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CHAPTER ONE:   INTRODUCTION 
1.1. Rationale 

As an EFL teacher at a university in Ho Chi Minh City, the researcher has always been concerned with 
how to enhance the effectiveness of her English classes. In the early years of her teaching, the researcher focused 
more on her teaching methodology and later gradually moved towards the students’ learning, especially their self-
study, to be more learner-centered. The more learner-centered the researcher becomes, the more obviously she 
recognizes two problems, that is, the learners’ motivation and the curriculum alignment with actual use of English 
in the learners’ future workplaces.  

The field trips to the learners’ future workplaces helped the researcher realize the importance of an ESP 
curriculum that corresponds to the learners’ currrent or future work. This did not only meet the society’s needs but 
also enhanced the students’ motivation in their English learning thanks to the relevance between the university 
program curriculum and their needs in future jobs. In revising the ESP curriculum, the researcher was most 
interested in the role of the ESP teachers in developing the ESP curriculum as Dudley-Evans and St. John (1998) 
puts it that an ESP teacher is not only a teacher but also a collaborator, a course designer and material provider, a 
researcher, and an evaluator.  

As course designers and material providers, ESP practitioners often have to “plan the course they teach 
and provide the materials for it” (Dudley-Evans & St John, 1998, p.14). The role of ESP teachers as providers of 
material thus involves choosing suitable published material, adapting material when published material is not 
suitable, or even writing material where nothing suitable exists. ESP teachers also need to assess the effectiveness 
of the teaching material used for the course, whether that material is published or self-produced. 

The above personal and theoretical rationales have driven the researcher to seek for solutions to improve 
the ESP curriculum development process with the active and proper involvement of ESP teachers, the main 
practitioners in ESP instruction in current Vietnamese setting; thereby advance to developing a coherent ESP 
curriculum that is in alignment with the societal target needs at the students’ current or future workplaces. As a 
preliminary effort, however, for this study, the researcher sets the main aim of describing the current situation of 
the ESP teachers’ involvement in that process at some universities in Ho Chi Minh City as well as some 
preliminary factors that affect a proper and coherent process of ESP curriculum development before further studies 
are pursued.  
1.2. Statement of purpose 

To investigate the ESP teachers’ involvement level in the curriculum development process and contribute 
to improve this process, the present study aims to (1) explore the ESP teachers’ perceptions of developing 
curriculum for non-English majors at some universities in Ho Chi Minh City in order to find out what they think 
about each of the steps in the ESP curriculum development process, (2) find out the ESP teachers’ practice of 
developing curriculum for non-English majors at these universities to identify their involvement level in the ESP 
curriculum development process in reality, and (3) describe the advantages and difficulties they encounter in that 
process and their recommendations for the improvements of the process. 

To achieve the aims of the study, three research questions are formulated as follows: 
1. What are ESP teachers’ perceptions of developing curriculum for non-English majors at some 

universities in Ho Chi Minh City? 
2. What is their practice of developing ESP curriculum for non-English majors? 
3. What advantages and difficulties, if any, do they have when they are involved in that process and what 

are their suggestions for improvement, if any, in curriculum development at their universities? 
1.3. Scope of the study 
1.4. Significance of the study 

The present study contributes to the improvements of the ESP curriculum development process by 
clarifying the ESP teachers’ involvement level in developing curriculum for non-English majors at some 
universities in Ho Chi Minh City. This achievement bases on an endeavor to investigate the ESP teachers’ 
perceptions and practice of involving in each step of the curriculum development process for non-English majors 
at their universities, including ESP needs analysis, course goals or objectives specification, selection and 
sequencing of contents, methodology and supporting for effective teaching, selecting or compiling ESP materials, 
determining assessment contents and methods, and curriculum evaluation.  
1.5. Structure of the study 
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CHAPTER TWO:           LITERATURE REVIEW 
2.1. Definitions of key terms 
2.2. Language curriculum development 
2.2.1. Language curriculum components 

According to Print (1993, p. 23), planning, design and development in curriculum are closely related terms. 
He distinguishes that once a curriculum has been conceptualised, through a process of curriculum planning and 
incorporating a curriculum design, it may then be developed, usually to become a written document and finally to 
be implemented and evaluated. In the meantime, Ornstein and Hunkins (2017) hold that curriculum development 
is a plan for structuring the learning environment and coordinating personnel, materials, and equipment.  

Tyler (1949), sometimes referred to as the father of the curriculum movement, specified four components 
of the curriculum equivalent to four questions, that is, objectives (What educational purposes should the school 
seek to attain?), instructional strategies and content (What educational experiences are likely to attain these 
objectives?), organizing learning experiences (How can these educational experiences be organized effectively?), 
and assessment and evaluation (How can we determine whether these purposes are being attained?). Brady (1992), 
in referring to these four questions, suggests that the four steps are sometimes simplified to read “objectives”, 
“content”, “method”, and “evaluation” (p. 58). 

In developing a learner-centered curriculum, Nunan (1988) identifies the key elements including initial 
planning procedures (including data collection and learner grouping); content selection and gradation; methodology 
(which includes the selection of learning activities and materials); and ongoing monitoring, assessment and 
evaluation. These key elements are similar to traditional ones but they focus more on the learner in that the 
curriculum is a collaborative effort between teachers and learners. Brown (1995) also introduces a model of 
systematic approach to designing and maintaining language curriculum, which includes needs analysis, goals and 
objectives, testing, materials development, teaching, and program evaluation; and how these components interact 
in particular teaching situations.  

Regarding teaching, Brown (1995) advocates for curriculum development components that allows 
teachers more freedom than usual in the classroom to teach as they feel appropriate. The teachers and students 
should be aware of what the objectives for a given course are and how the testing will be conducted at the end of 
the course. To those ends, teachers need support and also need to be intimately involved in the process of curriculum 
development and revision. However, these processes should be carried out in group efforts because most teachers, as 
individuals, are in no position to do such tasks well, and they lack time and the expertise to do an adequate job. 
Teachers must be supported in their jobs to whatever degree that is possible. Finally, program evaluation might be 
defined as the ongoing process of information gathering, analysis, and synthesis, the entire purposes of which is to 
constantly improve each element of a curriculum on the basis of what is known about all of the other elements, 
separately as well as collectively. Such a continuing process of evaluation makes possible the assessment of the 
quality of a curriculum once it is put in place as well as the maintenance of that curriculum on an ongoing basis.  

In identifying the components of a language curriculum, Nation & Macalister (2010) work out a curriculum 
design model consisting of three outside circles and a subdivided inner circle. The outer circle (principles, environment, 
needs) involve practical considerations that will have a major effect in guiding the actual process of course production. 
The inner circle has goals as its centre. This is meant to reflect the importance of having clear general goals for a 
course. The content and sequencing part of the inner circle represents the items to learn in a course, and the order 
in which they occur, plus the ideas content if this is used as a vehicle for the items and not as a goal in itself. The 
format and presentation part of the inner circle represents the format of the lessons or units of the course, including 
the techniques and types of activities that will be used to help learning. The monitoring and assessment part of the 
inner circle represents the need to give attention to observing learning, testing the results of learning, and providing 
feedback to the learners about their progress. It provides information that can lead to changes at most of the other 
parts of the curriculum design process. It is possible to imagine a large circle drawn completely around the whole 
model. This large outer circle represents evaluation. Evaluation can involve looking at every aspect of a course to 
judge if the course is adequate and where it needs improvement. 
2.2.2. Common approaches in language curriculum development 
2.2.3. Common procedures in language curriculum development 

Taba (1962) outlined her approach to the process of curriculum development with seven steps including 
step one: diagnosis of needs, step two: formulation of objectives, step three: selection of content, step four: 
organization of content, step five: selection of learning experiences, step six: organization of learning experiences, 
and step seven: determination of what to evaluate and ways and means of doing it. 
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Wheeler (1967) argued for curriculum developers to employ a cyclical process in which each element is 
related and interdependent, and follow a cyclical pattern as in Figure 2.5. The phases he mentioned include (1) 
selection of aims, goals and objectives, (2) selection of learning experiences to help achieve these aims, goals and 
objectives, (3) selection of content through which cetain types of experience may be offered, (4) organization and 
integration of learning experiences and content with respect to the teaching-learning process, and (5) evaluation 
of each phase and the attainment of goals.  

Nunan (1988) specifies the key elements in the curriculum model including initial planning procedures 
(including data collection and learner grouping); content selection and gradation; methodology (which includes 
the selection of learning activities and materials); and ongoing monitoring, assessment and evaluation. The first 
step in the curriculum process, according to him, therefore, is the collection of information about learners to 
diagnose what Richterich (1972) refers to as their objective needs. If the information is collected before the learners 
are assigned to a class, it can be used for initial class placement purposes.  

According to Richards (2001, p.2), the history of language curriculum development starts with the concept 
of syllabus design, which is considered as one aspect of it. Syllabus design is the process of developing a syllabus 
and normally focuses on the selection and organization of the content of a particular course (White et al., 1991; 
Richards, 2001). It is suggested that the process of ESP curriculum development is more comprehensive than that 
of syllabus design.  

Brown (1995) describes his model as a systematic approach to designing and maintaining a language 
curriculum. This means that it can be adopted for the maintenance of an existing language courses. Course 
curriculum development in this model is seen as a process which may change and adapt to new conditions and 
requirements. These conditions might be, for instance, changes in needs and attitudes, in environment or resources. 
They identify six components that constitute a closely integrated and interrelated process and a change in one 
component will tend to affect the other components and the whole process. As Brown (1995) notes, curriculum 
evaluation is a central component that connects all of the components and holds them together. That is, each 
component is evaluated to provide a continuing process of curriculum development. While it does not necessarily 
occur as a series of steps in a fixed order, this process normally starts by conducting a needs analysis as a key step. 
Each of the other components is arranged according to the information and insights obtained from the needs 
analysis. Therefore, goals and objectives are formulated according to the learners’ needs. The third component is 
developing appropriate assessment procedures, which should be based on the goals and objectives. Next, the 
information obtained from the needs analysis, the goals and objectives and the assessment are used in the selection 
and development of appropriate materials and instruction. The last component is the ongoing evaluation of the 
earlier components and of the course as a whole in terms of their appropriateness and effectiveness.  

For the purpose of the current study, curriculum development refers to “the processes that are used to 
determine the needs of a group of learners, to develop aims and objectives for a program to address those needs, 
to determine appropriate syllabus, course structure, teaching methods, and materials, and to carry out an evaluation 
of the language program that results from these processes” (Richards, 2001, p. 2). This definition implies that the 
process of developing an ESP curriculum is composed of different interrelated stages or components. It follows 
that there should be an organized way of covering these components. 

Various models of language curriculum development have then been suggested by curriculum design 
experts (Brown, 1989; White et al., 1991; Graves, 1996a; Richards, 2001; Nation & Macalister, 2010). While these 
models generally vary in their emphasis and major components, they have a notable commonality, namely the 
curriculum development process is an ongoing cycle and can be adjusted to attain the course goals and objectives.  
2.3. Steps in ESP curriculum development 

Although the common procedures in curriculum development presented above in section 2.2.3 are partly 
different in their terms and emphasis of each component, they have noteable commonality and can be 
supplementary to one another. The present study, therefore, adopts and adapts these curriculum development 
procedures to involve seven steps, that is, (1) ESP needs analysis, (2) specification of goals and objectives, (3) 
selection and sequencing of content, (4) methodology and support for effective teaching, (5) selection or 
compilation of materials, (6) determination of assessment contents and methods, and (7) curriculum evaluation. 
These seven steps are interrelated and create a cyclical curriculum development process. They also formulate the 
conceptual framework of the curriculum development process for the present study. 
2.3.1. ESP needs analysis 
  Brown (1995, p. 21) defines needs analysis as “the systematic collection and analysis of all relevant 
information necessary to satisfy the language learning requirements of the students within the context of the 
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particular institutions involved in the learning situation.” Needs analysis is considered the main driving factor in 
ESP curriculum development. The first concern when conducting a needs analysis is defining what is meant by 
needs. Hutchinson and Waters (1987) make the seminal distinction between target needs (the abilities required to 
function in the target situation) and learning needs (the route to acquire the abilities). Needs are also described as 
perceived needs and felt needs (Berwick, 1989) or objective needs and subjective needs (Brindley, 1989). 
Accordingly, objective and perceived needs are seen as derived by outsiders from facts, from what is known and 
can be verified, while subjective and felt needs are derived from insiders and correspond to cognitive and affective 
factors. 

Dudley-Evans and St John (1998) conceptualize a framework of needs analysis encompassing the 
following three key aspects of investigation: (1) Target Situation Analysis (TSA), that is, the tasks and activities 
for which the learners are or will be using the target language; (2) Learning Situation Analysis (LSA), that is, 
factors which may affect the way they learn (e.g., previous learning experiences, reasons for attending the courses, 
and expectations of them); and (3) Present Situation Analysis (PSA), that is, the learners’ strength and weaknesses 
in using the target language, or the extent of difficulty they encounter in performing the required tasks in the target 
language. The merit of this framework is that in addition to linguistic requirements, it takes into account the 
personal and environmental factors associated with the target learner group and aims to understand them “as 
people, as language users, and as language learners” (Dudley-Evans and St John, 1998, p.126).  

Westerfield (2010) also views, “In the needs assessment process, the ESP practitioner does his/her best to 
find out information about the needs of the sponsor organization, the needs and wants of the learner, and the 
context in which the learning will take place. This will involve conducting a Target Situation Analysis (what does 
the learner need to be able to do with the language in the future), a Present Situation Analysis (what can the learner 
do with the language now), and a Context Analysis (what is the environment in which the learning will take 
place)”.  
2.3.2. Specification of course goals or objectives 

With regard to objectives, Richards (2001) specifies a number of their characteristics including (1) 
objectives describe a learning outcome; (2) objectives should be consistent with the curriculum aims or goals; (3) 
objectives should be precise because vague or ambiguous objectives are not useful; and (4) objectives should be 
feasible, that is, they should describe outcomes that are attainable in the time available during a course. Brown 
(1995) also summarizes the steps involved in narrowing the perceptions of students’ needs to realizable program 
goals and further to instructional objectives encompassing (1) examining the needs of the students as discovered 
and presented in the needs analysis documents; (2) stating the needs of the students in terms of realizable goals for 
the program; (3) narrowing the scope of the resulting goal statements by analyzing them into their smallest units, 
classifying those units into logical groupings, and thinking through exactly what it is that the students need to 
know or be able to do to achieve the goals; and (4) stating the smaller, more specific goals as objectives with as 
much precision as makes sense in a specific context.  
2.3.3. Selection and sequencing of content 

Conceptions of the nature of a syllabus are closely related to the view of language and second language 
learning that the curriculum designers subscribe to. Under the impact of grammar-based views of the nature of 
language, language syllabuses were traditionally expressed in terms of grammar, sentence patterns, and 
vocabulary. As a result of the more recent movement toward communicative theories of language and language 
learning, syllabuses have tended to be expressed more in communicative terms. As Richards (1990) summarizes, 
the following kinds of syllabuses (or variants and combinations of them) are commonly found in current English 
as a second language (ESL) courses and materials: 

1. Structural (organized primarily around grammar and sentence patterns) 
2. Functional (organized around communicative functions, such as identifying, reporting, correcting, describing) 
3. Notional (organized around conceptual categories, such as duration, quantity, location) 
4. Topical (organized around themes and topics, such as health, food, clothing) 
5. Situational (organized around speech settings and the transactions associated with them, such as shopping, at 

the bank, at the supermarket) 
6. Skills (organized around skills, such as listening for gist, listening for specific information, listening for 

inferences) 
7. Task or activity-based (organized around activities, such as drawing maps, following directions, following 

instruction) 
(Richards, 1990, p.9) 

Regarding the sequencing of the course content, Nation and Macalister (2010) identifies two major 
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approaches of “whether the material in one lesson depends on the learning that has occurred in previous lessons 
(a linear development) or whether each lesson is separate from the others so that the lessons can be done in any 
order and need not all to be done (a modular arrangement)” (p.82). According to them, most language courses 
involve linear approach, beginning with simple frequent items that prepare for later more complex items. The 
worst kind of linear development, however, assumes that once an item has been presented in a lesson, it has been 
learned and does not need focused revision. This view does not agree with the findings of research on memory 
(Baddeley, 1990) and there are variations of linear progressions which try to take account of the need for repetition. 
These include “a spiral curriculum, matrix models, revision units and field approaches to sequencing” (Nation & 
Macalister, 2010, p. 82).  
2.3.4. Methodology and support for effective teaching 

It is not until the goals, objectives, and content of a language curriculum have been determined that 
decisions about methodology can be taken up in detail. The focus of this phase of curriculum development is on 
the kind of instruction that will be required to achieve the goals of the course. From the perspective of curriculum 
development, according to Richards (1990), questions of methodology do not center on the choice of a ‘method’. 
Appropriate teaching methodology is not predetermined, nor can it be imposed on teachers and learners. Rather, 
it evolves out of the dynamics of the teaching process itself. This does not mean, however, that effective teaching 
cannot be planned for and conceptualized in advance.  

Brown (1995) identifies four ways that a language program, through its curriculum, can directly help 
teachers to do their job. They are orienting teachers to the new curriculum, supporting their teaching efforts, 
monitoring instruction, and providing ways for teachers to revitalize themselves. Firstly, orienting teachers to the 
new curriculum involves putting initial information in various forms into the hands of teachers, especially those 
who ar enew to the program. Generally, the purpose of such information dissemination is to anticipate the kinds 
of questions that all instructors will have so that each teacher individually will not have to waste time seeking out 
the answers. Such initial information can take the form of an orientation meeting during which the basic 
information needed to perform adequately can be conveyed to teachers, or be delivered in the form of a written 
teacher’s guide, or both, and any other useful reference documents or materials (Brown, 1995). Secondly, a 
successful curriculum, as Brown (1995) points out, will provide different types of teacher support such as helping 
the teahers to understand their place in the curriculum versus the students, helping them to think about their own 
teaching, providing a framework of administrative and curricular support, or providing means for dealing with the 
inevitable politics that will emerge in any language program.  
2.3.5. Selection or compilation of materials 

Materials development refers to “anything which is done by writers, teachers or learners to provide sources 
of language input and to exploit those sources in ways which maximize the likelihood of intake, in other words, 
the supplying of information about and/or experience of the language in ways designed to promote language 
learning” (Tomlinson, 1998, p. 2). As Dudley-Evans & St John (1998) puts it, ESP practitioners often have to 
“plan the course they teach and provide the materials for it” (p. 14). It is rarely possible to use a particular textbook 
without the need for supplementary material, and sometimes no really suitable published material exists for certain 
of the identified needs. The role of ESP teachers as providers of material thus involves choosing suitable published 
material, adapting material when published material is not suitable, or even writing material where nothing suitable 
exists. ESP teachers also need to assess the effectiveness of the teaching material used on the course, whether that 
material is published or self-produced.  

Good instructional materials, according to Richards (1990), are an important part of the process of 
instruction. They set out to teach through the process of defining instructional objectives, setting learning tasks or 
activities to attain the objectives, informing learners of what tasks they have to perform, providing guidance in 
how to perform tasks, providing practice in performing tasks, providing feedback on performance, and enhancing 
retention of the skills the learner acquired through performing the task. At the same time, effective instructional 
materials in language teaching have such characteristics as being based on theoretically sound learning principles, 
arousing and maintaining the learners’ interest and attention, appropriate to the learners’ needs and background, 
providing examples of how language is used, providing meaningful activities for learners, and providing 
opportunities for communicative and authentic language use. Attention to these kinds of issues is an essential 
aspect of the design of effective instructional materials.  

In attempting to summarize the various steps involved in the process of materials writing, Jolly and Bolitho 
(1998) include the steps of (1) identification of need for materials; (2) exploration of need; (3) contextual 
realization of materials; (4) pedagogical realization of materials; (5) production of materials and student use of 
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materials, and (6) evaluation of materials against agreed objectives. The step of evaluation turns the process into 
a dynamic one since it forces the teacher/writer to examine whether s/he has or has not met objectives.  
2.3.6. Determination of assessment methods and contents 

In educational contexts, assessment is associated with students’ language achievement and test 
performance (Lynch, 2003, p. 11). Nunan (1990, p. 27) notes that “in language teaching, assessment refers to the 
processes for determining a learner’s proficiency”. We assess the product of a language course or its students’ 
gains by means of tests. However, as Guba and Lincoln (1981, p. 2) put it, tests can tell “something about 
individuals but nothing about the programs and curricula by which these persons were taught”. Common types of 
test include diagnostic test, placement test, progress test, achievement test, or performance test which serve either 
the purposes of formative or summative assessment.  
2.3.7. Curriculum evaluation  

According to Brown (1995), program evaluation might be defined as “the ongoing process of information 
gathering, analysis, and synthesis, the entire purposes of which is to constantly improve each element of a 
curriculum on the basis of what is known about all of the other elements, separately as well as collectively” (p. 
24). White et al. (1991, p. 176) also addresses the term evaluation as “collecting evidence on and making judgments 
about a curriculum as a whole, including planning, design and implementing it”. Evaluation plays a role in 
“deciding whether a course needs to be modified or altered in any way so that objectives may be achieved more 
effectively. If certain learners are not achieving the goals and objectives set for a course, it is necessary to determine 
why this is so” (Nunan, 1988b, p. 118). This means that course evaluation looks not only into the effectiveness of 
the course, i.e. the extent of students’ improvement in language ability (Fink, 1995, p. 2), or its ‘worth’ (Worthen 
& Sanders, 1973, p. 19), but also into the appropriateness of its content to its objectives as well as into the adequacy 
of its learning and teaching activities. Dudley-Evans and St John (1998, p. 129) add that “evaluation will also show 
weaknesses or features that were just not suitable for the particular group of learners”. Therefore, course evaluation 
as an integral part of its development can be an effective tool to help identify the problem areas and shortcomings, 
if any. 

