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CHAPTER 1.  INTRODUCTION 

1.1. The setting of the study 

Large-scale language proficiency (LP) training held as part of the Project 2020 

has a substantial influence on the teachers of English in the Central Highlands of 

Vietnam. Thanks to it, most teachers in Gia Lai and Kon Tum provinces were assessed 

and trained in ELP programs for the target set of the C1-CEFR. While Project 2020 aims 

to organize many training workshops to deal with teachers’ ELP and their PD, there has 

been a limited number of research exploring the effectiveness of post-training activities 

in Vietnam, specifically teachers’ language proficiency maintenance (LPM) after 

finishing formal training workshops. Therefore, it would be helpful to investigate 

teachers’ LPM after finishing formal training workshops.  

1.2. Statement of the problem 

The LP of language teachers in EFL contexts is a key component of their 

professionalism because EFL teachers’ LP is the main source of language input that 

is considered as an essential principle for effective instructed language learning 

(Ellis, 2005; Freeman et al., 2015; Kim & Elder, 2008; Le & Renandya, 2017; Pham, 

2017). Given EFL teachers achieve a standardized level of LP, LPM is necessary for 

language teachers since “regardless of the skills and knowledge that FL teachers possess 

when they commence teaching, maintenance and improvement must be an ongoing 

process” (Peyton, 1997, p.4). However, in Vietnam in general and in the Central 

Highlands of Vietnam in particular, little seems to be done to explore in-service EFL 

teachers’ LPM as well as strategies they implement to maintain the achieved level of 

proficiency. Maintaining the achieved level of LP in a non-speaking English 

circumstance like Vietnam, where most people do not use English in their daily l ife 

and where English native speakers are hardly available for learners to communicate , 

may not be a very easy job. Once EFL teachers have passed the standardized test and 

achieved the required level of LP by the MOET, they would not need to retake the test, 

which may contribute to preventing the teachers’ effort to implementing activities to 

maintain the achieved level of proficiency (MOET, 2017). More importantly, EFL 

teachers in the Central Highlands of Vietnam do not have many opportunities to 

communicate with native speakers and do not usually use much English in their teaching 

practices due to students’ low and different levels of LP within one classroom. The 

geographical traits and rural working conditions might deprive them of opportunities for 

co-constructing knowledge and skills. Last but not least, family issues, job 

commitments, and low incomes may make it challenging for them to invest more time 

in their LP improvement and maintenance. Therefore, by employing the mixed-methods 

approach, this research is believed to provide unique insights into Central Highlands 

EFL teachers’ perceptions of the ELP training as part of PD for their LPM, their 

perceptions of changes in their teaching practices, factors affecting their LPM, and 
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strategies they implemented to maintain the achieved level of proficiency after leaving 

the training workshops. 

1.3. Aims and Objectives 

The purpose of the study is to investigate upper secondary school EFL teachers’ 

perceptions and their practices for their LP development and maintenance. Firstly, it 

aims to identify the teachers’ perceptions of the ELP training as part of PD for their LP 

improvement and maintenance. Secondly, the study aims to explore the EFL teachers’ 

perceptions of changes in teaching practices as a result of their participation in the LP 

training; and it identifies whether the teachers’ perceptions of changes in teaching 

practices bring about their practices of LPM. Lastly, it investigates strategies and 

activities the teachers implemented to maintain the achieved level of LP. Thus, the study 

is designed to answer the overarching research question: What are the teachers’ 

perceptions of and their practices for their LP maintenance and development. This 

overarching research question generated three sub-questions as follows: 1. What are 

upper secondary school English language teachers’ perceptions of language proficiency 

training for their language proficiency improvement and maintenance? 2. What changes 

in teaching practices are perceived by upper secondary school teachers as a result of 

their language proficiency improvement? 3.  What do the teachers do for their language 

proficiency maintenance? 

1.4. Scope of the study 

The study looks into teachers’ perceptions of the necessity and major impacts of 

the national-large scale ELP training workshops on EFL teachers in Gia Lai and Kon 

Tum provinces that authorized universities mainly held as part of Project 2020. The 

results of this study are from perceptions of the EFL teachers who had participated in 

those training workshops and achieved the CEFR C1 level after the training. It does not 

involve ELP training workshops beyond Project 2020. The scope of the study is, 

therefore, limited to the ELP training workshops held by authorized universities for EFL 

teacher LP improvement and development. Additionally, the research addresses not 

only the teachers’ LPM but also their LP improvement. Secondly, this study focuses on 

exploring changes (whether or not, what and how, in pronunciation accuracy, and use 

of vocabulary or grammar) the teachers perceived in their teaching practices as a result 

of LP improvement after returning from the formal training workshops. Changes 

perceived by the teachers after the training regarding the language skills, the use of 

vocabulary or grammar, and the knowledge of phonetics and phonology were taken into 

consideration since these language knowledge and skills are embedded in the current 

teaching curriculum at upper secondary schools. Thus, changes in the knowledge areas 

of semantics, morphology, and pragmatics were not explicitly included. Finally, the 

research setting is the regional upper secondary schools in the Central Highlands of 

Vietnam, where the EFL teaching and learning context and other socio-economic 
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factors may differ from those of other cities in the country. Therefore, whether the EFL 

teachers encountered any challenges and how they dealt with those difficulties while 

making efforts to maintain the achieved level of proficiency, and their perceptions and 

practices of LPM may differ from the teachers in regions to regions. 

1.5. Significance of the study 

While in Vietnam the efforts to improve EFL teachers’ LP have been vast and 

costly on the national level, the effects of those efforts can only be reflected first and 

foremost by the stakeholders, especially the teachers themselves. This study holds 

significance in three main areas. First, although there has been much research in ELP 

and PD in language education, very few of previous studies were conducted in the 

settings of mountainous and remote areas. Therefore, from the perspective of academic 

contribution, this in-depth study has contributed to the literature in these fields. 

Particularly, the findings of this study highlight the need to refocus existing theories in 

EFL teacher proficiency maintenance and professional development so that they are 

more relevant to the teaching of an L2 or FL in other exceptional contexts. Secondly, 

the main methodological contribution of the study has been the successful use of the 

mixed-method concurrent strategy that contributes towards the development and 

interpretation of a comprehensive understanding of EFL teachers’ perceptions of ELP 

training and practices for their LP maintenance. Thirdly, this study investigates 

strategies and activities that EFL teachers in the Central Highlands of Vietnam 

implemented to maintain their achieved level of proficiency and potential factors 

affecting their LPM. Findings of the study may provide useful information for both 

teacher educators and policymakers by providing teacher with relevant post-training 

activities as part of PD to facilitate their professionalism. This study, therefore, is an 

attempt to provide detailed insights of in-service EFL teachers’ implementation of 

activities for their LPM, a top-down language policy from the perspective of the 

teachers themselves. 

1.6. Organization of the thesis 

CHAPTER 2. LITERATURE REVIEW  

2.1. Definitions of the key terms 2.1.1. Professional development 2.1.2. Teacher 

professional development 2.2. English language proficiency  

2.2.1 EFL teachers’ language proficiency  

Teachers’ LP refers to not only teachers’ knowledge of English language system 

but their ability to use English to communicate as well (Hulstijn, 2011). It is argued that 

LP is often associated with the ability to perform, that is, how a person uses English to 

communicate effectively in real life. However, when it comes to English language 

teachers, there is a consensus understanding that LP refers to both their knowledge of 

English language system and their ability to perform the language as users, analysts, and 
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teachers to both communicate and enact their role as a teacher. This is also the working 

definition of teachers’ LP adopted for this study. 

2.2.2. Language proficiency maintenance 

LPM is associated with activities teachers intentionally take to maintain and 

develop the level of proficiency gained or achieved by language users. LPM is mainly 

concerned with FL users who often do not have the opportunities to use the target/foreign 

language they have learnt frequently outside the classroom context and very often face the 

risk of losing the proficiency they have gained. In this study, LPM refers to the efforts to 

sustain the level of LP and is associated with the strategies and activities intentionally 

taken after having attended the training workshops by EFL teachers to maintain the 

achieved level of proficiency so as to be able to both teach the TL and to use that language 

to communicate effectively. 

2.2.3. EFL teachers’ language proficiency maintenance 

The emphasis in language maintenance is mostly felt in EFL contexts where most 

teachers do not have many opportunities of communicating with native speakers of 

English (Berry, 1990; Cullen, 1994), which is also the case of Vietnam. EFL teachers are 

required to frequently use English both inside and outside the classroom since, once 

improved, if lack of use or practice, language teachers are very likely to deteriorate 

or lose what they have acquired over time (Schmid & Mehotcheva, 2012). For EFL 

teachers, specifically EFL teachers in remote, mountainous areas in Central 

Highlands of Vietnam, maintaining LP after training is a matter of consideration. 

