers to define and address 

intercultural objectives in EFL classes could be considered. Also, the roles of 

learners in intercultural language learning should be better researched. For instance, 

the research areas could be students' preferences for intercultural themes and 

activities or supporting factors to their intercultural language learning.    

5.9. Research contributions 

 Prior to the educational reform at a national scale, which entails the shift of 

focus in intercultural objectives in overall EFL curriculum (MOET, 2018), it is 

necessary to study how teachers perceive and practice integrating culture into their 

teaching as well as to facilitate them with appropriate intercultural teaching 

strategies. From the findings, this research offers some contributions to the 

intercultural integration into EFL teaching in local contexts.   

 First, it pinpointed the gaps between teachers’ practices and objectives set in the 

overall curriculum (MOET, 2018) as well as intercultural language teaching 

principles. As described in the curriculum, the intercultural objectives are (1) 

raising comprehensive intercultural awareness, (2) building positive intercultural 

attitudes towards the selfness and otherness, and (3) initially reflecting the values of 

the home culture in English (MOET, 2018). To reach such the required levels of 

IC, the students should be encouraged to actively engage in social interactions and 

critical reflections which are considered essential elements to build comprehensive 
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IC (Byram, 2006; Liddicoat, 2002; Newton, 2016; and Newton et al., 2010). In 

addition, compared to the principles of intercultural language teaching, teachers’ 

practices were not comprehensive enough. Even in the Communication and Culture 

lessons, teachers focused on teaching intercultural knowledge through skill lessons 

and comparing cultures was mostly used as a kind of checking comprehension 

activities. To build comprehensive IC, knowledge transmission and comparisons 

should involve follow-up activities to invoke students' genuine interactions and 

critical reflections. However, those kinds of activities were not frequently 

introduced in the coursebooks and rarely conducted in teachers' practice. Therefore, 

teachers should be professionally assisted with a variety of appropriate intercultural 

teaching strategies to exploit the authorized teaching materials to foster students' 

ICC. 

 Second, to enhance the teachers’ practices of intercultural integration, this 

research implemented IcLLT model to teach EFL in upper secondary level with 

some practical contributions. The five-steps IcLLT model of construction - 

connection – interaction -  reflection – extension is more relevant to EFL lessons 

with specific culture content than those of general culture content. The five steps 

can be simplified as follows: 

- Construction: asking students to explore cultures  

- Connection: allowing students to make comparisons between home culture 

and other cultures implicitly or explicitly  

- Interaction: encouraging students to share what they know and do in their 

own culture (and other cultures if possible) 

- Reflection: encouraging students to share how they feel and think about an 

intercultural issue from their own experience (and give reasons for their 

judgments if possible) 

- Extension: having students practice in simulated or genuine intercultural 

communication which can happen in or out of classroom settings.  

 Due to the rigidity of general education, the representation of specific culture 

input in the coursebooks is a prerequisite for IcLLT application. Nevertheless, the 

effective deployment of intercultural language activities to exploit intercultural 

input targeting for specific intercultural objectives is the core of IcLLT lessons. It is 

worth confirming that comparisons can be implicit or explicit and connections 

between home and foreign cultures should be encouraged to help students form IC. 

That is why cultural bias and overemphasis on the differences must be avoided. 

More importantly, active engagement and critical reflections of the students in the 

follow-up activities namely the interaction, reflection, and extension could be seen 

in classes using different coursebooks, but the depth of discussion relied on many 

factors, of which the practicality, modernity, and familiarity of cultural input to the 

students’ needs and prior knowledge were most striking.  Finally, it is not necessary 

to follow all IcLLT steps or keep them in the same order in every lesson. However, 

it is worth noticing that each step of IcLLT model could be matched with its 

relevant stage in CLT skill lessons. For example, the construction could be merged 

with the activities in Pre-stage; the connection can be included in While-stage; the 
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interaction and the reflection can be conducted in as Post-stage in integrated skill 

lessons of CLT; common activities for extension is a kind of optional 

extracurricular activities happening after and out of class sessions. The 

accomplishment of IcLLT is manifested through the level of students’ active 

engagement in intercultural language activities conducted in every step of the 

IcLLT to foster their intercultural knowledge, attitudes, and skills.  

5.10. Summary  

All in all, this research is an investigation into possible problems and 

suggestions to diversify the practices of integrating culture into teaching EFL. The 

findings showed that teachers in upper secondary schools were aware of the 

importance of culture and intercultural integration, but they could not integrate 

culture into teaching EFL properly mainly due to lack of intercultural teaching 

guidance and support. With the attempt to assist teachers to improve intercultural 

teaching practice, this research proposed and applied an intercultural language 

teaching approach, IcLLT model, to teach language and culture integratedly. 

Though teachers and students agreed that IcLLT model was applicable, its 

applicability varied according to the nature and diversity of intercultural content 

and intercultural language activities prescribed in the coursebooks. From the 

experimental implementation, the research proposed and recommended some 

applicable strategies to deal with cultures in teaching EFL accordingly to the local 

educational and sociocultural contexts. 
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