Lynch (1996, p. 2) defines evaluation as “the systematic attempt to gather information to make judgments 
or decisions. As such, evaluative information can be both qualitative and quantitative in form”. This definition 
seems too broad, however. Brown (1995, p. 218) defines course evaluation more precisely and concisely as “the 
systematic collection and analysis of all relevant information necessary to promote the improvement of a 
curriculum and assess its effectiveness within the context of the particular institutions involved”. A weakness of 
this definition is that it says nothing about those performing the evaluation and their audience. The assumption is 
that a comprehensive definition of course evaluation needs to take into consideration the following peculiarities: 
(a) types of information needed, (b) planned techniques for information collection and analysis, (c) potential 
purposes of evaluation, (d) specifications of evaluation context and (e) conductors and audiences of evaluation.  
2.4. Teacher’s involvement in the curriculum development process 

According to Print (1993, p. 23), as teachers become involved with school-level curriculum decision-
making, they acquire a sound understanding of curriculum concepts and processes. To participate in any form of 
curriculum-related activity effectively, it is imperative that teachers acquire a basic familiarity with the principles 
of curriculum design and development.  

Although Doll (1992) views the curriculum expert primarily as a subject chair or principal, he is concerned 
with the teacher’s role in planning and implementing the curriculum at the classroom, school, and district levels. 
In his opinion, the teacher should be involved “in every phase” of curriculum making, including the planning of 
“specific goals, materials, content, and methods.” Teachers should have a curriculum “coordinating body” to unify 
their work and develop “relationships with supervisors and other teachers” involved in curriculum (Doll, 1992, p. 
334). Oliva (2012) has a broader view of the teacher’s role. For him, teachers are the “primary group in curriculum 
development.” They constitute the “majority or the totality of the membership of curriculum committees and 
councils.” Their role is to develop, implement, and evaluate curriculum. In his words, teachers work in committees 
and “initiate proposals, review proposals, gather data, conduct research, make contact with parents and other lay 
people, write and create curriculum materials, obtain feedback from learners, and evaluate programs” (p. 120). 
Doll’s and Oliva’s views suggest a bottom-up approach to curriculum, in which the teacher plays a major role. 
Taba (1962) popularized the bottom-up view in her classic text on curriculum development. Rugg (1930) also 
introduced the view that teachers must be released from classroom duties to “prepare courses of study, and 
assemble materials, and develop outlines of the entire curriculum.” Later, Caswell and Campbell (1935) envisioned 
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teachers participating in curriculum committees at the school, district, and state levels during summers and 
sometimes to fulfill special assignments during the school year.  

Glickman et al. (2010) takes a broad view of teacher involvement in curriculum development. They 
consider three levels. In level one, the teachers’ role is maintenance, whereby they rely on prescribed textbooks, 
workbooks, and printed materials. Teachers at level two are meditative, and curriculum planning is confined to 
refining or modifying the agreed-on content. In level three, what he refers to as a creative or generative stage, the 
curriculum is examined at the departmental or school level; the content is changed regularly, teachers are 
considered to be professionals, and they have greater responsibility for curriculum decisions. 

Beane et al. (1986) advocates a lesser role for the teacher. Although teachers may emerge as curriculum 
leaders, the “major responsibility of administrative and supervisory personnel should be to provide leadership and 
assistance in curriculum development and implementation” (p.335). Other aspects of curriculum work, such as 
“budget development, grant writing, and interaction with school boards,” should be carried out by supervisors and 
administrators “in such a way as to facilitate curriculum planning.” Nonetheless, the school district has the ultimate 
responsibility to employ support personnel who have skill in curriculum planning, and such personnel may include 
“teachers, school officials, and citizens” (p. 358). Glatthorn (1987) is even more top-down. He makes little 
provision for teacher input, and discusses the role of “coordinators” at the district level and that of principals, 
assistant principals, and chairs at the school level. He envisions a “teacher specialist” as a member of a subject or 
grade-level team only at the elementary school level, and in that case confined mainly to reading and math (pp. 
148-149). 
2.5.  Previous studies on teacher’s involvement in curriculum development and ESP teaching 

Teacher involvement in the curriculum development process has attracted several researchers in an attempt 
to look for a curriculum that works more efficiently in their situations. Powell (1992) looks into a national context 
in which a regional modern languages project was conceived. The main focus of the article is the perceptions and 
emotions of the teachers involved, both as clients of an in-service program of professional development and as 
writers of language teaching materials for the 16-19 age range. Eisenbach (2012) investigates some reform 
initiatives that push for stronger curriculum mandates and greater teacher accountability. He poses the questions 
of what happens when teaching ideologies are at odds with such required curriculums and how teachers maintain 
a balance when personal beliefs no longer match the curricular expectations set before them. In another endeavor, 
Voogt et al. (2011) explore the processes of teacher learning during the collaborative design of curriculum 
materials in the context of curriculum innovation.  

In his article, Banegas (2011) investigates the process of an in-service program for EFL teachers in 
Argentina started in 2007. Teachers began to feel uneasy about the EFL curriculum for secondary education at the 
time, feeling that something should be done to develop a participatory curriculum to be implemented in the future. 
He organized his action-research-based program into three sets of meetings: the first set for curriculum evaluation, 
the second set for learning about specific didactics, and the third set for developing a new curriculum with the 
hope it could be useful in the future. In their qualitative study, Lam et al. (2013) examined eleven Singapore 
teachers’ conceptions of teaching and learning as related to their experiences implementing integrated curriculum.  

In Vietnam, several studies have been carried out concerning ESP teaching and ESP curriculum 
development. Nguyễn Thị Tố Hoa and Phạm Thị Tuyết Mai (2016) conducted an empirical study involving a 
survey of 362 teachers and students at eleven universities in Hanoi by listing the factors related to teaching ESP. 
Nguyễn Bửu Huân (2020) studied ESP from the angle of how ESP lecturers changed their teaching strategies that 
aligned with their beliefs about active learning at a Vietnamese university. Another researcher, Lê Thị Kiều Vân 
(2017), examined the importance of studying English for Mathematical Purposes to students in the Department of 
Mathematics by arguing the result of a survey which used a questionnaire to ask for the ideas and opinions of the 
students of Maths Department. Concerning workplace communication needs and ESP curriculum, Hồ Thị Quỳnh 
Như (2019) examined English communication needs at workplace contexts in comparison with the current ESP 
curriculum at Hue Industrial College. The findings revealed workplace communication of English as required by 
the employees majoring in business administration and yielded some mismatches between the current ESP 
curriculum and the current needs. The comparison revealed a valid proposal for a new ESP curriculum of the 
setting under research. She concluded that so as to enhance the students’ English proficiency and prepare them 
with professional English communicative skills appropriate to the current globalized context, developing a new 
ESP curriculum in alignment with the students’ workplace communication needs was worthwhile and in need of 
promotion in the current educational setting.  
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In an attempt to design network-based materials for his ESP students, Trần Tín Nghị (2014) collaborated 
with his students and colleagues in Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI) to deliver an interactive 
material based on the Internet technology. Internet technology was not used in ESP classrooms at HUFI, so the 
outcomes of his study were used as a classroom assistant for online learning in ESP instruction from home. The 
results showed that the positive action of supplying a supplement online material to ESP students and even 
graduate students enhanced their mastery of ESP subjects. In another piece of study on English language use in 
the Vietnamese hospitality industry, Vũ Thị Hồng Vân (2014) remarked that the ability to communicate effectively 
in English was an important attribute for employees in the industry of tourism and hospitality.  

These previous studies on ESP teaching and teachers’ involvement in curriculum development have shown 
great concern of developing effective ESP curriculum that can prepare learners for effective performance 
concerning English in their current or future workplaces. Various studies on ESP teaching as well as teachers’ 
involment in curriculum development were conducted. These studies, however, were concerned with the teachers’ 
involvement in curriculum development in general, not ESP curriculum development (Banegas, 2014; Eisenbach, 
2012; Lam et al., 2013; Powell, 1992). Also, these studies were not conducted in the Vietnamese context, and 
more specifically, not in the context of Vietnamese universities.  

In Vietnam, several studies on ESP teaching and learning in Vietnam have been carried out, but many of 
them focused on ESP teaching in general, especially the difficulties ESP teachers often encountered in the teaching 
process or effective methodology in ESP instruction (Lê Thị Kiều Vân, 2017; Nguyễn Bửu Huân, 2020; Nguyễn 
Thị Tố Hoa & Phạm Thị Tuyết Mai, 2016). Besides, some studies were on developing ESP curriculum but they 
mostly focused on certain steps of this process, especially needs analysis and materials development (Lê Thị Kiều 
Vân, 2017; Trần Tín Nghị, 2014; Vũ Thị Hồng Vân, 2014), but not on the whole process with the mentioned seven 
steps from needs analysis, goals or objectives specification, selection and sequencing of content, teaching and 
providing for effective teaching, materials development, determination of assessment content and methods, and 
curriculum evaluation. In addition, some studies have been carried out with regard to the misalignment between 
the ESP curriculum and workplace target needs (Hồ Thị Quỳnh Như, 2019; Vũ Thị Hồng Vân, 2014). These 
studies, however, did not focus on the involvement level of ESP teachers in each of the seven steps mentioned 
above in the curriculum development process.  

The present study, therefore, aims to bridge this gap of the ESP teachers’ involvement level in the 
curriculum development process, contributing to improving the ESP curriculum development process as well as 
ESP teaching in alignment with the societal target needs at the learners’ current or future workplaces. To achieve 
this aim, the study investigates the ESP teachers’ perceptions and practice of participating in the curriculum 
development process as well as the advantages and difficulties they encounter in that process and the 
recommendations they propose to improve this process.  
2.6. Summary of the chapter 
 
CHAPTER THREE:  RESEARCH METHODOLOGY 
3.1. Research Design  

The methodology of this study was deployed to seek for the answers to the three following research questions: 
1. What are ESP teachers’ perceptions of developing curriculum for non-English majors at some 

universities in Ho Chi Minh City? 
2. What is their practice of developing ESP curriculum for non-English majors? 
3. What advantages and difficulties, if any, do they have when they are involved in that process and what 

are their suggestions for improvement, if any, in curriculum development at their universities? 
With the main aim of investigating the perceptions and practice of ESP teachers in developing curriculum 

and for the nature of the research questions, a descriptive research design was employed.  
  This study is a mixed method design as it used different methods for collecting, analyzing, and combines 
both quantitative and qualitative data at some stages of the research process within a single study so as to 
understand a research problem more completely as defined by Ivankova and Creswell (2009, p. 156).  
3.2. Participants 

The participants of this study were ESP teachers from four universities in Ho Chi Minh City. All these 
universities had departments of English, either as a faculty that had their own English-majored students or as a 
department that taught the English subject to non-English majors. Eighty-six ESP teachers from these four 
universities were invited to take part in the procedure of providing data for this study. Among these, eighty-one 
teachers agreed to participate and seventy-eight of them answered all the closed questions in the questionnaire, 
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including twenty-four teachers from University One, nineteen from University Two, eight from University Three, 
and twenty-seven from University Four.  

Table 3.1: Participants’ ethnographic information 
Universities  University 

One 
University 

Two 
University 

Three 
University 

Four 
Total 

Age Below 25 1 0 0 0 1 
 From 25 to 30 1 3 0 0 4 
 From 31 to 35 2 9 0 7 18 
 From 36 to 40 4 3 2 8 17 
 From 41 to 50 14 2 5 10 31 
 Over 50 2 2 1 2 7 
Gender Male 6 4 3 15 28 

Female 18 15 5 12 50 
Qualifications Bachelor 2 3 0 1 6 

Master 19 13 7 15 54 
Doctoral student 0 2 1 2 5 

 Doctor 3 1 0 8 12 
 Professor/Associate 

Professor 
0 0 0 1 1 

Years of ESP 
teaching 

1-3 years 3 1 0 6 10 
4-7 years 2 7 1 6 16 
8-12 years 3 5 2 9 19 
Over 12 years 16 6 5 6 33 

Teachers’ 
specialty 

EFL teachers 24 19 8 7 58 
Specialist teachers 0 0 0 20 20 

Total number 
of teachers 

 24 19 8 27 78 

Out of the total of seventy-eight teachers participating in the data collection procedure of the study and 
responded to the questionnaire, twenty-four teachers agreed to take part in the interview. However, due to their 
working agenda, twenty-one teachers did participate in the interview.  
3.3. Data collection methods 

Data collection was carried out with three instruments, that is, documentation, questionnaire and interview. 
The questionnaire was developed based on our review of the literature, especially on the theoretical frameworks 
of curriculum development in general and ESP curriculum development in particular (Brown, 1995; Dudley-Evans 
& St. John, 1998; Nation & Macalister, 2010; Richards, 2001; Hutchinson & Waters, 1987).  

For the purpose of the present study, the questionnaire consisted of the participants’ ethnographic 
information and the main section which investigated the participants’ practice of developing the curriculum at 
their universities. The main section was divided into seven parts according to seven steps of the ESP curriculum 
development, that is (1) ESP needs analysis, (2) specification of goals or objectives, (3) selection and sequencing 
of content, (4) methodology and support for effective teaching, (5) selection or compilation of the coursebooks, 
(6) determination of the assessment methods and contents, and (7) evaluation of the ESP curriculum as guided by 
the literature (Brown, 1995; Dudley-Evans & St John, 1998; Nation & Macalister, 2010; Richards, 2001). All of 
these parts aimed to explore the teachers’ practice in each step of the ESP curriculum development process. 

Another instrument of the study was the interview which consisted of semi-structured interviews 
scheduled to serve as a guide to the researcher and to enable the participants to provide detailed answers related to 
their practice in each step of the ESP curriculum development process. 

Table 3.2: Research inquiries and their corresponding methods 
No. Research questions Methods employed 
1 What are ESP teachers’ perceptions of developing 

curriculum for non-English majors at some universities 
in Ho Chi Minh City? 

Questionnaire 
Interview 

2 What is their practice of developing ESP curriculum? Questionnaire 
Interview 
Documentation/Artefacts 

3 What advantages and difficulties, if any, do they have 
when they are involved in that process and what are 
their suggestions for improvement, if any, in 
curriculum development at their universities? 

Questionnaire 
Interview 
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3.3.1. Documentation and artefacts 

Document analysis was employed in the present study as an additional data collection method. As Patton 
(1987) and Lynch (1996) suggest, it enabled the researcher to acquire basic information concerning the processes 
of the ESP course, its stated objectives, content and methodology, thus facilitating the identification of some issues 
that would be investigated in the interviews and questionnaires.  

Throughout the process of data collecting, several documents and artefacts were collected, mainly 
including ESP curriculum/syllabus, ESP coursebooks and teaching materials, tests, conference proceedings, 
articles, and student feedback form. Specifically, among them were thirty-two curricula/syllabus, six conference 
proceedings, eighteen coursebooks and teaching materials, fourteen tests, twenty-two articles and one student 
feedback form. Notably, there were no official documents giving guidelines on teaching ESP or developing ESP 
curriculum, except for the guidelines for developing curriculum in general.  
3.3.2. The questionnaire  

The questionnaire was developed based on our literature review, especially on the theoretical frameworks 
of curriculum development in general and ESP curriculum development in particular (Brown, 1995; Dudley-Evans 
& St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987; Nation & Macalister, 2010; Richards, 2001) and responded to the 
research questions asked.  

For the purpose of the current research, the questionnaire was divided into three main parts, namely (1) 
the participants’ ethnographic information, (2) the participants’ perceptions and practice of ESP curriculum 
development, (3) the advantages and difficulties they encountered during the process of developing ESP 
curriculum and their suggestions for improvement in the ESP curriculum development process. For the second 
main part, the participants’ perceptions and practice of ESP curriculum development were classified into seven 
groups according to seven steps of the ESP curriculum development process. The number of items for each cluster 
is presented in Table 3.3. (see Appendix 1 and 2 for the full questionnaire) 

Table 3.3: Questionnaire item distribution 
Section 

No. 
Sections Content No. of 

items 
Format of 
items 

I. General Information 
1  The participants’ ethnographic information 6 Closed 

II. Teachers’ viewpoints and the actual practice in the ESP curriculum development process 
2 Procedures of ESP 

curriculum development 
The participants’ general perceptions of 
ESP curriculum development procedures 

3 Closed & 
open-ended 
(combined) 

3 Analysis of needs for ESP 
curriculum development 

The participants’ perceptions and practice 
of step one, analyzing ESP needs  

9 Closed & 
open-ended 
(combined) 

4 Specification of the course 
goals/ objectives in the 
ESP curriculum 
development process 

The participants’ perceptions and practice 
of step two, specifying the course goals or 
objectives 

3 Closed & 
open-ended 
(combined) 

5 Selection and sequencing 
of the course contents in 
the ESP curriculum 
development 

The participants’ perceptions and practice 
of step three, selecting and sequencing the 
contents 

2 Closed & 
open-ended 
(combined) 

6 Determination of teaching 
and learning methodology 

The participants’ perceptions and practice 
of step four, determining teaching and 
learning methodology 

6 Closed & 
open-ended 
(combined) 

7 Selection/ compilation of 
coursebooks/ teaching 
materials in ESP 
curriculum development 

The participants’ perceptions and practice 
of step five, selecting or compiling 
coursebooks or teaching materials 

6 Closed & 
open-ended 
(combined) 

8 Specification of 
assessment methods and 
contents in the ESP 
curriculum development 

The participants’ perceptions and practice 
of step six, determining methods and 
contents of assessment 

6 Closed & 
open-ended 
(combined) 

9 Curriculum evaluation as 
a step of the ESP 
curriculum development 
process 

The participants’ perceptions and practice of 
step seven, evaluating the performed 
curriculum through different channels or tools 

3 Closed & 
open-ended 
(combined) 

III. Advantages, difficulties and recommendations on ESP curriculum development 
10  The advantages and difficulties the 

participants have during the process of 
developing ESP curriculum and their 
suggestions for improvement 

9 Open-ended 



	 11	

3.3.3. Interview 
Interviews were used in the current study as an instrument to explore in greater detail the main issues 

pointed out in the three research questions. These included the perceptions of ESP teachers in developing ESP 
curriculum, their practice of developing curriculum, the advantages and difficulties they face in practice, and their 
recommendations for improving the process in their context.  

The present study made use of the semi-structured interviews scheduled to serve as a guide to the 
researcher and to enable the participants to provide detailed answers. The interview questions were also according 
to the seven steps of the ESP curriculum development process, which elicited detailed answers from the 
participants on their perceptions and practice of developing the ESP curriculum at their universities in general. In 
addition, the interview questions also focused on the participants’ advantages and difficulties concerning ESP 
curriculum development and their suggestions for improvement of the process. (See Appendix 3 for a complete list 
of the main interview questions).  
3.4. Piloting data collection  

The questionnaire was piloted on nine teachers who shared similar characteristics with the target 
participants of the study. They were also ESP teachers at a university in Ho Chi Minh City. Four out of the nine 
teachers did not complete the questionnaire. Later interviews revealed that the questionnaire was too long and 
some items were ambiguous. The questionnaire was then modified based on the discussion with the interviewed 
teachers and advice from the supervisor to increase the level of validity and reliability.  

Five clusters and three items in the remainning clusters were left out from the questionnaire to ensure 
reasonable completion time for teachers. The five deleted clusters involved the characteristics of course goals, the 
characteristics of the course objectives, the bases for selecting the course contents, the procedures of compiling 
ESP coursebooks, and the sections in each unit of the ESP coursebook compiled.  

Some items in the remaining clusters were omitted or modified so as to shorten the questionnaire and 
avoid ambiguity. For questions 9A, 9B, and 9C, the three omitted items were “remarks on students’ different 
difficulties”, “difficulties in using English”, and “common difficulties in communication in different situations”. 
Three items were added with the phrase “at the students’ future workplaces” to make them more easily understood. 
For questions 12A and 12B, the English equivalents of the syllabus frameworks were added because they may be 
more familiar terms to the repondents.  
3.5. Data collection procedure  

After the research topic and questions had been finalized and the research instruments developed and 
piloted, the researcher contacted the target participants within her academic network and also through mutual 
introduction. 

The teachers were provided with the consent form, which stated clearly the purpose of the study, the tasks 
that the participants were asked to complete and how their confidentiality was guaranteed. The participants were also 
ensured that they could withdraw from the study any time without any penalty.  

Eighty-six teachers who agreed to take part in the data collection process were then asked to complete the 
questionnaire. Eighty-one participants returned the questionnaire, and seventy-eight of the questionnaires were 
properly answered, i.e. all the closed parts were answered.  

Twenty-five participants who returned the properly answered questionnaires were invited to take part in the 
interview. All of them agreed to participate in the interviews, but due to the teachers’ busy schedule, only twenty-
one interviews were conducted and recorded. Each interview lasted from thirty to forty-five minutes on average. The 
interviews were carried out in English for the ease of understanding and arranged at the time and place convenient to 
the repondents.  
3.6. Data analysis methods 
3.6.1. Analysing documents and artefacts 

As presented above, a number of documents were collected, including thirty-two curricula/syllabus, six 
conference proceedings, eighteen coursebooks and teaching materials, fourteen tests, twenty-two articles and one 
student feedback form. 

This corpus of data was carefully scrutinized by the researcher to understand clearly the context associated 
with each university in which the process of designing the curriculum took place and to explore the empirical 
evidence of the actual happenings of this process. Sample curricula collected and documents related to the ESP 
curriculum development process shed lights on both the practice they took as well as the problems that they faced. 
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3.6.2. Analysing questionnaire data 
The questionnaire data, particularly the closed items, was analyzed using SPSS software to explore the 

teachers’ perceptions as well as practice. For open-ended items which provided qualitative data, the researcher 
employed content coding where the data were examined to identify themes and topics which were then labeled 
and to be presented in the findings in direct response to the research questions. 
3.6.3. Analysing interview data 

In the meantime, the interviews were transcribed and translated into English. The pre-coding step involved 
reading the transcripts and reflecting on them to look for key ideas and issues related to the research questions. 
The interview data was then coded to highlight extracts of the transcribed data and label them into themes and 
topics so that they can easily be identified, retrieved, and grouped, which later allowed the process of labeling 
major tendencies and patterns among the data to take place. 
3.7. Reliability and validity 
3.8. Summary of the chapter 
 
 
CHAPTER FOUR:   FINDINGS AND DISCUSSION 
4.1. Teachers’ perceptions of developing ESP curriculum for non-English majors   
4.1.1. Teachers’ general perceptions of developing ESP curriculum   

Table 4.1: Teachers’ general perceptions of the ESP curriculum development steps 

 
Similar to the teachers’ perceptions of how their university or school deploy the ESP curriculum 

development process, their perceptions of their own involvement level in this process also diverged from different 
steps. With the assigned values of 1, 2, 3, 4, and 5 as totally not involved, at low level, at average level, quite well, 
and very well respectively, the highest mean which is 3.31 was ascribed to determining teaching and learning 
methodology (Table 4.3). This figure showed that the teachers perceive they generally participate most in the step 
of determining teaching and learning methodology although this involvelment is just a little higher than the average 
level. The situation was similar for the steps of determining methods and contents of assessment with the mean of 
3.08 and selecting or compiling coursebooks or teaching materials with the mean of 3.01.  