Teachers’ LPM is associated with activities teachers intentionally take to maintain and 

develop the level of proficiency gained or achieved by language users. LPM is mainly 

concerned with foreign language users who often do not have the opportunities to use the 

target/foreign language they have learnt frequently outside the classroom context and very 

often face the risk of losing the proficiency they have gained. In this study, LPM refers to 

the efforts to sustain the level of LP and is associated with the strategies and activities 

intentionally taken after having attended the training workshops by EFL teachers to 

maintain the achieved level of proficiency so as to be able to both teach the TL and to use 

that language to communicate effectively. 

2.3. The role of teacher classroom language 2.3.1. Language as a means of 

communication 2.3.2. Functions of teachers’ language 2.3.2.1. For teaching, 

pedagogical and instructional functions 2.3.2.2. For classroom management 2.3.2.3. 

For interpersonal communication 2.4. The role of EFL teachers’ LP 2.4.1. 

Teachers’ English language as a valuable source of FL input 2.4.2. Teachers’ 
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English language as scaffolding language development 2.5. EFL teachers’ LP and 

professional standard and development  

2.6. In-service teachers’ professional development in Vietnam 2.6.1. The National 

Foreign Languages Project (Project 2020) 

Project 2020 aims at testing, training, and retraining teachers of English in 

Vietnam, which has had strong impacts on many aspects of language learning and 

teaching at all levels of education over the past ten years (Government of Vietnam, 

2017). To improve and develop the English proficiency of in-service language teachers, 

the Vietnamese Government has put more emphasis on language improvement activities 

in training programs, including components of content knowledge and pedagogical 

competencies (MOET, 2008; MOET, 2017). The Circular 30/2009/TT-BGDDT 

promulgated by the MOET on professional standards of teachers of lower secondary and 

upper secondary schools was issued in 2009 and considered as a guideline to set 

professional standards for both language teachers and FL learning outcomes at all levels 

of education, for teacher training, TPD and teaching, and learning performance 

evaluation (MOET, 2009). Thus, since the implementation of Project 2020, the level of 

EFL teachers has been promulgated in Vietnamese government policy. 

2.6.2. English teachers’ professional standards and in-service teachers’ 

English proficiency  

Project 2020 contributed to setting the threshold of LP levels for EFL teachers at 

primary schools, lower and upper secondary schools, and at the tertiary level and 

improving teachers’ English proficiency nationwide. Upper secondary school teachers 

are expected to achieve the CEFR-C1 level to qualify for teaching English in upper 

secondary school (MOET, 2014, MOET, 2020). Together with LP training workshops 

initiated in 2013, since the academic school year 2016-2017, each year, about a hundred 

teachers at primary, lower, and upper secondary schools have been selected by the 

DOETs to train the ELTeach program of Cengage National Geographic Learning by 

authorized universities. The enhancement of ELP and English language pedagogical 

skills for language teachers at all levels of education as part of PD is also one of the 

major goals and prior training activities of the MOET (MOET, 2008; MOET, 2017).  

2.6.3. In-service teachers’ English proficiency training 2.6.3.1. Training program 

and training modes 

Following the 6-scale framework of CEFR, EFL teachers at upper secondary 

schools are required to attain the CEFR-C1 level (MOET, 2012, 2014). Teachers’ ELP 

is assessed in four skills, reading, writing, speaking, and listening. The training 

workshops were designed for upper secondary school EFL teachers to develop and achieve 

at least one higher level of proficiency after the training. The training workshops consisted 

of both online and onsite types of training, which suggested about 400 guided learning hours 

to advance from one level of proficiency to the next. The teacher trainers of the authorized 



 

6 

 

universities have met the standard qualifications as promugated in Decision No 

2912/QĐ-BGDĐT dated August 23, 2016 of the MOET, and Decision 2913/QĐ-

BGDĐT dated August 23, 2016 of the MOET. 

2.6.3.2. Training materials  

In adopting the 6-scale framework of CEFR for upper secondary school teachers, 

the training materials known as published training textbooks were approved by Project 

2020 and authorized universities. Most of the selected English language textbooks were 

published by academic publishers and available in Vietnam (e.g., Vietnamese 

Standardized Test of English Proficiency (VTEP), Cambridge University Press, Oxford 

University Press, Macmillan Education, National Geographic Learning (Cengage 

Learning), and Pearson).  

2.7. Upper secondary school English language teachers in the Central Highlands 

2.7.1. Teachers’ general English proficiency 

Most in-service upper secondary school EFL teachers in the Central Highlands, 

who had participated in LP training workshop(s) by authorized institutions, achieved 

the CEFR-C1 level as professional standards. The total number of upper secondary 

school teachers in Gia Lai and Kon Tum who had reached CEFR-C1 level until 2017 

was 198 out of 232 (85%) and 80 out of 116 (69%), respectively (DOET, 2017).  Also, 

many key teachers and leader teachers are appointed by the DOETs to be trained in 

the ELTeach program of Cengage National Geographic Learning by authorized 

universities every year (in this study, key teachers are the ones who had been trained 

and achieved the CEFR C1 level and were selected to be trained in classroom English 

proficiency through the ELTeach program; leader teachers are the ones who have 

administrative duties at school).   

2.7.2. Teachers’ English proficiency training 

Before the training, the teacher trainees took a placement test and were identified 

to have the CEFR-B2. When the training workshop ended, these participants took part 

in the exam by the training universities, and they were among the trainees who obtained 

the CEFR-C1 level. After having achieved CEFR C1 level, in-service EFL teachers are 

selected by the DOET to participate in short-term LP improvement workshops as part 

of PD held annually by authorized universities. EFL teachers are given many 

opportunities to put their ideas into teaching practice during and after the training. The 

LP training workshops prioritize the development of language knowledge and 

pedagogical skills in practice for EFL teachers. English is mainly adopted as the medium 

of instruction for providing EFL teachers with many teaching techniques for developing 

and improving teacher professional skills. 
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2.8. Review of previous studies  

Several studies (e.g., Nunan, 1991; Farrell, 2007; Nunan & Bailey, 2009; Murray, 

2010; Zuhairini, 2010; Valmori & Costa, 2016, Ostovar-Namaghi & Rahmanian, 2018) 

have been carried out in various contexts to explore factors affecting teachers’ LPM, and 

activities they implemented to maintain their LP. However, little seems to be done to 

explore in-service EFL teachers’ perceptions and practices of maintaining the achieved 

level of proficiency. There has been an increase in opportunities for EFL teachers to 

develop their ELP and improve their professional knowledge and skills both formally 

and informally. Formally, classroom observations seminars, meetings, training 

workshops, presentations at national and international conferences, and symposiums are 

appropriate resources for EFL teachers to improve professional knowledge and skills. 

(Farrell, 2007; Harmer, 2007; Nunan & Bailey, 2009; Reilly, 1998). Informally, Reilly 

suggests that “traveling abroad, the use of computer-aided instruction, self-instruction, 

and specific uses of cultural resources in their local ethnic communities” (p. 5) can be 

beneficial to keeping individuals maintaining foreign language skills. Whether it is the 

individual or institutional form, joining TPD activities is of great importance since they 

can enhance teachers’ teaching practices and promote students’ learning achievement 

(Le & Renandya, 2017; Pham, 2017).   

Research in strategies used to maintain LP was even more popular. Zuhairini 

(2010) carried out a study on identifying types of strategies that EFL teachers in 

Indonesia used to maintain proficiency. Murray (2010) suggests some activities from 

teachers’ motivation to keep up with English language teaching issues and maintain their 

LP. Similarly, Valmori and Costa (2016) focused on EFL teachers and found that 

teachers should develop and maintain their LP through “the Internet, TV and movies in 

the FL, newsletters by teachers’ associations, books, summer trips and a nationwide EFL 

teachers’ organization which organized activities for PD for the different languages” (p. 

103). Włosowicz (2017) in a study on LP, language maintenance, and language attitudes, 

suggested that teachers make efforts to maintain their proficiency levels in English by 

using the language in many different ways, such as by reading books and articles in 

English, watching films in English, and talking to native speakers. Włosowicz (2017) 

suggested that language knowledge and skills have to be constantly maintained so that 

the effectiveness of teaching and learning can be enhanced and on-the-job learning 

strategies can be provided for language teachers to sustain their on-going PD. Foreign 

language proficiency maintenance issues have been studied in different contexts with 

various participants and methodology. Findings of these studies were mainly based on 

qualitative data, but not on both quantitative and qualitative data collection and analysis. 

Furthermore, some researchers (e.g., Le & Renandya, 2017; Pham, 2017; Valmori & 

Costa, 2016) focused on techniques and factors affecting FL teachers’ proficiency 

development and maintenance, and some others (e.g., Murray, 2010; Nunan, 1991; 
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Ostovar-Namaghi & Rahmanian, 2018; Reilly, 1998) explored strategies that contribute 

to FL learners and teachers’ proficiency improvement and maintenance. None of these 

studies, however, investigated in-service upper secondary school EFL teachers’ 

perceptions of formal LP training, their perceived changes in teaching practices, and 

strategies they implemented to maintain the achieved level of proficiency. 

2.9. Summary 

CHAPTER 3. RESEARCH METHODOLOGY   

3.1. Mixed-methods approach 

The selection of the research approach of this study was based on the 

philosophical assumptions of pragmatic worldview, the nature of research problem, and 

the aims of the study (Fishman, 1991; Powell, 2001). To achieve the aim of this study, 

the mixed-methods concurrent strategy design was employed, which is “the collection 

or analysis of both quantitative and qualitative data in a single study in which the data 

are collected concurrently or sequentially, the integration of the data at one or more 

stages in the process of research” (Creswell et al. 2003, p.165). This study uses both 

quantitative and qualitative data to address the three research questions meaning that 

analysis occurs both quantitatively (descriptive and inferential numeric analysis) and 

qualitatively (descriptive and content analysis) (Creswell, 2009; Mayring, 2000). The 

quantitative data from the questionnaire were analyzed using the SPSS 20. The data 

collected from the open-ended questions in the questionnaires, reflective reports and 

interviews were analyzed qualitatively using the content analysis (e.g., content codes, 

texts, themes, patterns, interpretation) (Creswell, 2009). Both quantitative and 

qualitative piloted data were analyzed to make necessary changes and adaptation before 

the official round of data collection and analysis. 

3.2. Participants   

One hundred and fifty EFL teachers from upper secondary schools who had 

achieved at least one level higher than before the training participated in the study so 

that they could provide thorough and insight data regarding their perceptions of the 

LP training workshops for their LPM, their perceptions of changes in teaching 

practices, and strategies and activities they implemented to maintain the attained level 

of proficiency. One hundred and fifty of these participated in the survey. Fifty-eight out 

of one hundred and fifty participants participated in the reflective reports. Twenty-two 

of the fifty-eight participants participated in the interviews.  

3.3. Data collection methods 3.3.1. Data collection instruments 

Three data collection instruments including questionnaire, reflective report and in-depth 

interview protocol were constructed to suit this concurrent mixed methods study.  
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3.3.1.1. Questionnaire  

A questionnaire was chosen because comprehensive answers to complex research 

questions often require both quantitative and qualitative data (Johnson & Onwuegbuzie, 

2004). Part one aims to collect information about the background of the participants and 

the context in which they work, which later on can become helpful in the process of 

understanding and interpreting the data collected. Part two consists of eight questions 

that aim to investigate EFL teachers’ perceptions of the necessity of LP training with 

two open-ended questions and six closed responses (five-Likert scale items). Part three 

explores the EFL teachers’ perceptions of changes in their teaching practices with three 

open-ended items (five-Likert scale items). Part four aims to explore strategies and 

activities the EFL teachers implemented to maintain and improve the achieved level of 

proficiency with six questions, including three open-ended and three closed responses 

(five-Likert scale items).  

3.3.1.2. Reflective reports 

Reflective report, derived from the questionnaire data, was chosen for the 

teachers to reflect and report on diverse aspects of their LP since they came back from 

training workshops. The reflective report consisted of six questions to elicit and identify 

(i) teachers’ perceptions of LP training for their LPM (question 1); (ii) teachers’ 

perceptions of changes in their teaching practices (questions 2, 3), and (iii) their 

implementing strategies for LPM and improvement (questions 4, 5, 6).  

3.3.1.3. Interview 

Semi-structured interview was employed to elicit more comprehensive 

information and explore unexpected issues that might arise during the interview process. 

The interview was structured around 12 main questions based on the relevant literature 

and the specific context. The questions were designed to elicit and identify (i) teachers’ 

perception of LP training for their LPM (questions 1, 2, 3, 4, 5) (ii) teachers’ perceptions 

of changes in their teaching practices (question 12), (iii) their encountering difficulties 

and implementing strategies for LPM and improvement (questions 6, 7, 8, 9, 10, 11).  

3.3.2. Data collection procedures 

3.4. Data analysis 

The quantitative data from the questionnaire were analyzed using the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) 20. The data collected from the open-ended 

questions in the questionnaire, reflective report and interview were analyzed 

qualitatively using the content analysis (e.g., content codes, texts, themes, patterns, 

interpretation) (Creswell, 2009).  

Table 3.1. Data types and analyses 

Data  Data collection 
methods 

                                      Data analysis methods  
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Quantitative  Questionnaire             Descriptive statistics, mean, SD,  %, frequency        

Qualitative  Reflective report; 
Interview   

           Content analysis (Downe-Wamboldt, 1992; Weber, 1995) 
 

3.5. Validity and Reliability 3.6. Ethical considerations 3.7. Summary  

CHAPTER 4. FINDINGS AND DISCUSSION 

4.1. Teachers’ perceptions of ELP training 4.1.1. Teachers’ perception of the 

necessity of ELP proficiency for an EFL teacher 

Table 4.1. Teachers’ perceptions of the necessity of ELP  

                      Scales 

Statements 

NA NN NS N VN M SD 

1 2 3 4 5   

1. Listening skills 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

35 

23.3% 

114 

76.0% 
4.75 .45 

2. Reading skills 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

45 

30.0% 

105 

70.0% 
4.70 .46 

3. Speaking skills 0 

0.0% 

3 

2.0% 

0 

0.0% 

28 

18.7% 

119 

79.3% 
4.75 .56 

4. Writing skills 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

53 

35.3% 

96 

64.0% 
4.63 .50 

5. Knowledge of Phonetics & Phonology 0 

0.0% 

2 

1.3% 

2 

1.3% 

69 

46.0% 

77 

51.4% 
4.47 .60 

6. Knowledge of Syntax 0 

0.0% 

0 

0.0% 

8 

5.3% 

92 

61.3% 

50 

33.3% 
4.28 .56 

7. Knowledge of Semantics 0 

0.0% 

0 

0.0% 

10 

6.7% 

96 

64.0% 

44 

29.3% 
4.23 .56 

8. Knowledge of Morphology  1 

0.7% 

1 

0.7% 

16 

10.7% 

94 

62.7% 

38 

25.3% 
4.11 .66 

9. Knowledge of Pragmatics 7 

4.7% 

1 

0.7% 

15 

10.0% 

93 

62.0% 

34 

22.7% 
3.97 .88 

As can be seen, the teachers’ positive responses to the 9 items questionnaire question 

illustrated their belief that ELP components were necessary to an EFL teacher. This 

might be because those teachers used to be English learners who were formally trained 

all those aspects of ELP thus might strong awareness of all those components. The result 

further strengthens the fact that LP does not just involve the actual performance of the 

language; it also covers the cognitive and linguistic aspect (Bachman, 1990; Stern, 

1983). The finding reveals that the teachers overestimated the importance of ability to 

perform the language rather than the ability to know about the language, which may be 

explained by the teachers’ roles as language users which focus on the ability in the use 

of a language in certain situations. This finding aligns with Hulstijn’s (2015) approach 

to language proficiency. 

4.1.2. EFL teachers’ perceptions of the necessity of teachers’ classroom language 

use 4.1.3. Teachers’ perceptions of their possibilities of developing LP to the 

required level C1-CEFR  

The finding indicates that there are potential impacts of the EFL teachers’ 

possibilities of developing their LP. Their belief on the necessity and importance of 

developing LP, the helpfulness of the training workshops, job attainment and 
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encouragement, the awareness of frequently using language skills and knowledge during 

the training and in their daily teaching, and the awareness of self-learning skill 

development are believed to positively affect their LPD. Some of this finding has been 

mentioned by Farrell (2007)’s suggestions to improve the target LP of in-service 

teachers. For example, developing EFL teachers’ language knowledge and skills, 

developing teachers’ the ability to employ language skills to create classroom 

communicative tasks, and raising awareness of how the TL works. However, Farrell 

(2007) did not mention about the development of teachers’ awareness of self-learning 

skills. The finding has showed that the teachers thought in order to develop their LP, 

they needed to develop self-learning skills and the support of some external factors (e.g., 

stakeholders). This may cause a dilemma for the teachers in realizing the proficiency 

level as desired. Thus, this finding has revealed the role of LP training on evoking in 

teachers’ enthusiasm for their LPM.  