Table 4.3: Teachers’ general perceptions of their participation 
in the ESP curriculum development steps 

 
Table 4.3 also revealed that the teachers’ general involvement level into the ESP curriculum development 

was below the average or at low level regarding certain steps. Specifically, the teachers participated in the step of 
selecting and sequencing the contents at the level which was a little lower than the average (m = 2.97) or specifying 
the course goals or objectives with the mean of 2.81. The teachers’ general involvement level into the ESP 
curriculum development, however, was at very low level regarding the steps of evaluating the performed 
curriculum through different channels or tools whose mean is 2.24 or analyzing ESP needs with the mean of 2.22.  
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The interview data also supported the questionnaire findings. The teachers interviewed generally said that 
they did not participate in an ESP curriculum evaluation process with clear criteria for evaluation except for some 
kinds of questionnaire to ask the learners about the teachers, the teaching process and the curriculum as well. Most 
of the teachers interviewed also stated that they were not involved in a formal and systematic needs analysis before 
developing the ESP curriculum, which was often implemented by the dean or the assigned team leader. The step 
of specifying the course goals or objectives, therefore, was not the process they were involved much in either. This 
data can also be triangulated by the standard deviation displayed in Table 3, which ranged from .999 to 1.190.  
4.1.2. Teachers’ perceptions of the steps in developing ESP curriculum 
4.1.2.1. Step One: Analyzing ESP needs  

To investigate the teachers’ perceptions of the first step in ESP curriculum development, that is, ESP needs 
analysis, they were asked about the importance of the instruments for ESP needs investigation. The findings 
showed in Table 4.4 demonstrated that the teachers generally perceived that the instruments asked were important.  

Table 4.4: Teachers’ perceptions of the ESP needs analysis tools 

 
With the ranges from 2 to 5 for questionnaires, seminars, observations, and interviews, and from 1 to 5 

for exam or test results and existing documents and materials, Table 4.4 showed that some teachers did not perceive 
these instruments as important for ESP needs investigation. The interview data also revealed that some of the 
teachers did not even think of these instruments in their ESP teaching because they did not partcipate in the needs 
investigation or analysis.  

Table 4.6: Teachers’ perceptions of the stake-holders involved in ESP needs analysis 

 
Question 10A in the questionnaire investigated the teachers’ perceptions of the stake-holders that needed 

to be surveyed in ESP needs investigation. Table 4.6 showed that the teachers perceived the specified stake-holders 
as important survey subjects in this process. Accordingly, they perceived alumni or staff working in this area as 
important survey subjects with the highest mean of 4.37, ESP teachers with the mean of 4.36, students with the 
mean of 4.33, managers, employers or professionals with the mean of 4.29, and specialist teachers with the mean 
of 4.15. These figures were also supported by the interview data which showed that similar to other aspects of ESP 
needs investigation and analysis, the teachers’ perceptions were also high concerning the specified stake-holders 
to be surveyed.  
4.1.2.2. Step Two: Specifying the course goals or objectives  

Table 4.7: Teachers’ perceptions of the bases of goals or objectives specification 

 
The interview data was also aligned with the questionnaire data regarding the teachers’ perceptions of the 

bases in the course goals or objectives specification process. They stated that in specifying the course goals or 
objectives, it was very important to base on the ESP needs that had been analyzed, especially the situation needs 
or target needs in actual working conditions together with the learning needs to facilitate learning. Only then were 
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the goals and objectives specified informedly and meaningfully for the whole ESP curriculum development 
process.  
4.1.2.3. Step Three: Selecting and sequencing the contents  

Table 4.8: Teachers’ perceptions of the ESP syllabus framework types 

 
Question 12A asked for the teachers’ opinion on what type of syllabus framework as the most important, 

that is, how to select and sequence the contents for the ESP curriculum development. They were asked to number 
the items from the most important to the least important with number 1 designated to the most important and 
number 8 the least. Table 4.8 showed the teachers’ perceptions that the most important type of ESP syllabus 
framework was the topical or content-based syllabus with the mean of 1.83.  
4.1.2.4. Step Four: Methodology and support for effective teaching 

To investigate the teachers’ perceptions of the step of determining methodology and support for effective 
teaching, question 13A asked for the teachers’ viewpoints or opinions on the elements, activities or mechanisms 
that ensured the effectiveness of the ESP curriculum  and question 14A explored for the teachers’ viewpoints or 
opinions on the activities that supported the ESP curriculum implementation.  

Table 4.9: Teachers’ perceptions of the elements ensuring the ESP curriculum effectiveness 

 
4.1.2.5. Step Five: Selecting or compiling coursebooks or teaching materials  

As regards the fifth step, selecting or compiling coursebooks or teaching materials, question 15A 
examined the teachers’ viewpoints or opinions on selecting or compiling the coursebooks and teaching materials 
in ESP curriculum development and question 16A asked for the teachers’ viewpoints or opinions on the bases in 
selecting or compiling the coursebooks and materials in the ESP curriculum development process.  

As for the teachers’ viewpoints or opinions on the bases in selecting or compiling the coursebooks and 
materials in the process of ESP curriculum development, the teachers perceived the aspects specified in question 
16A as important or very important (Table 4.12). Specifically, they perceived as very important the aspect of the 
curriculum goals or objectives with the mean of 4.69, the content that had been determined with the mean of 4.58, 
and the ESP needs that had been analyzed with the mean of 4.55. Other aspects were discerned as important, that 
is, teacher experience with the mean of 4.44, the methods of testing and assessment developed with the mean of 
4.36, the viewpoints on language teaching and learning with the mean of 4.33, the time alloted with the mean of 
4.22, the unit structure determined with the mean of 4.13, and the viewpoints on language with the mean of 3.99 
(Table 4.12). 
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Table 4.12: Teachers’ perceptions of the bases for selecting or compiling ESP coursebooks and materials 

 
4.1.2.6. Step Six: Determining methods and contents of assessment 

To survey the teachers’ perceptions of the sixth step in ESP curriculum development, determining methods 
and contents of assessment, question 17A examined the teachers’ viewpoints or opinions on the specification of 
assessment methods and contents in ESP curriculum development and question 18A looked into the teachers’ 
viewpoints or opinions on the bases or principles to determine the requirements for testing and evaluations in the 
ESP curriculum development process.  

Table 4.13: Teachers’ perceptions of the specification of the assessment methods and contents in ESP 
curriculum development 

 
As for the teachers’ viewpoints or opinions on the bases or principles to determine the requirements for 

testing and evaluation in the ESP curriculum development process, the teachers perceived the aspects listed in 
question 18A as important or very important.  

Table 4.14: Teachers’ perceptions of the bases or principles for determining testing and assessment 
requirements in ESP curriculum development 

 
4.1.2.7. Step Seven: Evaluating the performed curriculum through different channels or tools  

To examine the teachers’ perceptions of the seventh step, evaluating the performed curriculum through 
different channels or tools, question 19A asked for the teachers’ viewpoints or opinions on the contents to be 
evaluated in curriculum development (Table 4.15). 
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Table 4.15: Teachers’ perceptions of the contents to be evaluated in ESP curriculum evaluation 

 
4.2. Teachers’ actual participation in the process of developing ESP curriculum at some universities in Ho 
Chi Minh City   
4.2.1. Step One: Analyzing ESP needs  

Table 4.16: The ESP needs analysis tools used by the university/faculty 

 
In the interviews with the teachers, they stated that the needs analysis was either not carried out or done 

informally. For specialties that many coursebooks and materials were available on the market, the faculty chose a 
compulsory coursebook and other supplementary materials available on the market for teaching and learning. The 
rationale for this choice will be discussed in later parts concerning selecting or compiling coursebooks. The needs 
analysis, therefore, was not carried out formally with the tools specified in question 8A, 8B, and 8C. For specialties 
that coursebooks and other materials were not available on the market, the faculties and teachers had to compile 
the coursebooks or teaching materials for themselves. However, due to a number of reasons which will be 
discussed section 4.3.1 concerning difficulties in ESP needs analysis, the needs analysis was also not conducted 
formally. They instead talked to some content teachers or students for a general idea of what they need, which 
would be the bases for the EFL faculties or teachers to look for or compile suitable coursebooks.   

Teachers at University Two did provide a questionnaire which was designed for the whole faculty to 
deliver to students at the end of the course to elicit their opinion on the teacher, the teaching, and the coursebooks. 
Teachers at University Four, however, stated that they conducted the questionnaire individually to explore the 
students’ opinions without much interference from the faculty.  

Table 4.17: The ESP needs analysis tools used by the teachers 

 
Of the four universities, only one university provided a questionnaire delivered at the end of the English 

course including General English and ESP modules, which collected the students’ opinions on the teacher, the 
teaching and learning, and the coursebooks and other materials. This questionnaire could elicit some information 
about the student needs and learning needs but not the situation needs which was essential for ESP curriculum 
development.  
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Table 4.19: The contents collected for ESP needs analysis by the teachers 

 
The interview data concerning the contents the faculties and the teachers collected during ESP needs 

investigation is in alignment with the questionnaire data. At all the four universities, the development of the ESP 
curriculum was assigned to a small number of senior teachers who were the faculty heads or team leaders and had 
experience of ESP teaching as Teacher 4, a senior ESP teacher at University One, put it:  

“The ESP curriculum was developed by the faculty head or an assigned team leader, who had experience in ESP 
teaching. We did not do an explicit formal needs analysis but base on the name and common keywords of the 
speciality to look for the coursebooks and extra materials on the market or on the Internet. We sometimes asked the 
content teachers about some aspects such as ESP needs, ESP or speciality materials, some ESP vocabulary, etc. but 
we often did this individually, according to our personal relationship with the content teachers…” 
Due to this way of practice, systematic contents needed for ESP needs analysis were not sufficiently and 

properly collected during the ESP curriculum development process.  
Table 4.21: The stake-holders involved in ESP needs analysis by the teachers 

 
In the interviews with the head of the faculties and with the teachers, they expressed the difficulties of 

approaching the target situations with people directly working in the field including managers, employers, 
professionals, alumni or staff working in this field. Many of them did not even think of the involvement of these 
people. Instead, they relied on their own experience, on informal talks with students, specialist teachers in th the 
university, and other ESP teachers in the department.  
4.2.2. Step Two: Specifying the course goals or objectives  

Table 4.23: The bases for goals or objectives specification by the teachers 

 
The interview data was in conformity with the questionnaire data in that the teachers admitted that 

the specification of goals and objectives were basically in general terms and based on the curriculum 
developers’ experience rather than on the data and information collected from a scientific and systematic ESP 
needs analysis. Teacher 9, the vice dean and the ESP curriculum developers at University Two, stated that:  
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“In fact, we chose the coursebook first, then we used the coursebook contents as the contents of the course. And we 
also based on this coursebook to write the goals or objectives of the ESP course in terms of knowledge and skills. It 
is very difficult to base on the Vietnam’s 6-level foreign language proficiency framework to write the ESP goals or 
objectives because its descriptors do not focus on ESP, but it focuses basically on General English…” 
In the syllabi collected at the four universities, the goals of the ESP course were presented quite generally 

in terms of knowledge, skills, and attitudes. In University One’s ESP syllabus of English for Construction 1, for 
instance, the goals were specified as follows:  

Equip students with specialist terminology in English, as well as the knowledge related to the construction industry 
necessary for their future work. Students can develop skills in listening, speaking and reading comprehension of 
English documents related to knowledge of construction, practice of translation and interpretation, and reinforcement 
of basic English grammar points. Students will reach the equivalent level of A1 to A2 according to European 
standards after completing this module. 

4.2.3. Step Three: Selecting and sequencing the contents  
Table 4.24: The types of ESP syllabus framework developed at the university/faculty 

 
The interviews about the process of selecting and sequencing the contents for the ESP courses showed 

that there was a difference between the specialties that had many types of coursebooks available on the market 
and the specialties that did not have coursebooks available on the market or on the Internet. For the former one, 
the faculties held professional meetings where teachers contributed their ideas about which coursebooks and other 
supplementary materials were to be selected for the ESP course or even which chapters or units to be selected in 
the specific coursebooks. Teacher 11 at University Three who was assigned to write the ESP curriculum put it 
that:  

“After the faculty has selected a coursebook on the market and the chapters or units to include in the curriculum, we 
would technically list them as specific contents in the curriculum. The contents themselves then were based on to to 
write the goals and objectives of the course…” 
As for the specialties that did not have many coursebooks or other extra materials on the market, the 

faculties had to organize the development of coursebooks or compilation of teaching materials. The faculty deputy 
dean who was also an ESP teacher at University Two explained that:  

“We assigned the teachers who were in charge of developing the ESP coursebook for a specific type of students. 
There were in fact some ESP contents that we often discussed informally or formally in the faculty’s meetings, which 
were identified by basing on the key specialist terms that were virally discussed in the university, for example, 
immigration, investigation, cyber security, etc. The coursebook writers would select certain contents to include in 
the coursebooks. The order of these contents was also sequenced quite relatively, mainly according to the coursebook 
writers’ will because it was difficult to determine which contents to come first or which would follow in the 
coursebooks…” 
The actual ESP syllabuses also illustrates that the contents of the ESP course were selected and sequenced 

from the specified contents in the compulsory coursebooks included in the syllabuses. The coursebooks can be 
selected from the world-recognized publishers such as Oxford Publishing House or Cambridge Publishing House 
or written by the very teachers in the faculties. 
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4.2.4. Step Four: Methodology and support for effective teaching  
Table 4.26: The elements or mechanisms implemented by the teachers to ensure the effectiveness of the ESP curriculum 

 
In the interviews with the teachers, teachers from only one out of the four universities stated that their 

faculty did organize the orientation sessions to raise students’ awareness of the course goals or objectives and the 
methods of teaching, learning, self-study and other related issues. At other universities, most of the teachers said 
they carried out the teaching as indicated in the syllabus, they sometimes did talk to the students about the specified 
issues but this did not always take place and depended on the time they might have. One of the universities did 
present the questionnaire they used to collect students’ opinions at the end of the course, which actually included 
both general English and ESP modules, on the coursebooks, the teachers’ methodology, and the very students’ 
learning preferences.  

Table 4.28: The teachers’ participation in the supportive activities for the ESP curriculum implementation 

 
In the interviews, the teachers at only one university expressed that the university did cooperate with 

another university in Ho Chi Minh City to organize a one-week training on ESP teaching for the teachers but this 
activity was more appreciating than effective. Most of the ESP teachers interviewed stated that they based on the 
assigned coursebooks to look for related knowledge and materials from the Internet or the specialist teachers on 
their individual relationships. They did not, therefore, have a systematic knowledge of the subject or applying a 
communicative approach to help students use the language needed for their future jobs. Instead, they tried to 
convey what they understood about the specific contents to the students in English and helped students with the 
language with traditional English teaching methods. However, they pointed out that they were supported with test 
banks and some unit tests which were compiled by the teachers and then shared among them.  

The documents obtained from data collection included ESP syllabuses, conference proceedings, classroom 
questionnaires, training materials, which demonstrated that the faculties concerned ESP teaching in many ways. 
The concern, however, was manifested in the documents as if it was at discrete points or in a controversial process 
and had not come to a clear common conclusion as a guide for implementation. University Two used to organize 
a conference on ESP teaching with the articles focusing on discrete points of ESP teaching such as vocabulary, 
reading, listening, but not speaking or writing. There were also writings on ESP curriculum or coursebooks but 
they focused on more on theoretical frameworks than on the university’s situation. These articles, however, can 
be seen as a start for further research on ESP teaching in general and on ESP curriculum in particular. Another 
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conference was at University One, which focused more on general English than on ESP teaching with an article 
on teaching reading in ESP.  
4.2.5. Step Five: Selecting or compiling coursebooks or teaching materials   

After determining the content framework and methodology during the ESP curriculum development 
process, the next step or step five is to select or compile the coursebooks and teaching materials for the ESP course. 
Questions 15B and 15C in the questionnaire respectively explored the level of sufficiency of these materials at the 
university and the level of ESP teachers’ participation in selecting or compiling these materials. In the meanwhile, 
questions 16B and 16C examined the faculties’ and the teachers’ level of applying the specified bases in selecting 
or compiling the coursebooks and teaching materials in the process of ESP curriculum development.  

Table 4.30: Teachers’ participation in selecting or compiling the ESP coursebooks and materials 

 
4.2.6. Step Six: Determining methods and contents of assessment   

Table 4.34 also manifested the ESP teachers’ level of applying the specified bases or principles in developing 
the assessment tools. Accordingly, they applied three of the specified bases or principles at an above average level, 
including being able to provide information that helped adjust the next teaching and learning process with the mean of 
3.24, being able to be developed into exam question banks with the mean of 3.21, having a good washback effect on 
the next teaching and learning process with the mean of 3.14. The other two bases or principles were applied by the 
ESP teachers in developing the assessment tools included being compatible with the contents and learning methods 
with the mean of 2.79 and being able to measure the learning outcomes compared with the goals and specified learning 
outcomes with the mean of 2.37.  

Table 4.34: Teachers’ reference to the bases for selecting or compiling ESP coursebooks and materials 

 
4.2.7. Step Seven: Evaluating the performed curriculum through different channels or tools  

The last step or step seven in the ESP curriculum development is evaluating the performed curriculum 
through different channels or tools. Question 19B in the questionnaire explored the faculties’ practice of applying 
or referring to the specified contents to be evaluated in the curriculum evaluation process whereas question 19C 
examined the ESP teachers’ practice of applying or referring to these contents.  
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Table 4.36: Teachers’ practice of evaluating ESP curriculum 

 
4.3. Advantages and difficulties in the ESP curriculum development process 
4.3.1. Step One: Analyzing ESP needs 

The data collected showed some advantages in needs analysis such as the teacher could conduct the needs 
analysis within their classes at the beginning and the end of the ESP course. The needs analysis data could also be 
updated with survey or discussion for each class in each semester. Especially, at one of the universities investigated 
where ESP teachers were specialist teachers, they had no difficulties in understanding learners’ needs because they 
understood the specialty well and had frequent discussion students, alumni, and even businesses.  

The difficulties in conducting ESP needs analysis involved lack of time for discussion with students while 
the classes were often large. In investigating learners’ needs through questionnaires, the students were often not 
willing to give meaningful answer. Their answers were often mechanical and superficial and did not clearly 
demonstrate their needs. Another problem was that the students’ level of English varied significantly, causing lack 
of homogeneity in the class and many students lacked basic language skills for learning ESP.  

In the interviews with the head of the faculties and with the teachers, they expressed the difficulties of 
approaching the target situations with people directly working in the field including managers, employers, 
professionals, alumni or staff working in this field. Many of them did not even think of the involvement of these 
people. Instead, they relied on their own experience, on informal talks with students, specialist teachers in the 
university, and other ESP teachers in the department.   

Some recommendations were made by the ESP teachers in regard with the needs analysis step in the ESP 
curriculum development process. They proposed that the number of classes and the class hours should be reduced 
for the ESP teachers so that they had more time for ESP research including ESP needs analysis. Another 
recommendation mentioned was ESP teachers should nurture a sense of open-mindedness in teaching and 
discussing with the learners about their needs so that they were able to express their ESP needs more easily. 
Furthermore, because ESP teachers, especially those who were EFL teachers, were not clear about the target needs 
of the students, universities or faculties should organize for the ESP teachers to go to some future workplaces of 
the learners to help them have hands-on experience of the target tasks that the students needed to perform using 
English. 
4.3.2. Step Two: Specifying the course goals or objectives 

The data collected revealed that the ESP teachers did not often participate in the ESP course goals or 
objectives specification. They were often specified by the faculty dean or the assigned experienced ESP teachers. 
Some advantages were stated by the respondents regarding the course goals and objectives, including the university 
has had the overall curriculum developed with clear learning outcomes, thus most of the subjects including ESP 
had their goals specified in accordance with the general aims of the curriculum, giving advantages to ESP teachers 
in understanding and using them as signposts in ESP teaching and learning.  

The remark stated above, however, was in small number compared to concerns about the difficulties 
related to the ESP course goals or objectives. Most of the respondents remarked that the course goals and learning 
outcomes were in too general terms and not specific enough for ESP courses. The entrance level and the learning 
outcomes were not identified clearly. One of the most important learning outcomes was speaking skill, but ESP 
was too difficult for students to practice speaking, resulting in ineffectiveness in ESP learning. Another problem 
was that the students’ level of English was generally quite low for learning ESP, causing the specification of goals 
and objectives hardly to match the students’ level and target needs, thus many of the ESP course goals and 
objectives were almost unachievable. Furthermore, the lack of information on target needs resulted in the lack of 
a scientific base for specifying ESP goals and objectives and the teachers themselves cannot access the market and 
the students’ future working environment to orientate and modify the ESP curriculum accordingly. 
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With the expectation of improving the specification of the ESP course goals or objectives, the ESP teachers 
recommended that the university and faculty should support teachers in specifying ESP course goals, objectives 
and learning outcomes to be clearer and more specific. The university and faculty should create a connection 
between the university and the businesses or the workplaces. They could also organize conferences and invite 
specialists in the field to discuss the specific requirements of using English at the workplace, for example, ESP of 
Maritime needs to train students in oral communication more than other specialties.  
4.3.3. Step Three: Selecting and sequencing the contents 

The advantages and difficulties in selecting and sequencing the contents depended greatly on the 
availability of the ESP coursebooks and materials on the market of the specific specialty. With regard to specialties 
that ESP coursebooks and supplementary materials were available on the market or on the Internet, the selecting 
and sequencing of the course contents were not too difficult because the faculty often selected the coursebooks 
and materials available and derived the course contents from them. The sequencing of the contents were often 
done by the professional materials developers, even from such notorious publishers as Oxford, Career Path, 
Pearson, Longman, etc. This was, in fact, a great advantage for ESP curriculum developers for these specialties. 