4.1.4. EFL Teachers’ perceptions of their possibilities of maintaining the 

achieved level of proficiency  

Table 4.5. Teachers’ perceptions of possibilities of maintaining the achieved level of 

proficiency 

                      Scales 

Statements 

NE HA NS M CE M SD 

1 2 3 4 5   

1. Listening skills 1 

0.7% 

0 

0.0% 

0 

0% 

71 

47.3% 

78 

52% 
4.50 .58 

2. Reading skills 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

51 

34% 

99 

66% 
4.66 .48 

3. Speaking skills 0 

0.0% 

6 

4.0% 

6 

4.0% 

47 

31.3% 

91 

60.7% 
4.50 .76 

4. Writing skills 0 

0.0% 

4 

2.7% 

9 

6.0% 

52 

34.7% 

85 

56.3% 
4.45 .72 

5. Knowledge of Phonetics & Phonology 0 

0.0% 

9 

6.0% 

5 

3.3% 

68 

45.3% 

68 

45.3% 
4.30 .80 

6. Knowledge of Syntax 0 

0.0% 

7 

4.7% 

10 

6.7% 

90 

60% 

43 

28.7% 
4.13 .73 

7. Knowledge of Semantics 0 

0.0% 

7 

4.7% 

12 

8.0% 

89 

59.3% 

42 

28% 
4.11 .73 

8. Knowledge of Morphology  0 

0.0% 

9 

6.0% 

13 

8.7% 

94 

62.7% 

34 

22.7% 
4.02 .75 

9. Knowledge of Pragmatics 1 

0.7% 

14 

9.3% 

16 

10.7% 

91 

60.7% 

28 

18.7% 
3.87 .85 

Data analyzed from the questionnaire, reflective report, and interview suggest 

that regarding the knowledge of Phonetics and Phonology, Syntax, Semantics, 

Morphology, and Pragmatics, some teachers found it less certain to develop. Some of 

the common explanations show the point (questionnaire #3, #13, #47): 

Extract 12: “I didn’t pay much attention to the knowledge of Semantics, 

Morphology or Syntax because it was not thoroughly trained in the workshop. I 

did not explicitly apply it in my teaching” (August, 2019).  

Some teachers explained in the questionnaire that they found it less certainly 

possible to maintain the knowledge of Phonetics and Phonology, Syntax, Semantics, 
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Morphology, and Pragmatics. The main reasons for the less certainty of LPD and 

maintenance were thought by the EFL teachers that they were not explicitly trained in the 

LP training workshops. These areas of knowledge were not necessarily taught in the 

current teaching curriculum or in the test and exam requirements. They rarely applied the 

knowledge of Semantics, Morphology and Pragmatics in their teaching practice. And two 

teachers shared that they rarely did any tests or read books about Pragmatics since they 

left the university. Thus, their possibilities of developing and maintaining these areas of 

knowledge were not as expected. The finding reveals teachers’ perceptions that LPM is 

very important in EFL contexts. More importantly, once developed, EFL teachers’ LP 

would be very likely to decline over time if it were not used or practiced frequently. It 

goes without saying that lack of language use leads to decline or loss. This finding 

accorded with factors and techniques contributing to LPD and maintenance pointed out 

by a number of researchers (e.g., Fraga-Canadas, 2010; Murray, 2010; Ostovar-Namaghi 

& Rahmanian, 2018; Valmori & Costa, 2016; Zuhairini, 2010). Noticeably, finding of 

this study has confirmed that more influence of external factors affecting EFL teachers’ 

perceptions on LPM.  

4.2. EFL teachers’ perceptions of changes in teaching practices as a result of their 

participation in LP training 4.2.1. Teachers’ self-evaluation of their ELP after 

finishing the formal training  

Table 4.6. Teachers' self-evaluation of their ELP after the formal training 

Statements  

 

     M SD 

1 2 3 4 5   

Since you finished your last English language 

training workshop(s), how have you evaluated 

your English proficiency? 

0 

0% 

2 

1.3% 

13 

8.7% 

48 

32% 

87 

58% 
4.47 .71 

Generally, about 90% teachers thought that their ELP was improved or well 

improved after the training. While 90% teachers had positive evaluation of their LP after 

finishing the training (32% improved, and 58% well improved), only 8.7% thought that 

their LP stayed the same and 1.3% slightly declined. 

4.2.2. EFL teachers’ perceptions of changes in their teaching practices as a result 

of participation in the LP training 

Table 4.8. Teachers’ perceptions of changes in classroom language use 

                      Scales 

Statements  

After the training workshop (s), I have experienced 

TD DA NS A TA M SD 

1 2 3 4 5   

1. improvement in accuracy in my language use 

(accuracy in pronunciation, use of vocabulary or 

grammar) 

0 

0% 

1 

0.7% 

6 

4.0% 

81 

54% 

62 

41.3% 
4.36 .59 

2. variation in my language use (ability to say the 

same things in different ways) 
0 

0.0% 

2 

1.3% 

10 

6.7% 

91 

60.7% 

47 

31.3% 
4.22 .62 

3.  fluency in my language use in classroom 0 

0.0% 

2 

1.3% 

6 

4.0% 

96 

64% 

46 

30.7% 
4.24 .59 
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4. frequency in using English to teach English  
0 

0.0% 

3 

2.0% 

7 

4.7% 

94 

62.7% 

46 

30.7% 
4.22 .62 

5. improvement in conveying English knowledge to 

learners more comprehensively  
0 

0.0% 

4 

2.6% 

10 

6.7% 

90 

60% 

46 

30.7% 
4.19 .67 

Table 4.8 shows that the teachers noticed changes in using the TL in the classroom 

as a result of LP improvement after having attended the training, with the means ranging 

from 4.19 to 4.36. Specifically, more than 90% of the teachers experienced an 

improvement in using classroom language in teaching after leaving the training 

workshops. The most noticeable change perceived by 95.3% of teachers was item 1 (M = 

4.35; SD = .59). Meanwhile, only 4.7% of them expressed uncertainty about this change. 

The second major change perceived by the same percentage of teachers (94.7%) was item 

3 (M = 4.24; SD = .59), with a low percentage of the teachers (5%) uncertain about this 

change. For items 2 and 4, changes were also experienced at a markedly high level that 

about 93% of teachers could show great ability to say the same things in different ways 

and fluency in using English to teach English (M = 4.22; SD = .62). For item 5, while 

about 91% teachers found improvement in conveying English knowledge to learners more 

comprehensively in classroom (M = 4.19; SD = .67), about 2.6% and 6.7% of the teachers 

showed their disagreement and felt uncertain about this change, respectively.  

The common explanation given for the uncertainty or disagreement on changes 

perceived by the teachers in teaching practices was that the teachers did not frequently 

use English in the classroom. They reported that they tended to use L1 as the main tool 

for classroom communication due to the high rate of ethnic minority students, low and 

different ELP levels of students within one class. Some teachers reported that many 

ethnic minority students often quit classes to help their family at harvest time. The 

following extract illustrates the point. 

Extract 15: “I wished my students were more interested in learning 

English so that I could use more English in classroom. In fact, many students did 

not want to study English. A majority of ethnic minority students were too shy to 

speak English. Therefore, I felt hard to use English regularly in classroom. I used 

much L1 when teaching English lessons”. 

Some accounts from the reflective report and interview give further information:  

“I wanted to speak English in my classes but my students' different levels 

of language proficiency prevented me from using English in classrooms. I was 

not highly motivated to speak English in class due to long, challenging lessons 

and low levels of my students” (RF. GL. Teacher 58).  

“I really wanted to use English in classroom but the more I tried the more 

disappointed I felt. My students were shy and there were nearly 50 students in 

one class. I felt bored and gradually gave up using English to teach English. I 

tended to use L1 in my English lessons” (Teacher 06). 
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The result showed that the teachers noticed changes in using the TL in classroom 

as a result of their LP improvement after having attended the training. However, large 

class sizes, students’ low motivation in English learning, a high rate of ethnic minority 

students, and students’ different English levels within one class were some main factors 

hindering their efforts of using English in classroom. The finding reveals that while most 

teachers thought that frequently using English in classroom would bring many benefits 

for both teachers and students to develop higher levels of proficiency, maintaining oral 

skills was not a very easy task since both teacher and students did not frequently use 

English in classroom. As a result, some of them tended to use L1 in teaching.  

4.2.2.1. Teachers’ perceptions of changes in using English for teaching, pedagogical 

and instructional functions 4.2.2.2. Teachers’ perceptions of changes in using 

English for classroom management 4.2.2.3. Teachers’ perceptions of changes in 

assessing and giving students corrective feedback 

4.2.3. Teachers’ perceptions of changes in students’ language development as a result 

of teachers’ language proficiency improvement 

The findings show that after leaving from the training workshops, changes were 

clearly noticed in their use of English to serve teaching purposes and classroom 

management. The teachers’ perceptions of changes in accuracy in language use (e.g., 

accuracy in pronunciation, use of vocabulary or grammar); variation in English use 

(ability to say the same things in different ways); fluency in English use in classroom; 

frequency in using English to teach English and improvement in conveying English 

knowledge to learners more comprehensively, in managing the classroom, 

understanding and communicating lesson content, and assessing and giving students 

feedback. The teachers reported that changes in teaching practices were clearly reflected 

after participating in the LP training. This finding is important because it shows the 

effectiveness of the formal ELP training on upper secondary school EFL teachers in the 

Central Highlands of Vietnam.  

4.2.4. EFL teachers’ perceptions of the significance of maintaining the achieved 

level of proficiency 

The finding has indicated that the training workshops not only bring about the 

teachers’ changes in teaching practices but also underline their perceptions of the 

importance of maintaining the achieved level of proficiency. This finding is very 

important since it is seen as intrinsic motivation to encourage them to implement 

activities to maintain the attained level of proficiency.  

4.3. Strategies and activities EFL teachers implemented to maintain the achieved 

level of proficiency 4.3.1. The helpfulness of LP maintenance strategies to an EFL 

teacher 

Table 4. 2. The frequency of teachers’ implementing LPM strategies 
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                      Scales 

Statements 

NE RA ST OF VO M SD 

1 2 3 4 5   

1. Seeking opportunities to practice English 

with native speakers  
2 

1.3% 

52 

34.7% 

61 

40.7% 

31 

20.7% 

4 

2.7% 
2.89 .84 

2.Creating different formal forums/ 

environment to use English (regular English 

teacher meetings) 

0 

0% 

4 

2.7% 

12 

8.0% 

79 

52.7% 

55 

36.7% 
4.23 .71 

3.Actively establishing informal environments 

(creating English speaking day at school) for 

English language use 

0 

0% 

6 

4.0% 

9 

6% 

81 

54% 

54 

36% 
4.22 .73 

4.Regularly and actively accessing authentic, 

rich English language inputs (films, Ted 

Talks, YouTube videos) 

0 

0% 

2 

1.3% 

16 

10.7% 

76 

50.7% 

56 

37.3% 
4.24 .69 

5. Frequently revising knowledge of the target 

language (e.g, doing grammar exercise, 

practicing listening, reading, writing skills)  

0 

0% 

2 

1.3% 

9 

6.0% 

78 

52% 

61 

40.7% 
4.32 .65 

6. Frequently referring to English language 

teacher support resources (online and on site) 
0 

0% 

2 

1.3% 

7 

4.7 

92 

61.3% 

49 

32.7% 
4.25 .60 

7. Constantly making an effort to teach 

English in English 
3 

2.0% 

4 

2.7% 

8 

5.3% 

84 

56% 

51 

34% 
4.17 .81 

8. Paying for private lessons (with native or 

near native speakers to improve English 

language proficiency) 

18 

12% 

53 

35.3% 

57 

38% 

21 

14% 

1 

0.7% 
2.56 .90 

9. Joining a network of teachers returning 

from English language training workshops to 

create an English speaking community 

14 

9.3% 

46 

30.7% 

59 

39.3% 

26 

17.3% 

5 

3.3% 
2.75 .96 

10. Joining exchange programs in countries 

where English is used as a mother tongue 
31 

20.7% 

66 

44% 

40 

26.7% 

11 

7.3% 

2 

1.3% 
2.25 .91 

 Table 4.11 shows that the implementation of each strategy was at considerably 

different levels of frequency. More than half of the strategies were implemented at a 

high level of frequency, with the means ranging from 4.17 to 4.32, while the rest of the 

strategies got lower means, from 2.25 to 2.89. To begin with, the most regularly 

implemented strategy was found in item 5 (M = 4.32, SD = .65). Specifically, 92.7% of 

the teachers thought they implemented this strategy often or very often, 26% of teachers 

sometimes and only 1.3% rarely implemented this. The other strategies that were also 

thought to be implemented at high frequencies were (items 6, 4, 2, 3, and 7) frequently 

referring to English language teacher support resources (M = 4.25, SD = .60), regularly 

and actively accessing authentic, rich English language inputs (M = 4.24, SD = .69), 

creating different formal forums or environment to use English (M = 4.23, SD = .71), 

actively establishing informal environments for English language use (M = 4.22, SD = 

.73), and constantly making an effort to teach English in English (M = 4.17, SD = .81). 

The least frequently implemented one was found in item 10 (M = 2.25, SD = .91). As 

can be seen, only 8.6% of the teachers thought they implemented this strategy often or 

very often, 26.7% sometimes while about 65% rarely or never implemented this. The 

situation was repeated on item 8 (M = 2.56, SD = .90) when 47.3% of the teachers 

thought they rarely or never paid for private lessons, only 23.4% often had a tendency 

to improve ELP with the help of native or near native speakers. Regarding item 9 (M = 

2.75, SD = .96), there were about 39% of the teacher thought they sometimes and 40% 

rarely or never implemented this strategy. Similarly, for the last strategy, item 1 (M = 
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2.89, SD =.84), there were about 40% of the teacher thought they sometimes and 36% 

rarely or never implemented this strategy. In short, the teachers thought that they 

frequently implemented the strategies of items 5, 6, 4, 2, 3, and 7 while the strategies of 

items 1, 8, 9, 10 were never or rarely implemented.  

4.3.2. Factors affecting EFL teachers’ LPM 4.3.2.1. Supporting factors 

contributing to teachers’ LP maintenance  

The results show that there were two main advantages that were seen as 

supporting factors contributing to teachers’ LPD and maintenance. The first main 

supporting factor pertaining to the training workshops that was considered as favorable 

conditions and good opportunities for teachers’ LPD and maintenance was the 

usefulness of the training aspects (e.g., training modes, training contents, training 

activities, training materials and length of training), and the prioritization and inclusion 

of LP and teaching skill development. The second supporting factors pertaining to the 

teachers was their perceptions of the importance of maintaining the achieved level of 

LP. Besides, the availability and accessibility of participation in PD activities was seen 

as another supporting factor for teachers’ LPM. Many teachers reported that regularly 

or annually participated in TPD activities by the DOET or MOET helped them to 

improve and maintain their proficiency. The following account illustrates the point. 

“I often took part in conferences and workshops held by local school groups and 

the DOET, which helped me widen my knowledge and enhance teaching skills (RF. GL. 

Teacher 01). 

The finding indicates that the usefulness of the training workshops (e.g., the 

flexibility of the training modes, the suitability of the running time of the training, the 

prioritization of language proficiency and pedagogical skill development), the 

availability of opportunities to participate in PD activities (seminar, conferences, peer 

assessment, peer competitiveness held by the DOET and MOET), and teachers’ 

perception of the significance of maintaining the achieved level of proficiency were 

reported to be supporting factors affecting teachers’ LPM.  

4.3.2.2. Factors hindering teachers’ LP development and maintenance 

As reported, many teachers faced different difficulties while making efforts to 

maintain the achieved level of proficiency.(i.e., having limited opportunities for PD, 

lacking of environment of speaking English with native speakers, suffering workload at 

the workplace, facing difficulties designing and implementing communicative activities in 

classroom due to the paper-based test-oriented classroom activities of the current 

curriculum, getting low incomes, and lacking teaching facilities, digital support and 

technology literacy). Some teachers found it hard to pay for private lessons with native 

speakers to improve ELP, to join a network of teachers returning from ELP training 

workshops to create an English speaking community, and to join exchange programs in 

countries where English is used as a mother tongue. These difficulties and challenges were 
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seen as hindering factors affecting their LPM because LPM is an ongoing process and it 

that takes place continuously throughout their teaching career (Villegas-Reimers, 2003). 