 Although the selection and sequencing of contents had certain advantages as for the specialties whose 
materials were abundant, there were still several difficulties in this process, including the constraint of time 
allotment for ESP courses or lack of target needs information as a base for selecting the contents that served 
directly the actual ESP needs at the students’ future workplaces. As for the specialties that did not have many 
materials available, the difficulties were abundant. Because there were not much to choose from, some faculties 
had to select contents that were not aligned with the learners’ needs and the goals specified. There were even 
specialties that had almost no ESP materials on the market or on the Internet and the faculties had to organize the 
materials writing, which was a great difficulty for the ESP teachers who wrote the materials. The selection and 
sequencing of contents in ESP materials development were based on the teachers’ experience rather than scientific 
foundations.  
4.3.4. Step Four: Methodology and support for effective teaching 

As regards teaching and providing for effective teaching, the universities and faculties have provided 
support to ESP teachers in many ways. The facilities were quite sufficiently equipped. Conferences and 
professional meetings were organized at the faculty level and once in a while at the university level when various 
stakeholders were invited including the Management Board and specialist teachers. Banks of testing items were 
compiled for convenient use. The training for ESP teachers was organized once at one of the universities. At 
another, ESP teachers was organized in groups of five to seven to be in charge of one specialist subject in the 
university, which made the ESP teaching to many specialist faculties in the university manageable and feasible.  

Besides the advantages, the data collected also revealed several difficulties concerning teaching and 
planning for teaching. ESP teachers who are EFL teachers were not trained in the specialty they were in charge 
of, thus they had to research the specialist subjects by themselves mostly on the Internet or occasionally with 
informal help from the specialist teachers in the university. Consequently, they acquired the specialist knowledge 
little by little but not systematically or sufficiently for ESP teaching, which caused them difficulties in explaining 
pieces of knowledge or translating specialist terms to the students. Some ESP teachers had to teach many 
specialties at the same time due to lack of teachers, resulting in the quality of ESP teaching not able meet the 
specified requirements.  
4.3.5. Step Five: Selecting or compiling coursebooks or teaching materials 

Regarding selecting or compiling ESP coursebooks or teaching materials, there were many advantages as 
for the specialties with abundant coursebooks or materials available on the market or on the Internet. The faculty 
just selected the coursebooks or materials available basing on the specified criteria. They even derived the contents 
from them to write the ESP syllabus as stated above.  

As for most of the other specialties, however, ESP coursebooks and materials that met the specific needs 
were not sufficiently available or even not available. The ESP teachers, therefore, had to compile the coursebooks 
or the teaching materials for their classes. At this phase, however, they faced the difficulties concerning the 
specialist knowledge and ESP target needs not properly identified. As to ESP teachers who were specialist 
teachers, the difficulties lied mostly on the lack of sufficient knowledge of second language acquisition and 
language teaching methodology so that they could present the materials in a way that the students were able to 
learn or acquire them.  
4.4. Summary of the chapter 
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CHAPTER FIVE:         CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 
5.1. Summary of key findings 

In the present study, ESP teachers’ perceptions of the curriculum development steps have been explored. 
When the issue of ESP curriculum development steps was raised explicitly, the ESP teachers perceived them as 
important or very important to carry out the steps in a logically ordered and reflective way. They perceived that 
all the seven steps were essential and indispensable to inform each step as well as the whole procedures of ESP 
curriculum development.  

The ESP teachers were aware that many of the controversial and problematic issues concerning ESP 
teaching result from the fact that the first step of ESP needs analysis had not been carried out scientifically and 
comprehensively. The remedial work, therefore, could start with conducting a systematic and comprehensive 
analysis of the four aspects of ESP needs as a base for adjusting the later steps of the ESP curriculum development 
process.  

ESP teachers’ practice of each step in the ESP curriculum development process has also been investigated. 
The findings of the study revealed that the practice of these steps by the ESP teachers was generally implemented 
at an average level or at a low level except for some aspects in each step. The steps that the ESP teachers 
participated in most were determining the teaching methodology and support for effective teaching, and 
determining the assessment contents and methods, and the steps they were involved in least were needs analysis, 
course goals or objectives specification, and curriculum evaluation. This situation resulted from the fact that the 
first step of the process, that is ESP needs analysis, was not carried out properly and comprehensively, leading to 
the following steps not informed with or based on a sound scientific foundation for the ESP curriculum 
development process.  

The advantages and difficulties that the ESP teachers encountered in the curriculum development process 
varied from the first step of needs analysis to the final step of curriculum evaluation. The advantages for the ESP 
teachers in this process can be counted of existing knowledge and skills in teaching and planning lessons in General 
English, availability of coursebooks and teaching materials for certain specialties, support and encouragement 
from their faculties and universities, and individual help from specialist teachers in the same universities.  

The difficulties ESP teachers often encountered in the curriculum development process, first of all, were 
inadequately defined workplaces’ target needs and unclear course goals and objectives. This resulted from the fact 
that little had been done about analyzing ESP target needs, causing ESP teachers difficulties in focusing on 
achieving practical and sensible goals and objectives. Furthermore, ESP teachers who were often in charge of a 
large number of classes and other professional duties almost did not have much time for ESP research in general 
and ESP curriculum improvement in particular. Among other difficulties were the lack of relevant and appropriate 
ESP coursebooks and materials, lack of specialist knowledge, insufficient support from the university and faculties 
concerning ESP teaching and ESP curriculum development skills, and the lack of effective tools for analyzing 
needs, assessing learning outcomes, or evaluating the performed ESP curriculum.  

In an endeavor to contribute to enhancing the ESP curriculum development process, ESP teachers 
proposed various recommendations concerning conducting a comprehensive needs analysis as a scientific base for 
later stages of the curriculum development process, specifying clear goals and objectives basing on the needs 
analysis information, selecting and sequencing contents basing on needs analysis and the course goals and 
objectives, which in turns serves as the scientific base for the selection or compilation of coursebooks and teaching 
materials. They also recommended supporting teachers with specialist knowledge training, supportive teaching 
and learning environment and assessment tools, and effective tools for ongoing needs analysis and curriculum 
evaluation.  
5.2. Recommendations  

With the expectation of enhancing the quality of ESP teaching, this section proposes a number of 
recommendations for improving the ESP curriculum development process. As ESP curriculum development is a 
cyclical process (Brown, 1995; Nations & Macalister, 2010), the universities or faculties could re-evaluate the 
effectiveness of the current ESP curriculum as to what extent it meets the ESP needs including situation needs, 
learning needs and learners’ needs with reference to the ESP teachers’ opinions. The remedial work, therefore, 
could start with conducting a systematic and comprehensive analysis of the four aspects of ESP needs as a base 
for adjusting the later steps of the ESP curriculum development process. As ESP teacher is not only a teacher but 
also a collaborator, a course designer and material provider, a researcher, and an evaluator (Dudley-Evans & St. 
John, 1998), the faculties or universities should have cautious and feasible plans to involve teachers in every step 
of the ESP curriculum process to better ensure its effectiveness.  
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In step one, analyzing ESP needs, universities or faculties should organize conferences that invite not only 
the ESP teachers, specialist teachers and other related stake-holders in the universities but also other professionals 
outside the universities such as specialists in the specific field, leaders, managers or future employers of the 
students, and alumni or employees who are currently working in the field. These types of conferences can be useful 
in discussing the ESP needs, the course goals or objectives that base on the ESP needs, the key contents that need 
covering in the course, and so on. To better address ESP needs, another thing the universities and faculties could 
do is to create a connection between the universities and the businesses or the workplaces. Universities and 
faculties should then organize or encourage ESP teachers to go on field trips to the students’ current or future 
workplaces to have hands-on experiences of the target tasks and more practical ideas of the duties the students are 
performing or will perform in the future.  

In step two, universities and faculties should have ESP teachers involved in discussing and specifying the 
course goals or objectives basing on the ESP needs they have been aware of and collected themselves. These bases 
consist of not only the language needs but also the situations needs, learners’ needs, learning needs as well as other 
bases such as the Vietnam’s 6-level foreign language proficiency framework, the students’ entrance and outcome 
standard levels that are specified in the curriculum framework, ESP teaching experience, and so on. The goals and 
objectives specified thus must be well-defined and adequately meet the standards to be relevant, specific, 
measurable and achievable, which can be the reliable and proper bases for the whole teaching and learning process. 

Similarly, the selection and sequencing of the course contents in step three should also be discussed and 
decided with reference to the ESP teachers’ opinions who have a clear picture of the ESP needs and the course 
goals or objectives that have been specified.  

In determining the teaching and learning methodology in step four, ESP teachers should be involved more 
on discussing and establishing mechanisms to support the curriculum implementation such as organizing 
orientation sessions and seminars to better raise students’ awareness of the course goals or objectives and the 
methods of teaching, learning, and self-study, or organizing the investigations with questionnaires and other tools 
to find out students’ needs on motivation, learning styles, teaching and learning activities, etc.  

In selecting or compiling coursebooks or teaching and learning materials in step five, universities or 
faculties as well as individual ESP teachers should base conformably on various premises, especially the ESP 
needs that have been collected and analyzed, and the course goals or objectives that have been specified. Similarly, 
in selecting or compiling methods and contents of assessment in step six, the faculties as well as the ESP teachers 
should also take into account various bases, especially being able to measure the learning outcomes compared with 
the goals and specified learning outcomes, having a good backward effect on the next teaching and learning 
process, and others.  

Besides steps one and two, step seven is also one of the steps in the ESP curriculum development process 
that needs improving the most. Universities and faculties should have plans to continuously and cyclically evaluate 
each step of the ESP curriculum development process as well as the effectiveness of the whole curriculum. 
Comprehensive checklists of criteria should be developed for evaluation of each step as well as the whole process 
of curriculum development. Specific tools should be developed including questionnaires, interviews, feedback 
forms, observation forms, among others. Evaluation activities should also be conducted including organizing 
various related conferences, organizing field trips to students’ current or future workplaces, orienting and 
encouraging research on curriculum development, and so on.  
5.3. Contributions of the study 

The present doctoral dissertation makes both theoretical and empirical contributions. Theoretically, it based 
on the current literature to form a conceptual framework for the study, involving the seven steps of ESP needs 
analysis, course goals or objectives specification, selection and sequencing of contents, methodology and support for 
effective teaching, selecting or compiling ESP materials, determining assessment contents and methods, and 
curriculum evaluation.  

Empirically, the present study contributes to the improvements of the ESP curriculum development 
process by clarifying the ESP teachers’ involvement level in developing curriculum for non-English majors at 
some universities in Ho Chi Minh City. The research findings implies that ESP teachers should be more involved 
in each step of the curriculum development process. 
5.4. Limitations of the study 
5.5. Suggestions for further studies  
5.6. Summary of the chapter  
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1 

CHƯƠNG MỘT: GIỚI THIỆU 
1.1. Lý do chọn đề tài 

Là một giáo viên Tiếng Anh tại một trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả 
luôn trăn trở về việc nâng cao hiệu quả các lớp học tiếng Anh. Trong những năm đầu giảng dạy, tác giả tập 
trung nhiều hơn vào phương pháp giảng dạy của giáo viên và sau đó dần dần hướng tới việc học tập của 
học sinh, đặc biệt là việc tự học nhằm hướng tới lấy người học làm trung tâm. Tác giả càng lấy người học 
làm trung tâm thì càng nhận ra hai vấn đề, đó là động lực của người học và sự sát hợp của chương trình 
giảng dạy với việc sử dụng tiếng Anh trên thực tế tại nơi làm việc hiện tại hoặc tương lai của người học. 

Các chuyến đi thực tế đến nơi làm việc của người học đã giúp tác giả nhận ra tầm quan trọng của 
chương trình giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành (TACN) cần phải tương thích với công việc tương lai của 
người học. Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn nâng cao động lực học tiếng Anh của 
sinh viên nhờ sự sát hợp giữa chương trình giảng dạy ở trường và nhu cầu của họ trong công việc tương 
lai. Khi nghiên cứu chương trình giảng dạy TACN, tác giả quan tâm nhất đến vai trò của giáo viên TACN 
trong xây dựng chương trình TACN vì theo Dudley-Evans và St. John (1998), một giáo viên TACN không 
chỉ là giáo viên mà còn là cộng tác viên, người thiết kế khóa học và cung cấp tài liệu, nhà nghiên cứu và 
cũng là người đánh giá. 

Cơ sở lý thuyết và thực tiễn giảng dạy của bản thân đã thúc đẩy tác giả tìm kiếm các giải pháp cải 
tiến quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN và sự tham gia cần thiết của giáo viên TACN vào 
quá trình này, làm cơ sở giúp xây dựng chương trình giảng dạy TACN phù hợp với nhu cầu của xã hội. Tuy 
nhiên, với nỗ lực ban đầu, nghiên cứu này đặt ra mục tiêu chính là mô tả thực trạng về sự tham gia của giáo 
viên TACN vào quá trình xây dựng chương trình TACN cho học viên không chuyên tại một số trường đại 
học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này trước khi 
theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn. 
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Để làm rõ mức độ tham gia của giáo viên TACN vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy 
nhằm góp phần cải tiến quá trình này, nghiên cứu nhằm mục đích điều tra thực tiễn giáo viên TACN tham 
gia vào xây dựng chương trình giảng dạy cho học viên không chuyên tiếng Anh tại một số trường đại học 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Để có được kết quả đáng tin cậy và xác đáng về thực tiễn này, nghiên 
cứu cũng đặt mục tiêu tìm hiểu về nhận thức của giáo viên TACN về quá trình xây dựng chương trình giảng 
dạy cho học viên không chuyên tiếng Anh tại các trường đại học này để tìm hiểu suy nghĩ của họ về các 
bước trong quy trình xây dựng chương trình TACN, đồng thời mô tả những thuận lợi, khó khăn mà họ gặp 
phải trong quá trình đó và những khuyến nghị của họ nhằm cải tiến quá trình xây dựng chương trình TACN 
tại trường. 

Để đạt được mục tiêu của nghiên cứu, ba câu hỏi nghiên cứu được đặt ra như sau: 
1. Giáo viên TACN có nhận thức thế nào về việc xây dựng chương trình giảng dạy cho học viên 

không chuyên tiếng Anh tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? 
2. Họ tham gia như thế nào vào quá trình xây dựng chương trình TACN cho học viên không chuyên 

tiếng Anh tại trường của mình? 
3. Họ gặp những thuận lợi và khó khăn gì, nếu có, khi tham gia vào quá trình đó và có đề xuất gì, 

nếu có, để cải tiến việc xây dựng chương trình giảng dạy ở trường của mình? 
1.3. Phạm vi nghiên cứu 
1.4. Tầm quan trọng của nghiên cứu 

Nghiên cứu góp phần cải tiến quá trình xây dựng chương trình TACN thông qua làm rõ mức độ 
tham gia của giáo viên TACN trong xây dựng chương trình giảng dạy cho học viên không chuyên tại một 
số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này đạt được trên cơ sở nỗ lực làm rõ nhận 
thức của giáo viên TACN và thực tiễn việc họ tham gia vào từng bước của quá trình xây dựng chương trình, 
bao gồm phân tích nhu cầu TACN, xác định mục đích, mục tiêu khóa học, lựa chọn và sắp xếp nội dung 
chương trình, phương pháp giảng dạy và các hỗ trợ giảng dạy hiệu quả, lựa chọn hoặc biên soạn tài liệu 
TACN, xác định nội dung và phương pháp đánh giá cũng như đánh giá chương trình giảng dạy. 
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1.5. Cấu trúc của nghiên cứu 
 
 

CHƯƠNG HAI: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 
2.1. Định nghĩa các thuật ngữ chính 
2.2. Xây dựng chương trình giảng dạy ngôn ngữ 
2.2.1. Các yếu tố cấu thành chương trình giảng dạy ngôn ngữ 

Theo Print (1993, p. 23), lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng chương trình giảng dạy là những thuật 
ngữ có quan hệ mật thiết với nhau. Ông phân biệt rằng một khi chương trình học đã được định hình thông 
qua quá trình lập kế hoạch và thiết kế chương trình giảng dạy, thì sau đó chương trình có thể được phát 
triển, thường trở thành một tài liệu viết, và cuối cùng là được thực hiện và đánh giá. Trong khi đó, Ornstein 
và Hunkins (2017) cho rằng việc xây dựng chương trình giảng dạy là một kế hoạch tổ chức môi trường học 
tập và điều phối nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị. 

Tyler (1949), đôi khi được coi là cha đẻ của các nghiên cứu về chương trình giảng dạy, đã đưa ra 
bốn thành phần của chương trình giảng dạy tương đương với bốn câu hỏi, đó là mục tiêu (Nhà trường nên 
tìm cách đạt được những mục đích giáo dục gì?), chiến lược và nội dung giảng dạy (Các hoạt động giáo 
dục nào có khả năng giúp đạt được những mục tiêu này?), tổ chức hoạt động học tập (Những hoạt động 
giáo dục này được tổ chức như thế nào cho hiệu quả?), và kiểm tra, đánh giá (Làm thế nào để xác định liệu 
những mục đích này có đạt được hay không?). Brady (1992), khi đề cập đến bốn câu hỏi trên, gợi ý rằng 
bốn bước này đôi khi được đơn giản hóa thành “mục tiêu”, “nội dung”, “phương pháp” và “đánh giá” (trang 
58). 

Khi xây dựng chương trình giảng dạy lấy người học làm trung tâm, Nunan (1988) xác định các yếu 
tố chính bao gồm lập kế hoạch ban đầu (bao gồm thu thập dữ liệu và phân nhóm người học); lựa chọn và 
sắp xếp nội dung; phương pháp giảng dạy (bao gồm lựa chọn các hoạt động và tài liệu dạy và học); và giám 
sát, kiểm tra và đánh giá liên tục. Những yếu tố này tương tự như những yếu tố truyền thống nhưng chúng 
tập trung nhiều hơn vào người học ở chỗ chương trình học là nỗ lực hợp tác giữa người dạy và người học. 
Brown (1995) cũng giới thiệu một mô hình tiếp cận có hệ thống để thiết kế và duy trì chương trình giảng 
dạy ngôn ngữ, bao gồm phân tích nhu cầu; mục đích và mục tiêu; kiểm tra, đánh giá; biên soạn tài liệu; 
giảng dạy; và đánh giá chương trình, đồng thời cho thấy cách các thành phần này tương tác với nhau trong 
các tình huống dạy học cụ thể. 

Về giảng dạy, Brown (1995) ủng hộ các thành tố trong xây dựng chương trình giảng dạy cho phép 
giáo viên tự do hơn trong giảng dạy mà họ thấy phù hợp. Giáo viên và học sinh nên nắm rõ các mục tiêu 
của khóa học và cách kiểm tra, đánh giá sẽ được thực hiện cuối khóa học. Để đạt được những mục tiêu đó, 
giáo viên cần được hỗ trợ và cũng cần tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và điều chỉnh chương trình 
học. Tuy nhiên, các quá trình này nên được thực hiện với nỗ lực của cả nhóm vì hầu hết giáo viên, với tư 
cách cá nhân, không bị bắt buộc phải làm tốt những công việc này, và họ thiếu thời gian và chuyên môn để 
làm tốt điều này. Giáo viên cần phải được hỗ trợ trong công việc của họ ở mức độ tốt nhất có thể. Cuối 
cùng, đánh giá chương trình có thể được định nghĩa là quá trình liên tục thu thập, phân tích và tổng hợp 
thông tin, và toàn bộ mục đích của việc này là liên tục cải tiến từng yếu tố của chương trình học trên cơ sở 
những gì đã biết về tất cả các yếu tố còn lại, từng yếu tố riêng lẻ như cũng như tổng thể các yếu tố này. Quá 
trình đánh giá liên tục như vậy giúp có thể đánh giá một cách liên tục chất lượng của một chương trình 
giảng dạy đã được đưa vào áp dụng cũng như việc duy trì chương trình giảng dạy đó. 

Trong việc xác định các thành phần của chương trình giảng dạy ngôn ngữ, Nation & Macalister 
(2010) đưa ra mô hình thiết kế chương trình giảng dạy bao gồm ba vòng tròn bên ngoài và một vòng tròn 
bên trong được chia nhỏ. Vòng ngoài (gồm “nguyên tắc”, “môi trường”, “nhu cầu”) liên quan đến các cân 
nhắc thực tế sẽ có tác dụng chính trong việc dẫn dắt quá trình xây dựng chương trình trên thực tế. Vòng 
tròn bên trong có tâm thể hiện các “mục tiêu”. Điều này thể hiện tầm quan trọng của việc có mục tiêu khoá 
học rõ ràng. Phần “nội dung và sắp xếp nội dung” của vòng tròn bên trong đại diện cho các nội dung. Phần 
“định dạng và trình bày” của vòng tròn bên trong đại diện cho định dạng của các bài học, bao gồm các kỹ 
thuật và loại hoạt động được sử dụng để hỗ trợ học tập. Phần “giám sát và đánh giá” của vòng trong thể 
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hiện sự cần thiết phải quan tâm đến việc giám sát học tập, kiểm tra kết quả học tập và cung cấp thông tin 
phản hồi cho người học về sự tiến bộ của họ. Phần này cung cấp thông tin để điều chỉnh các phần khác của 
quá trình thiết kế chương trình giảng dạy. Có thể hình dung một vòng tròn lớn được vẽ hoàn toàn xung 
quanh toàn bộ mô hình. Vòng tròn lớn bên ngoài này thể hiện sự “đánh giá”. Đánh giá có thể liên quan đến 
việc xem xét mọi khía cạnh của một khóa học để đánh giá xem khóa học có phù hợp hay không và cần cải 
thiện ở đâu. 
2.2.2. Các cách tiếp cận phổ biến trong xây dựng chương trình ngôn ngữ 
2.2.3. Các quy trình phổ biến trong xây dựng chương trình ngôn ngữ 

Taba (1962) đã đưa ra cách tiếp cận của bà đối với quá trình xây dựng chương trình giảng dạy với 
bảy bước bao gồm bước một: chẩn đoán nhu cầu, bước hai: xây dựng mục tiêu, bước ba: lựa chọn nội dung, 
bước bốn: tổ chức nội dung, bước năm: lựa chọn hoạt động học tập, bước sáu: tổ chức hoạt động học tập 
và bước bảy: xác định nội dung, cách thức và phương tiện đánh giá. 

Nunan (1988) chỉ rõ các yếu tố chính trong mô hình chương trình giảng dạy bao gồm các quy trình 
lập kế hoạch ban đầu (bao gồm thu thập dữ liệu và phân nhóm người học); lựa chọn và sắp xếp nội dung; 
phương pháp giảng dạy (bao gồm việc lựa chọn các hoạt động và tài liệu học tập); và giám sát, kiểm tra và 
đánh giá liên tục. Do đó theo ông, bước đầu tiên trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, là thu 
thập thông tin về người học để xác định điều mà Richterich (1972) đề cập, đó là nhu cầu khách quan của 
họ. Nếu thông tin được thu thập trước khi người học được xếp vào một lớp học, nó có thể được sử dụng 
cho mục đích xếp lớp ban đầu. 

Theo Richards (2001, tr.2), lịch sử xây dựng chương trình ngôn ngữ bắt đầu từ khái niệm xây dựng 
đề cương môn học, sau đó được coi là một khía cạnh của chương trình ngôn ngữ. Xây dựng đề cương môn 
học là quá trình thường tập trung vào việc lựa chọn và sắp xếp nội dung của một khóa học cụ thể (White et 
al., 1991; Richards, 2001). Có ý kiến cho rằng quá trình xây dựng chương trình TACN toàn diện hơn quá 
trình xây dựng đề cương môn học. 

Với mục đích của nghiên cứu này, xây dựng chương trình giảng dạy đề cập đến “các quá trình được 
sử dụng nhằm thực hiện các bước xác định nhu cầu của một nhóm người học, xác định mục đích, mục tiêu 
chương trình để giải quyết những nhu cầu đó, xác định nội dung chương trình giảng dạy, cấu trúc khóa học, 
phương pháp giảng dạy, tài liệu, và thực hiện đánh giá chương trình, tức kết quả của các quá trình này” 
(Richards, 2001, tr. 2). Định nghĩa này cho thấy rằng quá trình xây dựng một chương trình TACN bao gồm 
các giai đoạn hoặc thành phần có liên quan tương hỗ với nhau. Vì vậy, cần phải có cách tổ chức toàn diện 
để bao quát được tất cả các thành phần này. 

Các mô hình xây dựng chương trình ngôn ngữ khác nhau sau đó đã được đề xuất bởi các chuyên 
gia thiết kế chương trình giảng dạy (Brown, 1989; White et al., 1991; Graves, 1996a; Richards, 2001; 
Nation & Macalister, 2010). Mặc dù các mô hình này thường khác nhau về điểm nhấn và các thành phần 
chính, nhưng chúng có một điểm chung đáng chú ý, đó là quá trình xây dựng chương trình giảng dạy là 
một chu trình liên tục và có thể được điều chỉnh để đạt được mục đích, mục tiêu của khóa học. 
2.3. Các bước xây dựng chương trình TACN 

Mặc dù các quy trình chung trong xây dựng chương trình giảng dạy được trình bày trong phần 2.2.3 
có phần khác nhau về thuật ngữ và điểm nhấn mạnh của từng thành phần, nhưng chúng có điểm chung đáng 
chú ý và có thể bổ sung cho nhau. Do đó, nghiên cứu này áp dụng và điều chỉnh thành quy trình xây dựng 
chương trình giảng dạy bao gồm bảy bước, đó là (1) phân tích nhu cầu TACN, (2) xác định mục đích, mục 
tiêu khoá học, (3) lựa chọn và sắp xếp nội dung, (4) phương pháp giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy hiệu quả, 
(5) lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu, (6) xác định nội dung và phương pháp đánh giá, và (7) đánh 
giá chương trình giảng dạy. Bảy bước này có mối quan hệ tương hỗ với nhau và tạo nên một quá trình xây 
dựng chương trình giảng dạy theo chu kỳ. Chúng cũng hình thành nên khung khái niệm của quá trình xây 
dựng chương trình TACN cho nghiên cứu này. 
2.3.1. Phân tích nhu cầu của TACN 

Brown (1995, p. 21) định nghĩa phân tích nhu cầu là “việc thu thập và phân tích một cách hệ thống 
tất cả các thông tin liên quan cần thiết để đáp ứng các yêu cầu học tập ngôn ngữ của sinh viên trong bối 
cảnh một cơ sở đào tạo cụ thể.” Phân tích nhu cầu được coi là yếu tố thúc đẩy chính trong xây dựng chương 
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trình TACN. Mối quan tâm đầu tiên khi tiến hành phân tích nhu cầu là định nghĩa khái niệm nhu cầu. 
Hutchinson và Waters (1987) phân biệt rõ ràng giữa nhu cầu mục tiêu (target needs – năng lực cần có để 
hoạt động tốt trong tình huống mục tiêu) và nhu cầu học tập (learning needs – lộ trình để đạt được các năng 
lực đó). Nhu cầu cũng được mô tả là nhu cầu nhận thức được (perceived needs) và nhu cầu cảm nhận được 
(felt needs) (Berwick, 1989) hoặc nhu cầu khách quan (objective needs) và nhu cầu chủ quan (subjective 
needs) (Brindley, 1989). Theo đó, nhu cầu khách quan và nhu cầu nhận thức được xuất phát từ thực tế và 
được người khác xác định từ các thông tin đã biết và có thể xác minh được, trong khi nhu cầu chủ quan và 
nhu cầu cảm nhận được xuất phát từ người trong cuộc và tương ứng với các yếu tố nhận thức và tình cảm. 
Dudley-Evans và St John (1998) khái niệm hóa một khung phân tích nhu cầu có ba khía cạnh chính, bao 
gồm (1) Phân tích tình huống mục tiêu (Target Situation Analysis – TSA), đó là các nhiệm vụ và hoạt động 
mà người học đang hoặc sẽ sử dụng ngôn ngữ đích; (2) Phân tích tình huống học tập (Learning Situation 
Analysis – LSA), đó là các yếu tố có thể ảnh hưởng đến cách học tập (ví dụ như kinh nghiệm học tập trước 
đây, lý do tham gia các khóa học và kỳ vọng của họ); và (3) Phân tích tình huống hiện tại (Present Situation 
Analysis – PSA), đó là điểm mạnh, điểm yếu của người học trong sử dụng ngôn ngữ đích, hoặc các khó 
khăn khi thực hiện nhiệm vụ được yêu cầu bằng ngôn ngữ đích. Điểm mạnh của khung khái niệm này là 
ngoài các yêu cầu về ngôn ngữ, nó còn tính đến các yếu tố cá nhân và môi trường liên quan đến người học 
và nhằm mục đích hiểu họ “với tư cách là con người, với tư cách là người sử dụng ngôn ngữ và là người 
học ngôn ngữ” (Dudley-Evans và St John, 1998, tr. 126). 

Westerfield (2010) cũng cho rằng, “Trong quá trình đánh giá nhu cầu, người thực hiện chương trình 
TACN sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu thông tin về nhu cầu của tổ chức, nhu cầu và mong muốn của người 
học, và bối cảnh nơi mà việc học sẽ diễn ra. Điều này bao gồm thực hiện Phân tích tình huống mục tiêu 
(người học cần có thể làm gì với ngôn ngữ đích trong tương lai), Phân tích tình huống hiện tại (người học 
có thể làm gì với ngôn ngữ đích ở hiện tại) và Phân tích bối cảnh (môi trường mà việc học sẽ diễn ra như 
thế nào)”. 
2.3.2. Xác định mục đích, mục tiêu khóa học 

Về mục tiêu, Richards (2001) chỉ rõ một số đặc điểm của chúng bao gồm (1) mục tiêu mô tả kết 
quả học tập; (2) mục tiêu phải nhất quán với mục đích của chương trình học; (3) mục tiêu phải chính xác 
vì mục tiêu mơ hồ thì không có tác dụng; và (4) mục tiêu phải khả thi, nghĩa là chúng phải mô tả các kết 
quả có thể đạt được trong thời gian được phân bổ cho khóa học. Brown (1995) cũng tóm tắt các bước nhằm 
chuyển đổi nhu cầu người học thành các mục tiêu chương trình có thể thực hiện được và xa hơn là các mục 
tiêu giảng dạy bao gồm (1) nghiên cứu các nhu cầu người học đã thu thập và trình bày trong các tài liệu 
phân tích nhu cầu; (2) nêu rõ nhu cầu của người học bằng các thuật ngữ thể hiện mục tiêu chương trình có 
thể thực hiện được trên thực tế; (3) thu hẹp phạm vi các mục tiêu này bằng cách phân tích chúng thành các 
đơn vị nhỏ nhất, phân loại các đơn vị đó vào các nhóm hợp lý và suy nghĩ chính xác, kỹ lưỡng xem người 
học cần biết hoặc có thể làm gì để đạt được mục tiêu; và (4) nêu các mục tiêu nhỏ hơn, cụ thể hơn với độ 
chính xác càng cao thì càng có ý nghĩa trong bối cảnh cụ thể. 
2.3.3. Lựa chọn và sắp xếp nội dung 

Các quan niệm về bản chất của một đề cương môn học có liên quan chặt chẽ đến quan điểm về 
ngôn ngữ và quan điểm về học ngôn ngữ thứ hai mà người xây dựng đề cương áp dụng. Do tác động của 
quan điểm về bản chất ngôn ngữ dựa trên ngữ pháp, các tổ hợp ngôn ngữ theo truyền thống thường được 
thể hiện dưới dạng ngữ pháp, mẫu câu và từ vựng. Các phong trào gần đây đối với các lý thuyết mang tính 
giao tiếp về ngôn ngữ và học ngôn ngữ dẫn đến các giáo trình có xu hướng được diễn đạt nhiều hơn bằng 
các thuật ngữ giao tiếp. Như Richards (1990) tóm tắt, các loại giáo trình sau đây (hoặc các biến thể và kết 
hợp của chúng) thường được tìm thấy trong các khóa học và tài liệu tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai hiện 
nay: 

1. Cấu trúc (được tổ chức chủ yếu xoay quanh ngữ pháp và mẫu câu) 
2. Chức năng (được tổ chức xoay quanh các chức năng giao tiếp, chẳng hạn như nhận diện, tường 
thuật, sửa lỗi, mô tả) 
3. Khái niệm (được tổ chức xoay quanh các loại khái niệm, chẳng hạn như thời lượng, số lượng, vị 
trí) 
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4. Chủ đề (được tổ chức xoay quanh các chủ đề, chủ điểm, chẳng hạn như sức khỏe, thực phẩm, 
quần áo) 
5. Tình huống (được tổ chức xoay quanh các tình huống giao tiếp bằng lời nói và các mục đích giao 
tiếp trong các tình huống đó, chẳng hạn như mua sắm, tại ngân hàng, tại siêu thị) 
6. Kỹ năng (được tổ chức xoay quanh các kỹ năng, chẳng hạn như lắng nghe ý chính, lắng nghe 
thông tin chi tiết, lắng nghe các suy luận) 
7. Dựa trên tác vụ hoặc hoạt động (được tổ chức xoay quanh các hoạt động, chẳng hạn như vẽ bản 
đồ, làm theo chỉ dẫn) 
(Richards, 1990, tr. 9) 

Về vấn đề sắp xếp nội dung khóa học, Nation và Macalister (2010) xác định hai cách tiếp cận chính 
là “liệu ngữ liệu trong một bài học phụ thuộc vào nội dung của các bài trước (phát triển tuyến tính) hay liệu 
mỗi bài học có tách biệt với nhau hay không để các bài học có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào và 
không cần phải thực hiện tất cả (sắp xếp theo mô-đun)” (tr. 82). Theo họ, hầu hết các khóa học ngôn ngữ 
được tổ chức theo phương pháp tiếp cận tuyến tính, bắt đầu với các nội dung đơn giản, thường dùng để 
chuẩn bị cho các nội dung phức tạp hơn về sau. Tuy nhiên, kiểu khai triển tuyến tính kém hiệu quả nhất giả 
định rằng một khi một mục đã được trình bày trong một bài học, thì nó đã được học và không cần ôn lại 
nữa. Quan điểm này không đồng nhất với kết quả nghiên cứu về trí nhớ (Baddeley, 1990) và có những biến 
thể của tiến trình tuyến tính cố gắng tính đến nhu cầu lặp lại. Các biến thể này áp dụng “chương trình dạng 
xoắn ốc, các mô hình ma trận, các bài ôn tập và các phương pháp tiếp cận thực địa để sắp xếp nội dung” 
(Nation & Macalister, 2010, p. 82). 
2.3.4. Phương pháp luận và hỗ trợ giảng dạy hiệu quả 

Chỉ khi các mục đích, mục tiêu và nội dung của một chương trình giảng dạy ngôn ngữ đã được xác 
định thì các quyết định về phương pháp giảng dạy và cơ chế, hoạt động hỗ trợ giảng dạy mới có thể được 
đưa ra một cách chi tiết. Trọng tâm của giai đoạn xây dựng chương trình này là yêu cầu về cách giảng dạy 
để đạt được các mục tiêu của khóa học. Từ góc nhìn về xây dựng chương trình giảng dạy, theo Richards 
(1990), các câu hỏi về phương pháp giảng dạy không tập trung vào việc lựa chọn một “phương pháp”. 
Phương pháp giảng dạy phù hợp không phải được xác định trước, cũng không thể áp đặt cho người dạy và 
người học. Đúng hơn, nó phát triển từ động lực của chính quá trình dạy học. Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là việc giảng dạy hiệu quả không thể được lên kế hoạch và hình thành trước. Brown (1995) cũng xác 
định bốn cách mà một chương trình giảng dạy ngôn ngữ có thể trực tiếp giúp giáo viên thực hiện công việc 
của mình, bao gồm định hướng cho giáo viên về chương trình giảng dạy mới, hỗ trợ cho việc giảng dạy của 
họ, giám sát quá trình giảng dạy và cung cấp những cách thức để giáo viên phục hồi bản thân. 
2.3.5. Lựa chọn hoặc biên soạn tài liệu 

Phát triển tài liệu đề cập đến “bất kỳ điều gì được thực hiện bởi người viết, giáo viên hoặc người 
học để cung cấp các nguồn ngôn ngữ đầu vào và khai thác các nguồn đó theo những cách tối đa hóa khả 
năng tiếp thu, nói cách khác, cung cấp thông tin và/hoặc trải nghiệm ngôn ngữ theo những cách được thiết 
kế để thúc đẩy quá trình học ngôn ngữ ” (Tomlinson, 1998, tr. 2). Như Dudley-Evans & St John (1998) đã 
nói, các giáo viên TACN thường phải “lên kế hoạch cho khóa học họ dạy và cung cấp tài liệu cho khóa học 
đó” (tr. 14). Ít khi có thể sử dụng một giáo trình cụ thể mà không cần tài liệu phụ trợ, và đôi khi không có 
tài liệu xuất bản thực sự phù hợp nào có sẵn cho một số nhu cầu đã được xác định. Vì vậy, vai trò của giáo 
viên TACN với tư cách là người cung cấp tài liệu bao gồm việc lựa chọn tài liệu đã xuất bản phù hợp, điều 
chỉnh tài liệu khi tài liệu được xuất bản chưa phù hợp, hoặc thậm chí viết tài liệu khi không có tài liệu nào 
phù hợp. Giáo viên TACN cũng cần đánh giá hiệu quả của tài liệu giảng dạy được sử dụng trong khóa học, 
cho dù tài liệu đó được xuất bản hay tự sản xuất. 

Theo Richards (1990), tài liệu giảng dạy tốt là một phần quan trọng của quá trình giảng dạy. Chúng 
được đưa vào để giảng dạy xuyên suốt quá trình từ xác định mục tiêu giảng dạy, đặt ra các nhiệm vụ học 
tập hoặc hoạt động để đạt được mục tiêu, cho người học biết những nhiệm vụ họ phải thực hiện, hướng dẫn 
cách thực hiện nhiệm vụ, cho thực hành thực hiện nhiệm vụ, đưa ra phản hồi về nhiệm vụ đã thực hiện và 
nâng cao khả năng duy trì các kỹ năng mà người học đã đạt được thông qua việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng 
thời, các tài liệu giảng dạy hiệu quả có các đặc điểm như dựa trên các nguyên tắc học tập đúng đắn về mặt 
lý thuyết, khơi dậy và duy trì hứng thú và sự chú ý của người học, phù hợp với nhu cầu và nền tảng của 
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người học, cho các ví dụ về cách ngôn ngữ được sử dụng, cung cấp các hoạt động có ý nghĩa cho người 
học, và tạo cơ hội sử dụng ngôn ngữ giao tiếp và thực tế. Xem xét đến những vấn đề này là một khía cạnh 
thiết yếu của việc thiết kế các tài liệu giảng dạy hiệu quả. 

Khi cố gắng tóm tắt các bước khác nhau liên quan đến quá trình viết tài liệu, Jolly và Bolitho (1998) 
đưa ra các bước (1) xác định nhu cầu về tài liệu; (2) thăm dò nhu cầu; (3) hiện thực hóa tài liệu về mặt ngữ 
cảnh; (4) hiện thực hóa tài liệu về mặt giảng dạy; (5) xuất bản tài liệu và cho người học sử dụng tài liệu; và 
(6) đánh giá tài liệu theo các mục tiêu đã thống nhất. Bước đánh giá biến quá trình này trở nên năng động 
vì nó buộc giáo viên/ người viết phải kiểm tra xem họ đã đạt được các mục tiêu hay chưa. 
2.3.6. Xác định phương pháp và nội dung đánh giá 

Trong giáo dục, đánh giá gắn liền với thành tích ngôn ngữ và thành tích kiểm tra của người học 
(Lynch, 2003, tr. 11). Nunan (1990, p. 27) cũng chỉ ra rằng “trong giảng dạy ngôn ngữ, đánh giá đề cập đến 
quá trình xác định mức độ thông thạo của người học”. Chúng ta đánh giá sản phẩm của một khóa học ngôn 
ngữ hoặc kết quả học tập của học viên bằng các bài kiểm tra. Tuy nhiên, như Guba và Lincoln (1981, tr. 2) 
đề cập, các bài kiểm tra có thể cho biết “điều gì đó về các cá nhân chứ không cho biết gì về chương trình 
học”. Các loại bài kiểm tra phổ biến bao gồm bài kiểm tra trình độ đầu vào, bài kiểm tra xếp lớp, bài kiểm 
tra thường xuyên, bài kiểm tra cuối khoá hoặc bài kiểm tra năng lực phục vụ mục đích đánh giá tổng hợp 
hoặc đánh giá quá trình. 
2.3.7. Đánh giá chương trình giảng dạy 

Theo Brown (1995), đánh giá chương trình có thể được định nghĩa là “quá trình liên tục thu thập, 
phân tích và tổng hợp thông tin, toàn bộ mục đích của nó là thường xuyên cải tiến từng yếu tố của chương 
trình giảng dạy trên cơ sở đã biết về các yếu tố khác, riêng biệt cũng như tổng thể” (tr. 24). White et al. 
(1991, tr. 176) cũng đề cập đến thuật ngữ đánh giá là “thu thập bằng chứng về và đưa ra đánh giá về một 
chương trình giảng dạy tổng thể, bao gồm lập kế hoạch, thiết kế và thực hiện nó”. Đánh giá đóng vai trò 
trong việc “quyết định liệu một khóa học có cần được sửa đổi hoặc thay đổi theo cách nào đó để các mục 
tiêu khoá học có thể đạt được hiệu quả hơn. Nếu một số người học không đạt được các mục đích, mục tiêu 
đặt ra thì cần phải xác định lý do vì sao” (Nunan, 1988, tr. 118). Điều này có nghĩa là đánh giá khóa học 
không chỉ xem xét hiệu quả của khóa học, tức là mức độ tiến bộ của sinh viên về khả năng ngôn ngữ (Fink, 
1995, tr. 2), hoặc “giá trị” của nó (Worthen & Sanders, 1973, tr. 19 ), mà còn về sự phù hợp giữa nội dung 
và mục tiêu cũng như tính đầy đủ của các hoạt động dạy và học. Dudley-Evans và St John (1998, tr. 129) 
nói thêm rằng “đánh giá cũng sẽ chỉ ra những điểm yếu hoặc những đặc điểm không phù hợp với một nhóm 
người học cụ thể”. Do đó, đánh giá khóa học như một phần không thể thiếu trong quá trình xây dựng chương 
trình là một công cụ hữu hiệu giúp xác định các vấn đề và thiếu sót nếu có. 
2.4. Tham gia của giáo viên vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy 

Theo Print (1993, p. 23), khi giáo viên tham gia vào quá trình ra quyết định về chương trình học ở 
cấp trường, họ có được sự hiểu biết về các khái niệm và quy trình về chương trình giảng dạy. Để tham gia 
hiệu quả vào các hoạt động xây dựng chương trình giảng dạy, giáo viên cần phải làm quen cơ bản với các 
nguyên tắc thiết kế và xây dựng chương trình giảng dạy. 