With respect to difficulties that were reported to be pertaining to students, the results 

show that big class size, and other student-related factors (e.g., students’ low and 

inhomogeneous LP level within one class, students’ lack of learning motivation, 

students’ lack of confidence in class communication, students’ lack of parents’ concern, 

students’ low level of Vietnamese LP) were barriers hindering the teachers’ LPD and 

maintenance. 

4.3.2.3. Teachers’ self-evaluation about the support from the DOET and 

MOET available for their LP maintenance 

The analysis of the open-ended question in the questionnaire that reads “please 

write down two support or recommendations that you believe will help you to maintain 

or develop your level of proficiency”, and the interview question that reads “do you get 

any incentive or supportive policy to maintain and develop your language proficiency?” 

show that the EFL teachers mainly focused on the need to participate in long-term PD 

activities, in training workshops on ELP, and they desired to be given time and 

financial support to pursue higher education. They reported that although they had 

achieved the CEFR C1 level and were qualified to teach English at upper secondary 

school, they wished to regularly participate in LPM training workshops as part of PD. 

4.3.3. Strategies and activities EFL teachers implemented to maintain the 

achieved level of proficiency  

The triangulation of the questionnaire, reflective report, and interview data has 

indicated that generally, in different teaching contexts, there were six strategies identified 

as the most effective and commonly implemented reported by the teachers to maintain 

their achieved level of proficiency (e.g., (i) frequently revising knowledge of the target 

language, (ii) frequently referring to English language teachers resources, (iii) 

regularly and actively accessing authentic, rich English language inputs, (iv) creating 

different formal forums or environment to use English, (iv) actively establishing 

informal environments, (v) constantly making an effort to teach English in English, and 

(vi) constantly making an effort to teach English in English). The strategy of frequently 

revising knowledge of the target language to maintain the achieved level of proficiency 

was reported to be implemented by most of the teachers. The following extracts illustrate 

the point. The following accounts give deep insights into what the teachers do to maintain 

the achieved level of proficiency.  

“I implemented many self-study activities at home to maintain and improve my 

language knowledge and skills such as reading graded books, doing practice tests online 

(reading, listening and grammar) (KT. Teacher 01, Interview 01, 05.10.2019). 
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“I maintained four language skills by reading newspapers, listening to English 

news and watching movies without sub-titles. It was convenient since I could access the 

Internet” (RF. GL. Teacher 46). 

Regarding the strategy of frequently referring to EFL teacher resources, many 

teachers said that they often actively accessed EFL teacher support resources online such 

as webinars for EFL teachers, and digital teacher products to get online PD, which 

contributed to their LP maintenance. 

“I looked for webinars for teachers or free digital teacher products such as 

software and apps for my language proficiency improvement and maintenance” 

(RF.KT. Teacher 25). 

Some teachers reported that frequently accessing a language rich-environment 

(e.g., online resources, websites, authentic texts, realia, etc.) was helpful since such rich 

English language inputs could help them learn more about language knowledge and 

enable them to use the language independently. 

Extract 30: “I wrote diary in English, and listened to foreign programs such as 

TED Talks, VOA, BBC news to practice my English skills. 

“I often listened to English music, English news and watched movies. I preferred 

to listen to Ted talk speeches since they were helpful” (KT. Teacher 5, Interview 5, 

10.10.2019). 

Some teachers reported that creating different formal forums or environment to 

use English was also one of the main strategies they implemented to maintain the 

achieved level of proficiency. Some of the following extracts illustrate the points: 

 “I often texted, chatted and exchanged teaching ideas with other teachers locally 

via email or social network” (RF. GL. Teacher 49). 

“I often participated in contests for language teachers held by the DOET. I found 

it useful to maintain and improve my proficiency” (RF. KT. Teacher 07). 

Many teachers reported that constantly making an effort to teach English in 

English was the main strategy implemented for their LPM.  

“I paid attention to using English frequently when teaching. I often searched for 

authentic language sources in the internet to make lessons more interesting and to 

motivate my students” (KT. Teacher 03, Interview 03, 05.10.2019).  

This finding has been in accord with many researchers’ findings (e.g. Farrell, 

2007; Murray, 2010; Nunan, 1991; Nunan & Bailey, 2009; Zuhairini, 2010; Valmori & 

Costa, 2016; Włosowic, 2017) who found these activities necessary and effective for 

EFL teachers to maintain their level of proficiency. However, in the context of lacking 

authentic language environment, that in-service EFL teachers actively implemented 

strategies to maintain their achieved level of proficiency is encouraging and appreciating 

since most of the teachers who have been facing many difficulties hindering their LP 
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improvement and maintenance, made great efforts to implement different strategies to 

maintain the achieved level of proficiency. 

4.4. Summary 

CHAPTER 5. CONCLUSION 

5.1. Summary of the key findings 

Table 5.1. below presents a summary of the key findings for each research question. 

Table 5. 1. Answers to research questions 

Research questions Key findings 

1. What are upper secondary 

school English language 

teachers’ perceptions of 

language proficiency 

training for their language 

proficiency improvement 

and maintenance? 

EFL teachers perceived the necessity of language 

proficiency training for their LP development and 

maintenance. 

EFL teachers had positive perceptions of their 

possibilities to developing and maintaining the achieved 

level of proficiency after participating in the training 

workshops. 

2.  What changes in teaching 

practices are perceived by 

upper secondary school 

teachers as a result of their 

language proficiency 

improvement? 

After leaving the formal training workshops, the teachers 

perceived positive changes in their teaching practices. 

EFL teachers noticed changes in using the TL in classroom 

after participating in the training workshops. EFL teachers 

found positive changes in students’ language development 

because they tried to provide exposure to English 

language in classroom for the students’ comprehensible 

inputs. 

EFL teachers perceived the importance and necessity of 

maintaining their achieved level of proficiency. 

3.  What do the teachers do 

for their language 

proficiency maintenance? 

EFL teachers found the LPM strategies helpful or very 

helpful, and they reported frequently implemented many 

strategies to maintain their achieved level of proficiency. 

EFL teachers found the usefulness of the training 

workshops, the availability of opportunities to participate 

in PD activities, and teachers’ perceptions of the 

significance of maintaining the achieved level of 

proficiency were advantageous for their LPM. 

They reported difficulties and challenges they faced in 

developing and maintaining their achieved level of 

proficiency. The hindrance factors were found to be mainly 

related to the particular geographical traits and teaching 

physical settings. However, they made efforts to overcome 

difficulties and implemented different strategies to maintain 

the achieved level of proficiency. 

There were six strategies identified as the most effective 

and commonly implemented reported by the teachers to 

maintain their achieved level of proficiency (e.g., (i) 

frequently revising knowledge of the target language, (ii) 

frequently referring to English language teachers 

resources, (iii) regularly and actively accessing 

authentic, rich English language inputs), and language 
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output-based strategies (e.g., (iv) creating different formal 

forums or environment to use English, (v) actively 

establishing informal environments, and (vi) constantly 

making an effort to teach English in English). 

Generally, the findings of the study have indicated that EFL teachers had positive 

perceptions of the necessity and significance of LP training for their LP development 

and maintenance. 90% of the teachers whose English language knowledge and skills, 

and level of proficiency were well improved after the LP training are more likely to 

contribute to improve teachers’ teaching practices and students’ learning English 

quality. The findings have confirmed the essential role of ELP training for in-service 

EFL teachers and again indicate that PD of EFL teachers should be congruent with the 

opportunities to be trained to sustain their LP because for them, general English 

competency is not enough to become good teachers of English (Pham, 2018). 

The findings of the study show a strong positive relationship between teachers’ 

perceptions and their practices. After leaving the formal training workshops, they perceived 

LP improvement, changes in their teaching practices, their positive perceptions of the 

necessity of maintaining the achieved level of proficiency, and made efforts to maintain the 

achieved level of proficiency. The teachers’ positive perceptions of the importance of 

maintaining the achieved level of proficiency was found to be an advantage and key 

factors contributing to their LP development and maintenance since changes in teaching 

practice can only take place when teachers perceive them possible (Van den Branden, 

2009). This finding is very important since it is seen as intrinsic motivation to encourage 

them to implement activities to maintain the attained level of proficiency. 

The findings have also showed that the teachers encountered many challenges 

and difficulties while making efforts to maintain the achieved level of proficiency. 