Mặc dù Doll (1992) xem chuyên gia về chương trình giảng dạy chủ yếu là trưởng khoa hoặc hiệu 
trưởng, ông quan tâm đến vai trò của giáo viên trong lập kế hoạch và thực hiện chương trình giảng dạy ở 
cấp lớp, cấp trường và cấp khu vực. Theo ông, giáo viên nên tham gia “vào mọi giai đoạn” của quá tình 
xây dựng chương trình giảng dạy, bao gồm việc lập kế hoạch về “các mục tiêu, tài liệu, nội dung và phương 
pháp cụ thể”. Giáo viên nên có một “người điều phối” chương trình giảng dạy để thống nhất công việc của 
họ và phát triển “mối quan hệ với người giám sát và các giáo viên khác” liên quan đến chương trình giảng 
dạy (Doll, 1992, tr. 334). Oliva (2012) có góc nhìn rộng hơn về vai trò của giáo viên. Ông cho rằng giáo 
viên là “nhóm chính trong xây dựng chương trình giảng dạy”. Họ tạo nên “đa số hoặc tổng số thành viên 
của các ban và hội đồng chương trình giảng dạy”. Vai trò của họ là xây dựng, thực hiện và đánh giá chương 
trình giảng dạy. Theo cách nói của ông, giáo viên làm việc thành các ban và “khởi xướng các đề xuất, xem 
xét các đề xuất, thu thập dữ liệu, tiến hành nghiên cứu, liên hệ với phụ huynh và những người khác, viết và 
xuất bản tài liệu giảng dạy, thu thập phản hồi từ người học và đánh giá chương trình” (tr. 120). Quan điểm 
của Doll và Oliva xuất phát từ phương pháp tiếp cận từ dưới lên về chương trình giảng dạy, trong đó giáo 
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viên đóng vai trò chính. Taba (1962) đã phổ biến cách tiếp cận từ dưới lên trong bài viết kinh điển của bà 
về việc xây dựng chương trình giảng dạy. Rugg (1930) cũng đưa ra quan điểm rằng giáo viên phải được 
giải phóng khỏi nhiệm vụ trong lớp học để “chuẩn bị các khóa học, thu thập tài liệu và xây dựng đề cương 
của toàn bộ chương trình giảng dạy”. Sau đó, Caswell và Campbell (1935) cũng cho rằng giáo viên nên 
tham gia vào các ban về chương trình giảng dạy ở cấp trường, cấp khu vực và cả cấp tiểu bang trong mùa 
hè và đôi khi cần thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong năm học. 

Glickman và cộng sự (2010) có một góc nhìn bao quát về sự tham gia của giáo viên vào xây dựng 
chương trình giảng dạy. Họ xem xét ba cấp độ. Ở cấp độ một, vai trò của giáo viên là duy trì, ở đó họ dựa 
vào giáo trình, sách bài tập và tài liệu in đã có sẵn. Giáo viên ở cấp độ hai mang tính suy ngẫm, trăn trở và 
việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy chỉ giới hạn ở việc tinh chỉnh hoặc sửa đổi nội dung đã thỏa thuận. 
Ở cấp độ ba, theo ông là giai đoạn sáng tạo hoặc tạo sinh, chương trình giảng dạy được nghiên cứu ở cấp 
trường hoặc khoa; nội dung được thay đổi thường xuyên; giáo viên được xem là chuyên gia và có trách 
nhiệm cao hơn trong việc ra quyết định về chương trình giảng dạy. 
2.5. Các nghiên cứu trước đây về sự tham gia của giáo viên trong việc xây dựng chương trình giảng 
dạy và TACN 

Các nghiên cứu trước đây về TACN và sự tham gia của giáo viên trong xây dựng chương trình 
giảng dạy cho thấy mối quan tâm lớn đến xây dựng chương trình TACN hiệu quả nhằm chuẩn bị cho người 
học có thể đạt được năng lực liên quan đến tiếng Anh ở nơi làm việc hiện tại hoặc tương lai. Nhiều nghiên 
cứu khác nhau về giảng dạy TACN cũng như tham gia của giáo viên vào xây dựng chương trình giảng dạy 
đã được thực hiện. Tuy nhiên, những nghiên cứu này quan tâm đến sự tham gia của giáo viên vào xây dựng 
chương trình giảng dạy nói chung, chứ không phải chương trình TACN (Banegas, 2014; Eisenbach, 2012; 
Lam et al., 2013; Powell, 1992). Ngoài ra, các nghiên cứu này không được thực hiện trong bối cảnh Việt 
Nam, và cụ thể hơn là không trong bối cảnh các trường đại học Việt Nam. 

Ở Việt Nam, một số nghiên cứu về dạy và học TACN ở Việt Nam đã được thực hiện, nhưng nhiều 
nghiên cứu tập trung vào dạy học TACN nói chung, đặc biệt là những khó khăn mà giáo viên TACN thường 
gặp trong quá trình giảng dạy hoặc phương pháp hiệu quả trong giảng dạy TACN (Lê Thị Kiều Vân , 2017; 
Nguyễn Bửu Huân, 2020; Nguyễn Thị Tố Hoa & Phạm Thị Tuyết Mai, 2016). Bên cạnh đó, có một số 
nghiên cứu về xây dựng chương trình TACN nhưng hầu như chỉ tập trung vào một số bước nhất định của 
quy trình này, đặc biệt là phân tích nhu cầu và biên soạn tài liệu (Lê Thị Kiều Vân, 2017; Trần Tín Nghị, 
2014; Vũ Thị Hồng Vân, 2014), chứ không phải toàn bộ quá trình với bảy bước đã đề cập từ phân tích nhu 
cầu, xác định mục đích, mục tiêu, lựa chọn và sắp xếp nội dung, giảng dạy và hỗ trợ giảng dạy hiệu quả, 
biên soạn tài liệu, xác định nội dung và phương pháp đánh giá, và đánh giá chương trình giảng dạy. Ngoài 
ra, một số nghiên cứu đã được thực hiện liên quan đến sự không tương thích giữa chương trình học TACN 
và nhu cầu mục tiêu tại nơi làm việc (Hồ Thị Quỳnh Như, 2019; Vũ Thị Hồng Vân, 2014). Tuy nhiên, 
những nghiên cứu này không tập trung vào mức độ tham gia của giáo viên TACN vào từng bước trong số 
bảy bước nêu trên trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy. 

Do đó, nghiên cứu này hướng đến bổ sung vào điểm khuyết trong nghiên cứu về mức độ tham gia 
của giáo viên TACN vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, góp phần cải tiến quy trình xây dựng 
chương trình TACN cũng như việc giảng dạy TACN cho sát hợp với nhu cầu thực tế của xã hội ở nơi làm 
việc hiện tại hoặc tương lai của người học. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu điều tra làm rõ mức độ 
tham gia của giáo viên TACN vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, nhận thức của họ về quá 
trình này cũng như những thuận lợi, khó khăn thường gặp và những khuyến nghị của họ để cải tiến quá 
trình này. 
2.6. Tóm tắt chương 
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CHƯƠNG BA: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 
Phương pháp nghiên cứu của nghiên cứu này được triển khai nhằm tìm câu trả lời cho ba câu hỏi 

nghiên cứu sau: 
1. Giáo viên TACN có nhận thức thế nào về việc xây dựng chương trình giảng dạy cho học viên 

không chuyên tiếng Anh tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? 
2. Họ tham gia như thế nào vào quá trình xây dựng chương trình TACN cho học viên không chuyên 

tiếng Anh tại trường của mình? 
3. Họ gặp những thuận lợi và khó khăn gì, nếu có, khi tham gia vào quá trình đó và có đề xuất gì, 

nếu có, để cải tiến việc xây dựng chương trình giảng dạy ở trường của mình? 
Với mục đích chính là điều tra thực tiễn việc giáo viên TACN tham gia vào quá trình xây dựng 

chương trình giảng dạy và dựa vào bản chất của các câu hỏi nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu mô tả được 
lựa chọn sử dụng cho nghiên cứu này. 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp kết hợp để thu thập, phân tích dữ liệu và kết hợp cả dữ liệu 
định lượng và định tính ở một số giai đoạn của quá trình nghiên cứu để làm rõ vấn đề nghiên cứu, như được 
định nghĩa bởi Ivankova và Creswell (2009, trang 156). 
3.2. Người tham gia 

Những người tham gia nghiên cứu này là các giáo viên TACN từ bốn trường đại học trên đại bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các trường đại học này đều có khoa tiếng Anh, hoặc là khoa có sinh viên 
chuyên ngành tiếng Anh hoặc khoa dạy môn tiếng Anh cho học viên không chuyên tiếng Anh. Tám mươi 
sáu giáo viên TACN từ bốn trường đại học này đã được mời tham gia vào quá trình cung cấp dữ liệu cho 
nghiên cứu. Trong đó, tám mươi mốt giáo viên đã đồng ý tham gia và bảy mươi tám người trong số họ đã 
trả lời tất cả các câu hỏi đóng trong bảng câu hỏi, bao gồm hai mươi bốn giáo viên đến từ Đại học Một, 
mười chín giáo viên từ Đại học Hai, tám người từ Đại học Ba và hai mươi bảy người từ Đại học Bốn. 

Bảng 3.1: Thông tin dân tộc học của người tham gia 
Trường  Đại học 

Một 
Đại học 

Hai 
Đại học Ba Đại học 

Bốn 
Tổng 
cộng 

Tuổi Dưới 25 1 0 0 0 1 
 Từ 25 đến 30 1 3 0 0 4 
 Từ 31 đến 35 2 9 0 7 18 
 Từ 36 đến 40 4 3 2 8 17 
 Từ 41 đến 50 14 2 5 10 31 
 Trên 50 2 2 1 2 7 
Giới tính Nam 6 4 3 15 28 

Nữ 18 15 5 12 50 
Bằng cấp Cử nhân 2 3 0 1 6 

Thạc sỹ 19 13 7 15 54 
Nghiên cứu sinh 0 2 1 2 5 

 Tiến sỹ 3 1 0 8 12 
 Giáo sư/ Phó giáo sư 0 0 0 1 1 
Số năm 
giảng dạy 
TACN 

1-3 năm 3 1 0 6 10 
4-7 năm 2 7 1 6 16 
8-12 năm 3 5 2 9 19 
Trên 12 năm 16 6 5 6 33 

Chuyên 
ngành 

Giáo viên tiếng Anh 24 19 8 7 58 
Giáo viên chuyên 
ngành 

0 0 0 20 20 

Tổng cộng  24 19 8 27 78 
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Trong tổng số bảy mươi tám giáo viên tham gia vào quá trình thu thập dữ liệu của nghiên cứu và 

trả lời bảng hỏi, có hai mươi bốn giáo viên đồng ý tham gia phỏng vấn. Tuy nhiên, do lịch làm việc của các 
giáo viên, có hai mươi mốt giáo viên đã tham gia phỏng vấn. 
3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện bằng ba công cụ, đó là bảng hỏi, phỏng vấn và nghiên cứu tài 
liệu. Bảng hỏi được thiết kế dựa trên đánh giá tổng quan về lý thuyết, đặc biệt là khung lý thuyết xây dựng 
chương trình giảng dạy nói chung và chương trình TACN nói riêng được giới thiệu bởi các tác giả Brown 
(1995), Dudley-Evans & St. John (1998), Nation và Macalister (2010), Richards (2001) và Hutchinson và 
Waters (1987). 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, bảng hỏi bao gồm thông tin dân tộc học của người tham gia và 
phần chính của bảng hỏi điều tra thực hành của người tham gia trong việc xây dựng chương trình giảng dạy 
tại trường của họ. Phần chính được chia thành bảy phần theo bảy bước của quá trình xây dựng chương trình 
TACN, đó là (1) phân tích nhu cầu TACN, (2) xác định mục đích hoặc mục tiêu, (3) lựa chọn và sắp xếp 
nội dung, (4) xác định phương pháp giảng dạy và hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy hiệu quả, (5) lựa chọn 
hoặc biên soạn tài liệu dạy học, (6) xác định phương pháp và nội dung đánh giá, và (7) đánh giá chương 
trình giảng dạy TACN (Brown, 1995; Dudley-Evans & St John, 1998; Nation & Macalister, 2010; Richards, 
2001). Tất cả các phần này nhằm làm rõ mức độ tham gia của giáo viên vào từng bước của quá trình xây 
dựng chương trình TACN. 

Một công cụ khác của nghiên cứu là phỏng vấn, bao gồm các phỏng vấn bán cấu trúc được thiết kế 
để định hướng cho tác giả và giúp người tham gia dễ dàng cung cấp câu trả lời chi tiết liên quan đến thực 
hành của họ trong mỗi bước của quá trình xây dựng chương trình TACN. 

Bảng 3.2: Yêu cầu nghiên cứu và công cụ thu thập dữ liệu tương ứng 
STT Câu hỏi nghiên cứu Công cụ thu thập 

dữ liệu tương ứng 
1 Giáo viên TACN có nhận thức thế nào về việc xây dựng 

chương trình giảng dạy cho học viên không chuyên tiếng Anh 
tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh? 

Bảng hỏi 
Phỏng vấn 

2 Họ tham gia vào quá trình xây dựng chương trình giảng dạy 
TACN cho học viên không chuyên tiếng Anh tại trường của 
mình như thế nào? 

Bảng hỏi 
Phỏng vấn 
Nghiên cứu tài liệu 

3 Họ có những thuận lợi, khó khăn gì, nếu có, khi tham gia vào 
quá trình đó và có đề xuất gì, nếu có, để cải tiến quá trình xây 
dựng chương trình giảng dạy tại trường của mình? 

Bảng hỏi 
Phỏng vấn 

3.3.1. Nghiên cứu tài liệu và vật tạo tác 
Nghiên cứu tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu này như một phương pháp thu thập dữ liệu bổ 

sung. Như Patton (1987) và Lynch (1996) đề xuất, nó cho phép tác giả thu được thông tin cơ bản liên quan 
đến quá trình của khóa học TACN, các mục tiêu, nội dung và phương pháp giảng dạy đã nêu, từ đó tạo điều 
kiện thuận lợi để xác định các vấn đề cần được làm rõ trong bảng hỏi và phỏng vấn. 
Trong suốt quá trình thu thập dữ liệu, một số tài liệu và vật tạo tác đã được thu thập, chủ yếu bao gồm 
chương trình/ giáo trình TACN, sách giáo trình và tài liệu giảng dạy TACN, các bài kiểm tra, kỷ yếu hội 
thảo, bài báo và biểu mẫu phản hồi của sinh viên. Cụ thể, trong số đó có ba mươi hai chương trình / giáo 
trình, sáu kỷ yếu hội thảo, mười tám giáo trình và tài liệu giảng dạy, mười bốn bài kiểm tra, hai mươi hai 
bài báo và một biểu mẫu phản hồi của sinh viên. Đáng chú ý, không có văn bản chính thức nào đưa ra 
hướng dẫn về việc giảng dạy TACN hoặc xây dựng chương trình giảng dạy TACN, ngoại trừ các hướng 
dẫn xây dựng chương trình giảng dạy nói chung. 
3.3.2. Bảng câu hỏi 

Bảng câu hỏi được thiết kế dựa trên đánh giá tổng quan về lý thuyết, đặc biệt là khung lý thuyết 
xây dựng chương trình giảng dạy nói chung và chương trình TACN nói riêng (Brown, 1995; Dudley-Evans 
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& St John, 1998; Hutchinson & Waters, 1987; Nation & Macalister, 2010; Richards, 2001) và đã trả lời các 
câu hỏi nghiên cứu đặt ra. 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, bảng hỏi được chia thành ba phần chính, đó là (1) thông tin dân 
tộc học của người tham gia, (2) nhận thức và thực hành của người tham gia về việc xây dựng chương trình 
TACN, (3) những thuận lợi và khó khăn mà họ gặp phải, nếu có, trong quá trình xây dựng chương trình 
TACN và những đề xuất của họ, nếu có,  để cải tiến quá trình xây dựng chương trình TACN. Đối với phần 
chính thứ hai, nhận thức và thực hành của người tham gia về việc xây dựng chương trình TACN được chia 
thành bảy nhóm theo bảy bước của quá trình xây dựng chương trình TACN. Số lượng các mục cho mỗi 
cụm được trình bày trong Bảng 3.3. (xem Phụ lục 1 và 2 về bảng câu hỏi đầy đủ) 

Bảng 3.3: Phân bổ các mục trong bảng câu hỏi 
STT Phần Nội dung Số lượng 

câu hỏi 
Định dạng 

câu hỏi 
I. Thông tin chung 

1  Thông tin dân tộc học của những 
người tham gia 

6 Đóng 

II. Quan điểm của giáo viên TACN và thực tiễn tham gia vào quá trình xây dựng chương trình 
2 Quy trình xây dựng chương 

trình giảng dạy TACN 
Nhận thức chung của người tham gia 
về quy trình xây dựng chương trình 
giảng dạy TACN 

3 Đóng & mở 
(kết hợp) 

3 Phân tích nhu cầu nhằm xây 
dựng chương trình giảng dạy 
TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước một, phân tích nhu cầu 
TACN 

9 Đóng & mở 
(kết hợp) 

4 Xác định mục đích / mục tiêu 
khóa học trong quá trình xây 
dựng chương trình TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước hai, xác định các mục đích 
hoặc mục tiêu khóa học 

3 Đóng & mở 
(kết hợp) 

5 Lựa chọn và sắp xếp nội dung 
khóa học trong quá trình xây 
dựng chương trình TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước ba, lựa chọn và sắp xếp nội 
dung 

2 Đóng & mở 
(kết hợp) 

6 Xác định phương pháp giảng 
dạy và hỗ trợ hoạt động giảng 
dạy hiệu quả 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước bốn, xác định phương pháp 
giảng dạy và hỗ trợ hoạt động giảng 
dạy hiệu quả 

6 Đóng & mở 
(kết hợp) 

7 Lựa chọn/ biên soạn giáo 
trình/ tài liệu dạy học trong 
quá trình xây dựng chương 
trình giảng dạy TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước năm, lựa chọn hoặc biên 
soạn giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy 

6 Đóng & mở 
(kết hợp) 

8 Xác định phương pháp và nội 
dung đánh giá trong quá trình 
xây dựng chương trình TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước sáu, xác định phương pháp 
và nội dung đánh giá 

6 Đóng & mở 
(kết hợp) 

9 Đánh giá chương trình giảng 
dạy như một bước của quá 
trình xây dựng chương trình 
TACN 

Nhận thức của người tham gia và thực 
hành bước bảy, đánh giá chương trình 
giảng dạy đã thực hiện thông qua các 
kênh hoặc công cụ khác nhau 

3 Đóng & mở 
(kết hợp) 

III. Thuận lợi, khó khăn và khuyến nghị về việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN 
10  Những thuận lợi và khó khăn mà 

người tham gia gặp phải trong quá 
trình xây dựng chương trình giảng dạy 
TACN và những đề xuất cải tiến của 
họ 

9 Mở 
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3.3.3. Phỏng vấn 

Công cụ phỏng vấn được sử dụng trong nghiên cứu này để tìm hiểu chi tiết hơn các vấn đề chính 
được đưa ra trong ba câu hỏi nghiên cứu. Các vấn đề này bao gồm nhận thức của giáo viên TACN về việc 
xây dựng chương trình giảng dạy, thực tiễn họ tham gia vào xây dựng chương trình giảng dạy, các thuận 
lợi, khó khăn gặp phải trong thực tế, các khuyến nghị và kỳ vọng của họ để cải thiện quá trình này tại trường 
của mình. 

Nghiên cứu sử dụng công cụ phỏng vấn bán cấu trúc để định hướng câu hỏi cho người nghiên cứu 
và giúp người tham gia cung cấp câu trả lời chi tiết. Các câu hỏi phỏng vấn cũng theo bảy bước của quá 
trình xây dựng chương trình TACN nhằm thu thập câu trả lời chi tiết từ người tham gia về nhận thức và 
thực hành xây dựng chương trình TACN tại các trường của họ nói chung. Ngoài ra, các câu hỏi phỏng vấn 
cũng tập trung vào những thuận lợi và khó khăn của người tham gia liên quan đến việc xây dựng chương 
trình giảng dạy TACN và đề xuất của họ để cải tiến quá trình này. (Xem Phụ lục 3 về danh sách đầy đủ các 
câu hỏi phỏng vấn chính). 
3.4. Thí điểm thu thập dữ liệu 

Bảng câu hỏi được thực hiện thí điểm trên chín giáo viên có cùng đặc điểm với người tham gia của 
nghiên cứu. Họ cũng là giáo viên TACN tại một trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn trong số 
chín giáo viên không hoàn thành bảng câu hỏi. Các cuộc phỏng vấn sau đó cho thấy bảng câu hỏi quá dài 
và một số mục không rõ ràng. Bảng hỏi sau đó được chỉnh sửa dựa trên thảo luận với các giáo viên được 
phỏng vấn và giáo viên hưỡng dẫn để tăng mức độ hợp lệ và tin cậy. 

Năm cụm câu hỏi và ba tiểu mục trong các cụm còn lại được loại ra khỏi bảng hỏi để đảm bảo thời 
gian hoàn thành hợp lý cho giáo viên. Năm cụm bị xóa liên quan đến đặc điểm của mục đích khóa học, đặc 
điểm của mục tiêu khóa học, cơ sở lựa chọn nội dung khóa học, quy trình biên soạn giáo trình TACN và 
các phần trong mỗi bài học của giáo trình TACN. 

Một số tiểu mục trong các cụm câu hỏi còn lại đã được lược bỏ hoặc chỉnh sửa để rút ngắn bảng 
hỏi và tránh khó hiểu. Đối với câu hỏi 9A, 9B và 9C, ba tiểu mục bị lược bỏ là “nhận xét về những khó 
khăn khác nhau của học viên”, “khó khăn trong sử dụng tiếng Anh” và “khó khăn chung trong các tình 
huống giao tiếp khác nhau”. Ba tiểu mục đã được thêm vào cụm từ “tại nơi làm việc tương lai của sinh 
viên” để dễ hiểu hơn. Đối với các câu hỏi 12A và 12B về khung chương trình, các thuật ngữ tương đương 
bằng tiếng Anh đã được thêm vào bên cạnh tiếng Việt vì người tham gia có thể quen thuộc hơn với những 
thuật ngữ này. 
3.5. Quy trình thu thập dữ liệu 
3.6. Phương pháp phân tích dữ liệu 
3.6.1. Phân tích tài liệu và vật tạo tác 

Như đã trình bày ở trên, một số tài liệu đã được thu thập, bao gồm ba mươi hai chương trình/ giáo 
trình, sáu kỷ yếu hội thảo, mười tám giáo trình và tài liệu giảng dạy, mười bốn bài kiểm tra, hai mươi hai 
bài báo và một biểu mẫu phản hồi của sinh viên. 

Kho dữ liệu này được tác giả nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm hiểu rõ bối cảnh liên quan đến từng trường 
đại học mà quá trình xây dựng chương trình giảng dạy diễn ra và đồng thời nhằm khám phá các bằng chứng 
thực nghiệm về diễn biến thực tế của quá trình này. Các mẫu chương trình giảng dạy được thu thập và các 
tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN cho thấy rõ quá trình thực hành họ 
đã thực hiện cũng như các thuận lợi, khó khăn mà họ gặp phải. 
3.6.2. Phân tích dữ liệu bảng câu hỏi 

Dữ liệu từ bảng hỏi, nhất là các câu hỏi đóng, được phân tích bằng phần mềm SPSS để tìm hiểu 
nhận thức cũng như thực hành của giáo viên về quá trình xây dựng chương trình TACN. Đối với dữ liệu 
định tính từ các câu hỏi mở, tác giả áp dụng mã hóa nội dung, trong đó dữ liệu được xem xét để xác định 
các chủ đề, chủ điểm, sau đó chúng được gán nhãn và trình bày trong phần kết quả để trực tiếp trả lời các 
câu hỏi nghiên cứu. 
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3.6.3. Phân tích dữ liệu phỏng vấn 
Các cuộc phỏng vấn được giải băng và dịch sang tiếng Anh. Bước tiền mã hóa bao gồm việc đọc 

bảng giải băng, tìm kiếm các ý và vấn đề chính liên quan đến câu hỏi nghiên cứu. Dữ liệu phỏng vấn sau 
đó được mã hóa để làm nổi bật các phần trích xuất của dữ liệu được giải băng và gán nhãn chúng thành các 
chủ đề, chủ điểm để chúng có thể dễ dàng được nhận diện, truy xuất và chia nhóm, giúp quá trình gán nhãn 
các khuynh hướng dữ liệu chính diễn ra sau đó.  
3.7. Tính xác trị và tính tin cậy 
3.8. Tóm tắt chương 
 

CHƯƠNG BỐN: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Nhận thức của giáo viên về việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN cho học viên không 
chuyên tiếng Anh 
4.1.1. Nhận thức chung của giáo viên về việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN 

Bảng 4.1: Nhận thức chung của giáo viên về các bước xây dựng chương trình TACN 

 
Nhận thức của giáo viên về cách nhà trường hoặc khoa triển khai quá trình xây dựng chương trình 

giảng dạy TACN cũng như nhận thức của họ về mức độ tham gia của chính mình vào quá trình này có sự 
khác nhau ở các bước khác nhau. Với các giá trị được gắn với 1, 2, 3, 4 và 5 tương ứng là hoàn toàn không 
liên quan, ở mức thấp, mức trung bình, khá và rất tốt, giá trị trung bình cao nhất là 3,31 chỉ tiểu mục xác 
định phương pháp dạy và học (Bảng 4.3). Con số này cho thấy, nhìn chung giáo viên tham gia nhiều nhất 
vào bước xác định phương pháp dạy và học mặc dù mức độ tham gia vào hoạt động này chỉ cao hơn một 
chút so với mặt bằng chung. Kết quả tương tự đối với các tiểu mục xác định phương pháp và nội dung đánh 
giá với trị trung bình là 3,08 và lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy với trị trung bình 
là 3,01. 

Bảng 4.3: Nhận thức chung của giáo viên về sự tham gia của mình 
vào các bước xây dựng chương trình TACN 

 
Bảng 4.3 cũng cho thấy mức độ tham gia chung của giáo viên vào quá trình xây dựng chương trình 

TACN là dưới mức trung bình hoặc ở mức thấp đối với một số bước nhất định. Cụ thể, giáo viên đã tham 
gia bước lựa chọn và sắp xếp các nội dung ở mức thấp hơn một chút so với mức trung bình (m = 2,97) hoặc 
xác định mục đích, mục tiêu môn học với mức trung bình là 2,81. Tuy nhiên, mức độ tham gia chung của 
giáo viên vào quá trình xây dựng chương trình TACN ở mức rất thấp bao gồm các bước đánh giá chương 
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trình đã thực hiện thông qua các kênh hoặc công cụ khác nhau với trị trung bình là 2,24 hoặc phân tích nhu 
cầu của TACN với trị trung bình là 2,22. 

Dữ liệu phỏng vấn cũng có kết quả tương tự với bảng hỏi. Các giáo viên được phỏng vấn nói chung 
cho rằng họ không tham gia vào quá trình đánh giá chương trình TACN với các tiêu chí đánh giá rõ ràng 
ngoại trừ một số loại bảng hỏi để hỏi người học về giáo viên, quá trình giảng dạy và cả chương trình học. 
Hầu hết các giáo viên được phỏng vấn cũng nói rằng họ không tham gia vào quá trình phân tích nhu cầu 
chính thức và có hệ thống trước khi xây dựng chương trình giảng dạy TACN, chương trình này thường do 
trưởng khoa hoặc trưởng nhóm được giao thực hiện. Do đó, bước xác định các mục đích hoặc mục tiêu của 
khóa học không phải là quá trình họ tham gia nhiều. Dữ liệu này cũng có thể được kiểm tra chéo bằng độ 
lệch chuẩn được hiển thị trong Bảng 3, nằm trong khoảng từ 0,999 đến 1,190. 
4.1.2. Nhận thức của giáo viên về các bước trong việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN 
4.1.2.1. Bước Một: Phân tích nhu cầu của TACN 

Để điều tra nhận thức của giáo viên về bước đầu tiên trong quá trình xây dựng chương trình TACN, 
đó là phân tích nhu cầu của TACN, họ được hỏi về tầm quan trọng của các công cụ đối với việc điều tra 
nhu cầu của TACN. Kết quả trong Bảng 4.4 đã chứng minh rằng các giáo viên nhìn chung nhận thấy rằng 
các công cụ được hỏi là quan trọng. 

Bảng 4.4: Nhận thức của giáo viên về các công cụ phân tích nhu cầu của TACN 

 
Với phạm vi từ 2 đến 5 đối với mục bảng hỏi, hội thảo, quan sát và phỏng vấn, và từ 1 đến 5 đối 

với kết quả thi hoặc kiểm tra và các tài liệu hiện có, Bảng 4.4 cho thấy một số giáo viên không cho rằng 
những công cụ này là quan trọng đối với việc điều tra nhu cầu của TACN. Dữ liệu phỏng vấn cũng tiết lộ 
rằng một số giáo viên thậm chí không nghĩ đến những công cụ này trong việc giảng dạy TACN của họ vì 
họ không tham gia vào điều tra hoặc phân tích nhu cầu. 

Bảng 4.6: Nhận thức của giáo viên về các bên liên quan tham gia vào phân tích nhu cầu của TACN 

 
Câu hỏi 10A trong bảng câu hỏi điều tra nhận thức của giáo viên về những người cần được khảo 

sát trong điều tra nhu cầu TACN. Bảng 4.6 cho thấy các giáo viên coi các bên liên quan được hỏi trong 
bảng hỏi là đối tượng khảo sát quan trọng trong quá trình này. Theo đó, họ coi cựu sinh viên hoặc nhân 
viên làm việc trong lĩnh vực này là đối tượng khảo sát quan trọng với trị trung bình cao nhất là 4,37, giáo 
viên TACN với trị trung bình là 4,36, sinh viên với trị trung bình là 4,33, nhà quản lý, nhà tuyển dụng hoặc 
chuyên gia với trị trung bình là 4,29 và giáo viên chuyên ngành với trị trung bình là 4,15. Những con số 
này cũng được khẳng định bởi dữ liệu phỏng vấn cho thấy rằng tương tự như các khía cạnh khác của điều 
tra và phân tích nhu cầu TACN, nhận thức của giáo viên là cũng cao đối với các đối tượng khảo sát được 
đề cập. 
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4.1.2.2. Bước Hai: Xác định các mục tiêu hoặc mục tiêu của khóa học 
Bảng 4.7: Nhận thức của giáo viên về cơ sở xác định mục đích hoặc mục tiêu khoá học 

 
Dữ liệu phỏng vấn cũng tương thích với dữ liệu bảng hỏi đối với nhận thức của giáo viên về các cơ 

sở để xác định mục đích, mục tiêu khóa học. Họ nói rằng khi xác định mục đích, mục tiêu khóa học, điều 
rất quan trọng là phải căn cứ vào nhu cầu TACN đã được phân tích, đặc biệt là nhu cầu tình huống hoặc 
nhu cầu mục tiêu trong điều kiện làm việc thực tế cùng với nhu cầu học tập để tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động học tập. Chỉ khi đó, các mục đích, mục tiêu khoá học mới được cụ thể hóa một cách có cơ sở và 
có ý nghĩa cho toàn bộ quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN. 
4.1.2.3. Bước Ba: Lựa chọn và sắp xếp các nội dung 

Bảng 4.8: Nhận thức của giáo viên về các loại khung chương trình TACN 

 
Câu hỏi 12A hỏi ý kiến của giáo viên về loại khung giáo trình nào là quan trọng nhất, tức là cách 

lựa chọn và sắp xếp nội dung để xây dựng chương trình TACN. Họ được yêu cầu đánh số các mục từ quan 
trọng nhất đến ít quan trọng nhất với số 1 là quan trọng nhất và số 8 là ít quan trọng nhất. Bảng 4.8 cho thấy 
giáo viên nhận thức rằng loại khung chương trình TACN quan trọng nhất chương trình dựa trên chủ đề 
hoặc nội dung với trị trung bình là 1,83. 
4.1.2.4. Bước Bốn: Phương pháp giảng dạy và hỗ trợ để giảng dạy hiệu quả 

Để điều tra nhận thức của giáo viên về bước xác định phương pháp giảng dạy và hỗ trợ hoạt động 
giảng dạy hiệu quả, câu hỏi 13A hỏi quan điểm, ý kiến của giáo viên về các yếu tố, hoạt động hoặc cơ chế 
đảm bảo tính hiệu quả của chương trình giảng dạy TACN và câu hỏi 14A tìm hiểu quan điểm, ý kiến của 
giáo viên về các hoạt động hỗ trợ việc thực hiện chương trình TACN một cách hiệu quả. 
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Bảng 4.9: Nhận thức của giáo viên về các yếu tố đảm bảo hiệu quả của chương trình TACN 

 
4.1.2.5. Bước Năm: Lựa chọn, biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy 

Đối với bước năm, lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, câu hỏi 15A xem xét quan 
điểm, ý kiến của giáo viên về việc lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy trong quá trình 
xây dựng chương trình TACN và câu hỏi 16A hỏi về quan điểm, ý kiến của giáo viên về cơ sở lựa chọn, 
biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy của TACN. 

Đối với quan điểm, ý kiến của giáo viên về cơ sở lựa chọn, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng 
dạy trong quá trình xây dựng chương trình TACN, giáo viên nhận thấy các khía cạnh nêu trong câu hỏi 
16A là quan trọng hoặc rất quan trọng (Bảng 4.12). Cụ thể, họ coi cơ sở về mục đích, mục tiêu của chương 
trình giảng dạy là rất quan trọng với trị trung bình là 4,69, nội dung đã được xác định với trị trung bình là 
4,58 và nhu cầu TACN đã được phân tích với trị trung bình là 4,55. Các khía cạnh khác được đánh giá là 
quan trọng, đó là kinh nghiệm của giáo viên với trị trung bình là 4,44, phương pháp kiểm tra, đánh giá với 
trị trung bình là 4,36, quan điểm về dạy và học ngôn ngữ với trị trung bình là 4,33, thời gian được phân bổ 
với trị trung bình là 4,22, cấu trúc bài học đã được xác định với trị trung bình là 4,13 và quan điểm về ngôn 
ngữ với trị trung bình là 3,99 (Bảng 4.12). 
Bảng 4.12: Nhận thức của giáo viên về các cơ sở để lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu TACN 

 
4.1.2.6. Bước Sáu: Xác định phương pháp và nội dung đánh giá 

Để khảo sát nhận thức của giáo viên về bước thứ sáu trong quá trình xây dựng chương trình TACN, 
xác định phương pháp và nội dung đánh giá, câu hỏi 17A xem xét quan điểm, ý kiến của giáo viên về việc 
xác định phương pháp và nội dung đánh giá trong quá trình xây dựng chương trình TACN và câu hỏi 18A 
hỏi về quan điểm, ý kiến của giáo viên về các cơ sở, nguyên tắc để xác định các yêu cầu kiểm tra, đánh giá 
trong quá trình xây dựng chương trình TACN. 
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Bảng 4.13: Nhận thức của giáo viên về việc xác định phương pháp và nội dung đánh giá trong quá 
trình xây dựng chương trình TACN 

 
Đối với quan điểm, ý kiến của giáo viên về các cơ sở, nguyên tắc xác định các yêu cầu kiểm tra, 

đánh giá trong quá trình xây dựng chương trình TACN, các giáo viên nhận thấy các khía cạnh được liệt kê 
trong câu hỏi 18A là quan trọng hoặc rất quan trọng. 
Bảng 4.14: Nhận thức của giáo viên về các cơ sở, nguyên tắc xác định các yêu cầu kiểm tra, đánh giá 

trong quá trình xây dựng chương trình TACN 

 
4.1.2.7. Bước Bảy: Đánh giá chương trình giảng dạy đã thực hiện thông qua các kênh, công cụ khác 
nhau 

Để xem xét nhận thức của giáo viên về bước bảy, đánh giá chương trình giảng dạy đã thực hiện 
thông qua các kênh, công cụ khác nhau, câu hỏi 19A hỏi quan điểm, ý kiến của giáo viên về các nội dung 
cần đánh giá trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy (Bảng 4.15). 
Bảng 4.15: Nhận thức của giáo viên về các nội dung cần được đánh giá trong đánh giá chương trình 

giảng dạy TACN 

 
4.2. Tham gia thực tế của giáo viên vào quá trình xây dựng chương trình TACN tại một số trường 
đại học trên đại bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
4.2.1. Bước Một: Phân tích nhu cầu TACN 
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Bảng 4.16: Các công cụ phân tích nhu cầu TACN được trường/khoa sử dụng 

 
Trong phỏng vấn, giáo viên nói rằng việc phân tích nhu cầu không được thực hiện hoặc được thực 

hiện một cách không chính thức. Đối với những chuyên ngành có nhiều giáo trình và tài liệu trên thị trường, 
khoa đã chọn một giáo trình bắt buộc và các tài liệu bổ sung khác có sẵn trên thị trường để giảng dạy và 
học tập. Cơ sở lý luận của sự lựa chọn này sẽ được thảo luận trong các phần sau liên quan đến việc lựa chọn 
hoặc biên soạn giáo trình. Do đó, việc phân tích nhu cầu không được thực hiện một cách chính thức bằng 
các công cụ nêu trong câu hỏi 8A, 8B và 8C. Đối với những chuyên ngành mà giáo trình và các tài liệu 
khác không có trên thị trường, các khoa và giáo viên phải tự biên soạn giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy 
cho mình. Tuy nhiên, do một số lý do sẽ được thảo luận trong phần 4.3.1 liên quan đến những khó khăn 
trong phân tích nhu cầu TACN, việc phân tích nhu cầu cũng không được tiến hành chính thức. Thay vào 
đó, họ nói chuyện với một số giáo viên hoặc sinh viên chuyên ngành để có ý tưởng chung về nội dung họ 
cần, làm cơ sở để khoa hoặc giáo viên tìm kiếm hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu phù hợp. 

Các giáo viên tại Đại học Hai đã cung cấp một bảng hỏi được thiết kế để gửi cho sinh viên vào cuối 
khóa học nhằm thu thập ý kiến của họ về giáo viên, cách giảng dạy và giáo trình. Tuy nhiên, các giáo viên 
tại Đại học Bốn nói rằng họ đã thực hiện điều tra bằng bảng hỏi để thăm dò ý kiến của sinh viên mà khoa 
không can thiệp nhiều. 

Bảng 4.17: Các công cụ phân tích nhu cầu TACN được giáo viên sử dụng 

 
Trong số bốn trường đại học, chỉ có một trường đại học cung cấp bảng hỏi được gửi vào cuối khóa 

học tiếng Anh cho chung cả chương trình Tiếng Anh tổng quát và TACN, thu thập ý kiến của sinh viên về 
giáo viên, cách dạy và học, giáo trình và các tài liệu khác. Bảng hỏi này có thể giúp thu thập một số thông 
tin về nhu cầu người học và nhu cầu học tập nhưng không phải là nhu cầu mục tiêu cần thiết và chủ yếu 
cho việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN. 

Bảng 4.19: Các nội dung được giáo viên thu thập để phân tích nhu cầu TACN 
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Dữ liệu phỏng vấn liên quan đến nội dung mà khoa và giáo viên thu thập trong quá trình điều tra 
nhu cầu TACN cũng tương thích với dữ liệu bảng hỏi. Tại tất cả bốn trường đại học, việc xây dựng chương 
trình giảng dạy TACN được giao cho một số ít giáo viên cao cấp là trưởng khoa hoặc trưởng nhóm và có 
kinh nghiệm lâu năm trong giảng dạy TACN như Giáo viên 4, một giáo viên TACN cao cấp tại Đại học 
Một, cho biết: 

“Chương trình giảng dạy TACN được xây dựng bởi trưởng khoa hoặc một trưởng nhóm được phân 
công, thường là người đã có nhiều kinh nghiệm giảng dạy TACN. Chúng tôi không thực hiện phân tích 
nhu cầu chính thức, rõ ràng mà dựa trên tên và các từ khóa phổ biến của chuyên ngành để tìm kiếm giáo 
trình và tài liệu tham khảo trên thị trường hoặc trên mạng. Đôi khi chúng tôi hỏi giáo viên chuyên ngành 
về một số khía cạnh như nhu cầu TACN, tài liệu TACN hoặc tài liệu chuyên ngành, một số từ vựng 
TACN, v.v. nhưng chúng tôi thường làm điều này riêng lẻ, theo mối quan hệ cá nhân với các giáo viên 
chuyên ngành… ” 

Do cách thực hiện này, các nội dung có hệ thống, cần thiết cho việc phân tích nhu cầu TACN không 
được thu thập đầy đủ và thích hợp trong quá trình xây dựng chương trình TACN. 

Bảng 4.21: Các bên liên quan tham gia vào phân tích nhu cầu TACN bởi giáo viên 

 
Trong phỏng vấn với trưởng khoa và giáo viên, họ bày tỏ những khó khăn khi tiếp cận tình huống 

mục tiêu với những người trực tiếp làm việc trong lĩnh vực chuyên ngành, bao gồm các nhà quản lý, nhà 
tuyển dụng, chuyên gia, cựu sinh viên hoặc nhân viên làm việc trong lĩnh vực này. Nhiều người trong số 
họ thậm chí không nghĩ đến sự tham gia của những người này. Thay vào đó, họ dựa vào kinh nghiệm của 
bản thân, các cuộc nói chuyện cá nhân với sinh viên, giáo viên chuyên ngành trong trường và các giáo viên 
TACN khác trong khoa. 
4.2.2. Bước Hai: Xác định các mục tiêu hoặc mục tiêu của khóa học 

Bảng 4.23: Cơ sở cho việc xác định mục đích, mục tiêu khoá học bởi giáo viên 

 
Dữ liệu phỏng vấn tương thích với dữ liệu bảng hỏi khi các giáo viên thừa nhận rằng việc xác định 

mục đích, mục tiêu khoá học về cơ bản là dựa theo các thuật ngữ chung và kinh nghiệm của người xây 
dựng chương trình chứ chưa dựa trên dữ liệu và thông tin được thu thập từ phân tích nhu cầu TACN một 
cách khoa học và có hệ thống. Giáo viên 9, phó trưởng khoa và là người xây dựng chương trình giảng dạy 
TACN tại Đại học Hai, đã nói rằng: 

“Trên thực tế, chúng tôi đã chọn giáo trình trước, sau đó sử dụng nội dung chính trong giáo trình để xây 
dựng thành nội dung của khóa học. Và chúng tôi cũng dựa trên giáo trình để viết các mục đích, mục 
tiêu của khóa học TACN về kiến thức và kỹ năng. Rất khó căn cứ vào khung trình độ ngoại ngữ 6 bậc 
Việt Nam để viết các mục đích, mục tiêu TACN vì các đặc tả của nó không tập trung vào TACN mà cơ 
bản là tập trung vào tiếng Anh tổng quát…” 

Trong chương trình được thu thập tại bốn trường đại học, các mục tiêu khóa học TACN được trình 
bày khá chung chung về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Ví dụ, trong giáo trình TACN Tiếng Anh cho Xây 
dựng 1 của Đại học Một, các mục tiêu đã được xác định như sau: 
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“Trang bị cho học viên các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh, cũng như các kiến thức liên quan 
đến ngành xây dựng cần thiết cho công việc sau này của họ. Học viên có thể phát triển các kỹ năng 
nghe, nói và đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh liên quan đến kiến thức xây dựng, thực hành biên phiên 
dịch và củng cố các điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản. Học viên sẽ đạt trình độ tương đương A1 đến A2 
theo tiêu chuẩn Châu Âu sau khi hoàn thành học phần này.” 