Although the EFL teachers faced many difficulties and challenges that were believed to 

be pertaining to teachers and students due to the distinctive features of geographical 

traits, they made effort to maintain their achieved level of proficiency (e.g., students’ 

low and inhomogeneous proficiency level within one class, students’ lack of learning 

motivation, lack of confidence in class communication, lack of parents’ concern, 

students’ low level of Vietnamese language proficiency) and the teachers themselves 

(e.g., having limited opportunities for PD, lacking of environment of speaking English 

with native speakers, suffering workload at the workplace, facing difficulties due to the 

paper-based test-oriented classroom activities of the current curriculum, getting low 

incomes, and lacking teaching facilities). There were six strategies identified as the most 

effective and commonly implemented reported by the teachers to maintain their 

achieved level of proficiency (e.g., (i) frequently revising knowledge of the target 

language, (ii) frequently referring to English language teachers resources, (iii) 

regularly and actively accessing authentic, rich English language inputs), (iv) creating 

different formal forums or environment to use English, (v) actively establishing informal 

environments, and (vi) constantly making an effort to teach English in English). The 
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main strategies identified as the most commonly used by EFL teachers contributed to 

increasing the sustainability of professional development for upper secondary school 

EFL teachers in the Central Highlands of Vietnam. This is the great efforts of the whole 

society, especially the MOET, the local DOETs, school leaders and the in-service EFL 

teachers themselves.  

5.2. Implications. 5.2.1. Implications for the educational policy makers and 

institutions 

Firstly, the teachers’ perceptions of LP training have a major impact on the extent 

to which teachers engaged in formal training workshops. In designing and organizing a 

LP training then, authorized universities should consider not just training activities that 

are offered to the teachers, but also their beliefs conducive to an effective and useful LP 

training so that feasible plan for teachers’ LPM can be set up. Secondly, one of the salient 

findings was that in-service EFL teachers perceived changes in their teaching practices 

and had positive perceptions of the importance of maintaining the achieved level of 

proficiency after their attending the formal training. This has demonstrated that both 

general ELP training and classroom English proficiency training should be equally 

prioritized for in-service EFL teachers (Pham, 2017). Hence, it is suggested that in 

pedagogical training programs, both general English proficiency and classroom English 

proficiency for pre-service EFL teachers should be key components for their teaching 

professionalism and sustainable PD. Thirdly, this study has some implications for 

educational practice. After achieving the acquired level of LP, in-service EFL teachers 

should be provided with opportunities for acquiring knowledge, techniques and skills 

necessary for implementing post-training activities and translating those techniques and 

skills into practice. The knowledge and skills of post-training activities can be important 

and necessary to foster teachers’ LPM. Simultaneously, it is recommended that policies 

of ELP maintenance should be implemented to ensure that EFL teachers are motivated 

to retake the proficiency standardized test. Regular LPM training workshops are held so 

that EFL teachers’ proficiency and professional skills can be well sustainable. Next, the 

finding indicates that the teachers made efforts to teach English in English, which was 

thought to improve both students’ learning achievements and contributed to teachers’ 

LPM. In EFL context, teachers’ ELP is an important TPD contributing to the successful 

English language teaching for EFL students. Thus, LPM training workshops which help 

teachers maintain the achieved level of proficiency need to be carefully considered and 

planned for to ensure that EFL teachers improve and maintain their level of proficiency. 

The DOETs, school leaders, and authorized institutions need to be aware of challenges 

hindering EFL teachers’ LPM. Finally, supportive policies including time and financial 

support, and incentives should be taken into considerations to help EFL teachers update, 

upgrade and maintain their LP so that they can sustain their professional standard and 

contribute to improve the quality of teaching English as a FL. 
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5.2.2. Implications for EFL teachers 

The finding shows that the teachers’ positive perceptions of the importance and 

necessity of LP training was found to be an advantage for their LPM. Their positive 

perceptions should be maintained and boosted since changes in teaching practices can 

only take place when teachers perceive them possible (Van den Branden, 2009), and 

what EFL teachers do in their practices is influenced by what they think, react, and 

respond to in their PD (Lee, 2012; Lee, Schutz & Vlack, 2017). Regarding EFL teachers’ 

using L1 in classrooms, while many researchers (e.g., Littlewood & Yu, 2009; Levine, 

2003; Turnbull & Arnett, 2002) argue that it is necessary to immerse EFL learners in the 

L2 rather than using their L1 so that they can full exposure to the L2, other studies (e.g., 

Ellis, 2008; Turnbull, 2002) suggests that the L1 motivates learners of a second language 

to be active and it saves their time, and at the same time shapes their conceptualization 

of learning. The finding suggests that how much English should be used in EFL 

classroom depends on various factors such as the context of teaching and learning such 

as curriculum, students’ characteristics (e.g., their motivation in learning English, their 

level of proficiency, the social cultural contexts of students), and teachers’ ELP as well 

as pedagogical skills. In this study, EFL teachers reported that they encountered 

challenges and difficulties pertaining to students and teachers themselves while 

maintaining the achieved level of proficiency. The findings imply that for effective 

LPM, emphasis should be placed on understanding the potential impacts relating to the 

local social cultural and geographical traits of teachers, students and administrators. 

Factors affecting teachers’ LP improvement and maintenance should be acknowledged 

and acted upon. In-service ELF teachers need to be supported by administrators to have 

more opportunities for the sustainability of PD. It is suggested that they work 

collaboratively to set goals for and include LPM activities into their PD activities. Also, 

actively participating in teacher discussion groups to share their ideas as a continuous 

support and follow up-activities. Besides, it is suggested that EFL teachers actively 

maintain their level of proficiency achieved at the time of their leaving teacher training 

workshops, or it may decrease over time since frequently using the TL in classroom is 

one of the main factors affects EFL teachers’ language improvement and maintenance. 

Specifically, in the context of lacking authentic language environment, in-service EFL 

teachers actively seek opportunities to network with other teachers locally and 

nationwide, participate in national or international conferences, and share individual 

LPM strategies. Last but not least, studies have mentioned several ways for teachers to 

develop their FL proficiency, such as using the Internet, watching TV and movies in the 

FL, newsletters by teachers’ organizations, books, summer and school trips abroad, and 

a nationwide FL teachers’ organization (Farrell, 2007; Murray, 2010; Nunan & Bailey, 

2009; Valmori & Costa, 2016). The finding that EFL teachers perceived maintaining 

oral English in their teaching practice as a way to maintain their ELP has implied that 

classroom language use is not only a means and objective of teaching but also dynamics 
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for EFL teachers to maintain (Banno, 2003; Valmori & Costa, 2016). Thus, improving 

or at least maintaining English proficiency should be a goal of many EFL teachers in 

such a limited English speaking context. 

5.3. Research contributions   

First and foremost, the study takes the issues of teachers’ ELP, the most 

significant part of Project 2020, into consideration. An overview of the ELP training for 

EFL teachers at upper secondary schools, is pointed out. Specifically, an overview of 

EFL teachers’ LPM, with the local contexts of the Central Highlands in Vietnam, is 

discussed, making it clear for different stake-holders from policy-makers to 

implementers to recognize its potential impacts of ELP training as part of TPD on EFL 

teachers’ LPD and maintenance. Although maintaining LP is challenging for EFL 

teachers since language teaching and learning is tied to its social context, 

maintaining the achieved level of LP can increase the flexibility of the language 

teacher’s classroom practices and promote EFL students’ learning qualities 

(Freeman et al., 2015; Pham, 2018; Richards, 2007; Valmori & Costa, 2016).With its 

practical implications for teachers and stakeholders, (see 5.2), this study has established 

that cultural and geographical traits of teachers, students and administrators played key 

roles in EFL teachers’ effective LP maintenance and development. Secondly, the main 

methodological contribution of the study has been the successful use of the mixed-

method concurrent strategy that contributes towards the development and interpretation 

of a comprehensive understanding of teachers’ perceptions of LP training and practices 

for their LP maintenance. The triangulation of multiple data sources from the 

questionnaire, reflective report and interview also contributes to test validity through the 

convergence of information from different sources (Patton, 1999). Finally, several 

studies (e.g., Farrell, 2007; Fraga-Canadas, 2010; Murray, 2010; Nunan, 1991; Nunan 

& Bailey, 2009; Zuhairini, 2010; Valmori & Costa, 2016; Włosowic, 2017) have been 

carried out in various contexts to explore factors affecting teachers’ LPM, and activities 

they implemented their LPM. However, little seems to be done in exploring what in-

service EFL teachers do to handle factors to maintain their achieved level of proficiency. 