4.2.3. Bước Ba: Lựa chọn và sắp xếp các nội dung 
Bảng 4.24: Các loại khung chương trình TACN được phát triển tại trường/khoa 

 
Các phỏng vấn về quá trình lựa chọn và sắp xếp nội dung cho các học phần TACN cho thấy có sự 

khác biệt giữa các chuyên ngành có nhiều giáo trình, tài liệu trên thị trường và các chuyên ngành không có 
hoặc không có nhiều giáo trình trên thị trường hoặc trên mạng. Đối với trường hợp thứ nhất, các khoa tổ 
chức các cuộc họp chuyên môn và các giáo viên đóng góp ý kiến về việc chọn giáo trình và các tài liệu 
tham khảo cho khóa học TACN hoặc thậm chí chương hoặc bài nào sẽ được lựa chọn trong các giáo trình 
cụ thể. Giáo viên 11 tại Đại học Ba, người được giao viết chương trình giảng dạy TACN đã nói rằng: 

“Sau khi khoa đã chọn một giáo trình trên thị trường và các chương, bài để đưa vào chương trình giảng 
dạy, chúng tôi sẽ liệt kê chúng thành nội dung cụ thể trong chương trình giảng dạy. Bản thân các nội 
dung sau đó được dùng làm cơ sở để viết mục đích, mục tiêu của khóa học…” 

Đối với những chuyên ngành chưa có nhiều giáo trình và tài liệu tham khảo trên thị trường, các 
khoa phải tổ chức biên soạn giáo trình và các tài liệu giảng dạy khác. Phó trưởng khoa đồng thời là giáo 
viên TACN tại Đại học Hai đã giải thích rằng: 

“Chúng tôi giao cho các giáo viên chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình TACN cho một đối tượng người 
học cụ thể. Trên thực tế, có một số nội dung TACN mà chúng tôi thường thảo luận không chính thức 
hoặc chính thức trong các cuộc họp của khoa, được xác định bằng cách dựa trên các thuật ngữ chuyên 
ngành chính thường được thảo luận phổ biến trong trường, ví dụ: nhập cư, điều tra, an ninh mạng, v.v. 
và người biên soạn hoặc nhóm biên soạn giáo trình sẽ chọn một số nội dung nhất định để đưa vào giáo 
trình. Thứ tự của các nội dung này cũng được sắp xếp mang tính chất tương đối, chủ yếu là theo chủ 
quan của người biên soạn giáo trình vì rất khó xác định nội dung nào nên đặt hay sau trong giáo trình…” 

Các chương trình TACN được thu thập trên thực tế cũng cho thấy rằng các nội dung khóa học 
TACN được lựa chọn và sắp xếp theo nội dung trong giáo trình bắt buộc được xác định trong chương trình. 
Các giáo trình có thể được chọn từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới như Nhà xuất bản Oxford hoặc Nhà 
xuất bản Cambridge hoặc do chính các giáo viên trong khoa biên soạn. 
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4.2.4. Bước Bốn: Phương pháp luận và hỗ trợ để giảng dạy hiệu quả 
Bảng 4.26: Các yếu tố hoặc cơ chế do giáo viên thực hiện để đảm bảo hiệu quả của chương trình TACN 

 
Trong phỏng vấn với giáo viên, chỉ có giáo viên tại một trong số bốn trường cho biết rằng khoa của 

họ đã tổ chức buổi định hướng đầu khoá để nâng cao nhận thức của sinh viên về mục đích, mục tiêu của 
khóa học và phương pháp giảng dạy, học tập, tự học và các phương pháp liên quan khác. Tại các trường 
khác, hầu hết các giáo viên cho biết họ thực hiện việc giảng dạy như đã nêu trong chương trình, đôi khi họ 
có nói chuyện với sinh viên về các vấn đề cụ thể nhưng điều này không phải lúc nào cũng diễn ra và phụ 
thuộc vào thời gian họ có thể có. Một trong các trường đại học này đã cung cấp bảng hỏi mà họ sử dụng để 
thu thập ý kiến phản hồi của sinh viên vào cuối khóa học, thực tế là bao gồm cả Tiếng Anh tổng quát và 
học phần TACN, để phản hồi về giáo trình, phương pháp giảng dạy của giáo viên và sở thích học tập của 
chính người học. 

Bảng 4.28: Tham gia của giáo viên vào các hoạt động hỗ trợ thực hiện chương trình TACN 
 

 
Trong các phỏng vấn, chỉ có giáo viên tại một trường cho biết rằng trường đã hợp tác với một 

trường đại học khác ở Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức một tuần tập huấn về giảng dạy TACN cho giáo 
viên nhưng hoạt động này được đánh giá cao về sự nỗ lực hơn là tính hiệu quả của nó. Hầu hết các giáo 
viên TACN được phỏng vấn nói rằng họ dựa trên giáo trình được giao để tìm kiếm kiến thức và tài liệu liên 
quan từ mạng Internet hoặc từ giáo viên chuyên ngành nhờ vào các mối quan hệ cá nhân của họ. Vì vậy, 
họ không có kiến thức hệ thống về môn học hoặc áp dụng phương pháp giao tiếp để giúp học sinh sử dụng 
ngôn ngữ cần cho công việc tương lai của họ. Thay vào đó, họ cố gắng truyền đạt những gì mình hiểu về 
các nội dung cụ thể cho sinh viên bằng tiếng Anh và giúp sinh viên về mặt ngôn ngữ bằng phương pháp 
dạy tiếng Anh truyền thống. Tuy nhiên, họ chỉ ra rằng họ được hỗ trợ về ngân hàng đề thi và một số bài 
kiểm tra do giáo viên biên soạn rồi chia sẻ với nhau. 

Các tài liệu thu được từ việc thu thập dữ liệu bao gồm chương trình TACN, kỷ yếu hội nghị, bảng 
hỏi trong lớp học, tài liệu đào tạo, chứng minh rằng các khoa quan tâm đến việc giảng dạy TACN theo 
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nhiều cách. Tuy nhiên, sự quan tâm này được thể hiện trong các tài liệu một cách rời rạc hoặc còn nhiều 
vấn đề gây tranh cãi và chưa đi đến một kết luận chung rõ ràng để hướng dẫn thực hiện. Trường Đại học 
Hai đã từng tổ chức một hội nghị về giảng dạy TACN với các bài viết nói về một số điểm rời rạc của giảng 
dạy TACN như từ vựng, đọc, nghe, nhưng không nói về giảng dạy kỹ năng nói hoặc viết. Cũng có những 
bài viết về chương trình giảng dạy hoặc giáo trình TACN nhưng lại tập trung vào khung lý thuyết nhiều 
hơn là về tình hình của trường. Tuy nhiên, những bài báo này có thể được coi là bước khởi đầu cho những 
nghiên cứu sâu hơn về giảng dạy TACN nói chung và về chương trình giảng dạy TACN nói riêng. Một hội 
nghị khác diễn ra tại Đại học Một, tập trung nhiều hơn vào tiếng Anh tổng quát hơn là giảng dạy trên TACN 
với một bài báo về dạy đọc TACN. 
4.2.5. Bước Năm: Lựa chọn hoặc biên soạn sách khóa học hoặc tài liệu giảng dạy 

Sau khi xác định khung nội dung và phương pháp giảng dạy trong quá trình xây dựng chương trình 
giảng dạy TACN, bước tiếp theo, hay bước năm, là lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy 
cho học phần TACN. Câu hỏi 15B và 15C trong bảng hỏi tương ứng hỏi về mức độ đầy đủ của những tài 
liệu này ở trường và mức độ tham gia của giáo viên TACN vào việc lựa chọn hoặc biên soạn những tài liệu 
này. Trong khi đó, các câu hỏi 16B và 16C điều tra về mức độ việc khoa và giáo viên áp dụng các nguyên 
tắc cụ thể trong lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy trong quá trình xây dựng chương 
trình TACN. 

Bảng 4.30: Tham gia của giáo viên vào việc lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu TACN 

 
4.2.6. Bước Sáu: Xác định phương pháp và nội dung đánh giá 

Bảng 4.34 cũng cho thấy mức độ giáo viên TACN áp dụng các cơ sở, nguyên tắc cụ thể trong việc 
thiết kế các công cụ đánh giá. Theo đó, họ đã áp dụng ba trong số các cơ sở, nguyên tắc được nêu ở mức 
trên trung bình, bao gồm khả năng cung cấp thông tin giúp điều chỉnh quá trình dạy và học tiếp theo với trị 
trung bình là 3,24, có thể xây dựng thành ngân hàng câu hỏi thi với trị trung bình là 3,21, có tác dụng hỗ 
trợ tốt ngược lại cho quá trình dạy và học tiếp theo với trị trung bình là 3,14. Hai cơ sở, nguyên tắc còn lại 
được giáo viên TACN áp dụng trong thiết kế các công cụ đánh giá bao gồm sự tương thích của nó với nội 
dung và phương pháp học tập với trị trung bình là 2,79 và có thể đo lường kết quả học tập so với mục tiêu 
và kết quả học tập đã đặt ra với trị trung bình là 2,37. 
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Bảng 4.34: Mức áp dụng của giáo viên về các cơ sở lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình và tài liệu 
TACN 

 
4.2.7. Bước Bảy: Đánh giá chương trình giảng dạy đã thực hiện thông qua các kênh hoặc công cụ 
khác nhau 

Bước cuối cùng hay bước bảy trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN là đánh giá 
chương trình giảng dạy đã thực hiện thông qua các kênh hoặc công cụ khác nhau. Câu hỏi 19B trong bảng 
hỏi điều tra thực tiễn tại các khoa trong áp dụng hoặc sử dụng các nội dung đã xác định để đánh giá trong 
quá trình đánh giá chương trình giảng dạy trong khi câu hỏi 19C tìm hiểu thực hành của giáo viên TACN 
về việc áp dụng hoặc tham khảo các nội dung này. 

Bảng 4.36: Giáo viên thực hành đánh giá chương trình giảng dạy TACN 

 
4.3. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng giáo trình TACN 
4.4. Tóm tắt chương 
 
 

CHƯƠNG NĂM: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính 
Trong nghiên cứu này, nhận thức của giáo viên TACN về các bước xây dựng chương trình giảng 

dạy đã được nghiên cứu. Khi vấn đề về các bước xây dựng chương trình TACN được đặt ra một cách rõ 
ràng, các giáo viên TACN nhận thức rằng việc thực hiện các bước một cách có trình tự hợp lý và kỹ lưỡng 
là quan trọng hoặc rất quan trọng. Họ nhận thức rằng tất cả bảy bước là cần thiết và không thể thiếu để cung 
cấp thông tin cho từng bước sau đó cũng như toàn bộ quá trình xây dựng chương trình TACN. 

Các giáo viên TACN nhận thức được rằng nhiều vấn đề khó khăn, gây tranh cãi trong giảng dạy 
TACN là do bước đầu tiên là phân tích nhu cầu TACN đã không được thực hiện một cách khoa học và toàn 
diện. Do đó, việc khắc phục có thể bắt đầu từ việc tiến hành phân tích toàn diện và có hệ thống về bốn khía 
cạnh của nhu cầu TACN để làm cơ sở điều chỉnh các bước sau của quá trình xây dựng chương trình TACN. 
Tham gia của giáo viên TACN vào từng bước trong quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN cũng 
đã được điều tra. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên TACN thường thực hiện các bước này ở mức độ 



 

 

 

23 

trung bình hoặc thấp ngoại trừ một số khía cạnh trong mỗi bước. Các bước mà giáo viên TACN tham gia 
nhiều nhất là xác định phương pháp giảng dạy và hỗ trợ cho việc giảng dạy hiệu quả, và xác định nội dung 
và phương pháp đánh giá; và các bước họ tham gia ít nhất là phân tích nhu cầu, xác định mục đích, mục 
tiêu khoá học và đánh giá chương trình giảng dạy. Thực trạng này là do bước đầu tiên của quy trình, tức 
phân tích nhu cầu TACN, chưa được thực hiện đúng cách và toàn diện, dẫn đến các bước sau không có 
thông tin hoặc chưa dựa trên cơ sở khoa học đúng đắn, đầy đủ cho quá trình xây dựng chương trình TACN. 
Những thuận lợi và khó khăn mà giáo viên TACN gặp phải trong quá trình xây dựng chương trình giảng 
dạy rất đa dạng từ bước đầu tiên là phân tích nhu cầu đến bước cuối cùng là đánh giá chương trình học. 
Những thuận lợi đối với giáo viên TACN trong quá trình này có thể kể đến là kiến thức và kỹ năng hiện có 
trong giảng dạy và lập kế hoạch bài giảng trong giảng dạy Tiếng Anh tổng quát, giáo trình và tài liệu giảng 
dạy có sẵn cho một số chuyên ngành nhất định, sự hỗ trợ và khuyến khích từ khoa và trường, và sự giúp đỡ 
cá nhân từ các giáo viên chuyên ngành trong cùng trường. 

Những khó khăn mà giáo viên TACN thường gặp phải trong quá trình xây dựng chương trình giảng 
dạy trước hết là nhu cầu mục tiêu của nơi làm việc chưa được phân tích đầy đủ và các mục đích, mục tiêu 
khóa học chưa được xác định rõ ràng. Thực trạng này là do việc phân tích nhu cầu TACN rất ít được thực 
hiện, làm cho giáo viên TACN gặp khó khăn khi tập trung đạt được các mục đích, mục tiêu thiết thực và 
hợp lý. Hơn nữa, các giáo viên TACN thường phụ trách một số lượng lớn các lớp học và các nhiệm vụ 
chuyên môn khác nên hầu như không có nhiều thời gian cho nghiên cứu TACN nói chung và cải tiến 
chương trình TACN nói riêng. Những khó khăn khác có thể kể đến là thiếu giáo trình và tài liệu TACN phù 
hợp, thiếu kiến thức chuyên ngành, thiếu hỗ trợ từ trường và khoa về kỹ năng giảng dạy và xây dựng chương 
trình TACN, và thiếu các công cụ hiệu quả để phân tích nhu cầu, đánh giá kết quả học tập, hoặc đánh giá 
chương trình giảng dạy TACN đã thực hiện. 

Với nỗ lực đóng góp vào cải tiến quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN, các giáo viên 
TACN đã đề xuất các khuyến nghị khác nhau bao gồm tiến hành phân tích nhu cầu toàn diện làm cơ sở 
khoa học cho các giai đoạn sau của quá trình xây dựng chương trình giảng dạy, xác định các mục đích, mục 
tiêu rõ ràng dựa trên kết quả phân tích nhu cầu, lựa chọn và sắp xếp nội dung chương trình trên cơ sở phân 
tích nhu cầu và các mục đích, mục tiêu khóa học, từ đó chính các nội dung này đóng vai trò là cơ sở khoa 
học cho việc lựa chọn, biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy. Họ cũng khuyến nghị trường, khoa hỗ trợ 
giáo viên đào tạo kiến thức chuyên ngành, tổ chức môi trường dạy và học hiệu quả, cung cấp công cụ đánh 
giá và các công cụ hiệu quả để liên tục phân tích nhu cầu và đánh giá chương trình giảng dạy. 
5.2. Khuyến nghị 

Với kỳ vọng nâng cao chất lượng giảng dạy TACN, phần này đề xuất một số khuyến nghị để cải 
thiện quá trình xây dựng chương trình TACN. Việc xây dựng chương trình giảng dạy TACN là một quá 
trình theo chu kỳ (Brown, 1995; Nations & Macalister, 2010), vì vậy trường, khoa có thể đánh giá lại hiệu 
quả của chương trình TACN hiện tại về mức độ đáp ứng các nhu cầu TACN bao gồm nhu cầu tình huống, 
nhu cầu học tập và nhu cầu của người học và tham khảo ý kiến của giáo viên TACN. Quá trình cải tiến có 
thể bắt đầu từ việc tiến hành phân tích toàn diện và có hệ thống về bốn khía cạnh của nhu cầu TACN làm 
cơ sở để điều chỉnh các bước sau của quá trình xây dựng chương trình TACN. Vì giáo viên TACN không 
chỉ là giáo viên mà còn là cộng tác viên, người thiết kế khóa học và cung cấp tài liệu, người nghiên cứu và 
đánh giá (Dudley-Evans & St. John, 1998), khoa, trường nên có kế hoạch từng bước và khả thi để đưa giáo 
viên tham gia vào từng bước của quá trình xây dựng chương trình giảng dạy TACN nhằm đảm bảo hiệu 
quả tốt hơn. 

Trong bước một, phân tích nhu cầu TACN, các trường, khoa nên tổ chức các hội nghị mời không 
chỉ giáo viên TACN, giáo viên chuyên ngành và những người có liên quan khác trong trường mà còn cần 
mời cả các chuyên gia khác bên ngoài trường như các chuyên gia trong lĩnh vực cụ thể, nhà lãnh đạo, người 
quản lý, người sử dụng lao động tương lai của sinh viên, cựu sinh viên hoặc nhân viên hiện đang làm việc 
trong lĩnh vực này. Các loại hội nghị này là cần thiết để thảo luận về nhu cầu sử dụng TACN, xác định mục 
đích, mục tiêu khóa học dựa trên nhu cầu TACN và ý kiến chuyên gia, các nội dung chính cần đề cập trong 
khóa học, v.v. Để xác định đúng nhu cầu TACN, một điều khác mà các trường và khoa có thể làm là tạo ra 
sự kết nối giữa trường và các doanh nghiệp hoặc nơi làm việc. Trường, khoa sau đó nên tổ chức hoặc 
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khuyến khích giáo viên TACN đi thực tế đến nơi làm việc hiện tại hoặc tương lai của sinh viên để có kinh 
nghiệm thực tế về các nhiệm vụ mục tiêu và những ý tưởng thiết thực hơn về nhiệm vụ mà sinh viên đang 
thực hiện hoặc sẽ thực hiện trong tương lai. 

Trong bước hai, trường, khoa nên đưa giáo viên TACN tham gia vào thảo luận và xác định các mục 
đích, mục tiêu khóa học dựa trên nhu cầu TACN mà họ đã tham gia thu thập và nghiên cứu. Các cơ sở này 
không chỉ bao gồm nhu cầu ngôn ngữ mà còn bao gồm nhu cầu tình huống mục tiêu, nhu cầu người học, 
nhu cầu học tập và các cơ sở khác như khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam, trình độ chuẩn đầu vào 
và chuẩn đầu ra của học viên được quy định trong khung chương trình giảng dạy, kinh nghiệm giảng dạy 
TACN, v.v. Các mục đích, mục tiêu cụ thể do đó phải được xác định rõ ràng và đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chuẩn về tính sát hợp, cụ thể, đo lường được và có thể đạt được, để có thể trở thành cơ sở đáng tin cậy và 
xác đáng cho việc thiết kế toàn bộ các bước tiếp theo trong xây dựng chương trình học. 

Tương tự, việc lựa chọn và sắp xếp thứ tự các nội dung của khóa học ở bước ba cũng nên được 
thảo luận và quyết định với sự tham khảo ý kiến của giáo viên TACN, những người đã có hiểu biết rõ ràng 
về nhu cầu TACN và các mục đích, mục tiêu của khóa học đã được xác định. 

Khi trường, khoa xác định phương pháp giảng dạy, học tập và các hoạt động hỗ trợ giảng dạy ở 
bước bốn, giáo viên TACN nên tham gia nhiều hơn vào việc thảo luận và thiết lập cơ chế hỗ trợ việc thực 
hiện chương trình giảng dạy. Các hoạt động, cơ chế cần được tổ chức, thiết lập có thể kể đến như các buổi 
định hướng, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức của học viên về mục đích, mục tiêu khóa học, giúp học viên 
tìm hiểu về phương pháp dạy, học và tự nghiên cứu, tổ chức điều tra bằng bảng hỏi và các công cụ khác để 
tìm hiểu nhu cầu của người học về động cơ, cách học, hoạt động dạy và học, v.v. 

Trong việc lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập ở bước năm, trường, khoa 
cũng như cá nhân giáo viên TACN cần dựa trên các cơ sở khác nhau, đặc biệt là các nhu cầu TACN đã 
được thu thập và phân tích, và các mục đích, mục tiêu khóa học đã được xác định. Tương tự, khi lựa chọn 
hoặc biên soạn các phương pháp và nội dung đánh giá ở bước sáu, khoa cũng như giáo viên TACN cũng 
nên xem xét nhiều cơ sở khác nhau, đặc biệt là khả năng có thể đo lường kết quả học tập so với mục tiêu 
đã đặt ra, có tác động ngược trở lại tốt cho quá trình dạy và học tiếp theo, v.v. 

Ngoài bước một và bước hai, bước bảy cũng là một trong những bước trong quy trình xây dựng 
chương trình TACN cần được cải thiện nhiều nhất. Trường, khoa cần có kế hoạch đánh giá liên tục và theo 
chu kỳ từng bước của quá trình xây dựng và thực hiện chương trình TACN cũng như tính hiệu quả của toàn 
bộ chương trình giảng dạy. Bên cạnh đó, cần xây dựng bộ tiêu chí toàn diện, hiệu quả để thực hiện đánh 
giá từng bước cũng như toàn bộ quá trình xây dựng chương trình giảng dạy. Các công cụ cụ thể cần được 
phát triển bao gồm bảng hỏi, câu hỏi phỏng vấn, biểu mẫu phản hồi, biểu mẫu quan sát, v.v. Các hoạt động 
đánh giá cũng nên được thực hiện bao gồm tổ chức các hội nghị liên quan, tổ chức các chuyến đi thực tế 
đến nơi làm việc hiện tại hoặc tương lai của sinh viên, định hướng và khuyến khích nghiên cứu về xây dựng 
chương trình giảng dạy, v.v. 
5.3. Đóng góp của nghiên cứu 

Luận án đóng góp cả về mặt lý thuyết và thực nghiệm. Về mặt lý thuyết, nghiên cứu dựa trên các 
tài liệu lý thuyết và thực tiễn để hình thành một khung khái niệm bao gồm bảy bước, đó là phân tích nhu 
cầu TACN, xác định mục đích, mục tiêu khóa học, lựa chọn và sắp xếp nội dung chương trình, phương 
pháp giảng dạy và hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy hiệu quả, lựa chọn hoặc biên soạn giáo trình, tài liệu 
TACN, xác định nội dung và phương pháp đánh giá, và đánh giá chương trình học. 

Về mặt thực nghiệm, nghiên cứu đóng góp vào cải tiến quá trình xây dựng chương trình giảng dạy 
TACN bằng cách làm rõ mức độ tham gia của giáo viên TACN trong việc xây dựng chương trình giảng 
dạy cho học viên không chuyên tiếng Anh tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên TACN cần tham gia nhiều hơn vào từng bước của quá trình xây 
dựng chương trình giảng dạy. 
5.4. Hạn chế của nghiên cứu 
5.5. Đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo 
5.6. Tóm tắt chương 
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