Thus, the present study has provided insights into LP maintenance strategies 

implemented by in-service EFL teachers, a top-down language policy from the 

perspective of the teachers themselves. The EFL teachers in the Central Highlands of 

Vietnam made efforts to handle difficulties to maintain their achieved level of 

proficiency by actively implementing different strategies. The main strategies identified 

as the most commonly used to maintain their achieved level of proficiency contributed 

to increasing the sustainability of PD for EFL teachers. This is the great efforts of the 

whole society, especially the MOET, the local DOETs, school leaders and the in-service 

EFL teachers themselves. Thus, the findings of this study are beneficial for EFL teachers 

who have developed their proficiency in EFL contexts and are looking for strategies to 

maintain their achieved level of proficiency. 
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5.4. Limitations of the study and suggestions for further research 

The study has some limitations, which, in turn, provide some suggestions for 

further research. First, this study focused on LPM carried out by EFL upper secondary 

school teachers in Gia Lai and Kon Tum provinces only. As such, future studies might 

need to delve into how EFL teachers at other levels of education implement strategies 

to maintain their achieved level of proficiency. The second limitation is related to long-

term effects of teachers’ perception of changes in their teaching practices. Although the 

teachers in this study had positive perceptions of changes in their teaching practices as 

a result of their participation in LP training, they might fall back into the older ones later. 

Thus, based on the findings of the study, it cannot be suggested that the teachers’ 

perceptions would change permanently. Future studies should follow EFL teachers into 

their classrooms to examine whether there are long-term effects. Thirdly, only teachers’ 

perceptions of factors (i.e., factors pertaining to teachers and students) affecting their 

LP and strategies they implemented to maintain the achieved level of proficiency were 

explored in this study. Future research can expand this line of inquiry. Next, developing 

or adapting a more comprehensive questionnaire, reflective report and interview, and 

validating the instruments with a large number of random samples of participants can 

boost the validity and reliability of the instruments and findings. Likewise, in-depth case 

studies of teachers may also shed more light on the impacts of ELP training on EFL 

teachers as well as on teachers’ practices in handling difficulties and implementing 

strategies to maintain the achieved level of proficiency. Finally, the result of the study 

would be more comprehensive if more data for maintenance activities had been collected 

from the teacher participants through the questionnaire, reflective report and interview. 

5.5. Conclusion 

This study has investigated upper secondary school EFL teachers’ perceptions 

and their practices for their LP improvement and maintenance. The mixed-methods 

concurrent design study has contributed to the investigation of EFL teachers’ 

perceptions and their practices for their LP development and maintenance. Through the 

content-based analysis and the triangulation of the three main sources of data, the study 

has aimed to embrace three specific objectives. First, it has explored EFL teachers’ 

perceptions of the ELP training as part of PD for their LP development and maintenance. 

Second, it has examined EFL teachers’ perceptions of changes in their teaching 

practices after attending the LP training. Third, it has investigated factors affecting EFL 

teachers’ LPM, and strategies and activities implemented to maintain their achieved 

level of proficiency. Based on the findings, this study has suggested relevant 

implications and pointed out major contributions to the sustainability of PD for upper 

secondary school EFL teachers in the Central Highlands of Vietnam. 
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CHƯƠNG 1.  MỞ ĐẦU 

1.1. Ngữ cảnh của vấn đề nghiên cứu 

Từ năm 2015-2016, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (Đề án 2020) đã tổ chức nhiều 

khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ (NLNN) cho giáo viên tiếng Anh cấp trung học phổ 

thông (THPT) ở miền Trung Tây Nguyên. Đến năm 2017, khoảng 80% giáo viên (GV) 

tiếng Anh cấp THPT ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã được bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá 

và được công nhận đạt Bậc 5 về NLNN theo khung tham chiếu NLNN 6 Bậc của Việt 

Nam. Tuy Đề án 2020 đã triển khai nhiều khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao NLNN cho 

GV tiếng Anh các cấp học, đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về tính hiệu quả của 

các hoạt động sau bồi dưỡng, đặc biệt là nghiên cứu việc GV tiếng Anh cấp THPT ở khu 

vực Tây Nguyên có hay không thực hiện các hoạt động để duy trì năng lực ngoại ngữ 

đã đạt được sau khi khóa bồi dưỡng đã kết thúc.  

1.2. Lý do chọn đề tài 

NLNN của GV ở các nước nói tiếng Anh như một ngoại ngữ là yếu tố quan 

trọng trong việc giảng dạy ngoại ngữ bởi vì đối với GV tiếng Anh, ngôn ngữ vừa là 

nội dung, vừa là phương tiện giao tiếp chính trong lớp học (Ellis, 2005; Freeman et 

al., 2015; Kim & Elder, 2008; Le & Renandya, 2017; Pham, 2017). Đối với GV đã 

đạt chuẩn về NLNN thì việc duy trì năng lực đã đạt được là cần thiết bởi vì “bất kể kiến 

thức hay kĩ năng mà GV ngoại ngữ đã đạt được khi họ bắt đầu công việc giảng dạy, 

việc nâng cao và duy trì năng lực đó phải là một quá trình liên tục” (Peyton, 1997, 

tr.4).  

Tuy nhiên, ở Việt Nam nói chung và ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nói 

riêng, đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về việc GV có hay không thực hiện các 

hoạt động để duy trì NLNN đã đạt được sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức như một phần hoạt động của Đề án Ngoại ngữ 

Quốc gia 2020. Việc duy trì NLNN đã đạt được ở các nước nói tiếng Anh như một ngoại 

ngữ là điều không hề dễ dàng, chẳng hạn như ở Việt Nam, nơi mà hầu như rất ít thấy có 

người dân sử dụng tiếng Anh trong hoạt động sinh hoạt thường ngày, và cũng không 

có nhiều người bản xứ ở các nước nói tiếng Anh sẵn có cho người học ngoại ngữ giao 

tiếp, thực hành tiếng. Bên cạnh đó, hầu hết GV tiếng Anh cấp THPT một khi đã được 

công nhận đạt chuẩn về NLNN (Bậc 5, hay còn gọi là đạt Chứng chỉ C1) theo quy định 

của Bộ GDĐT thì không nhất thiết phải đăng ký đánh giá lại NLNN (Bộ GDĐT, 2017). 

Quan trọng hơn, đặc điểm tình hình về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường làm việc 

mang tính vùng miền ở khu vực Tây Nguyên cũng phần nào có ảnh hưởng đến cơ hội 

nâng cao NLNN của GV tiếng Anh. GV tiếng Anh cấp THPT thường ít sử dụng tiếng 

Anh trong dạy học vì NLNN của học sinh (HS) trong lớp thường thấp và không đồng 

đều. Cuối cùng, các yếu tố liên quan đến điều kiện làm việc (cơ sở vật chất, trang thiết 

bị dạy học của nhà trường, vị trí địa lý nơi trường đóng chân, sự quan tâm, tạo điều kiện 

thuận lợi trong công tác của lãnh đạo các cấp, hoàn cảnh gia đình học sinh (người Kinh, 
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người dân tộc thiểu số (DTTS),...), mức thu nhập của GV, tính cam kết làm việc lâu dài 

được thể hiện khi GV ký kết hợp đồng làm việc, cũng là những vấn đề ít nhiều ảnh 

hưởng đến việc GV đầu tư để nâng cao và duy trì NLNNđã đạt được. Vì vậy, nhằm tìm 

hiểu GV tiếng Anh cấp THPT ở miền Trung Tây Nguyên có thực hiện hoạt động gì để 

duy trì NLNN đã đạt được sau khi tham gia khóa bồi dưỡng NLNN do Bộ GDĐT tổ 

chức như một phần của hoạt động Đề án 2020, đề tài đã chọn phương pháp nghiên cứu 

kết hợp (cả định lượng và định tính). Nghiên cứu được thiết kế theo hình thức nghiên 

cứu khám phá, tiến hành theo chuỗi bắt đầu bằng nghiên cứu và phân tích định lượng. 

Từ kết quả định lượng ban đầu, tác giả xác định các yếu tố cần tìm hiểu sâu hơn và sử 

dụng các kết quả này để xây dựng cho giai đoạn định tính (Creswell & Clark, 2007). 

1.3. Mục đích và câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu nhận thức và việc duy trì NLNN đã đạt được của 

GV tiếng Anh cấp THPT khu vực miền Trung Tây Nguyên. Trước hết, nghiên cứu nhằm 

tìm hiểu nhận thức của GV tiếng Anh về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng NLNN 

đối với việc nâng cao và duy trì NL tiếng Anh. Thứ hai, nghiên cứu cũng tìm hiểu 

NLNN của GV thay đổi như thế nào sau khi được bồi dưỡng, GV có nhận thấy thay đổi 

trong việc giảng dạy, và có nhận thức được sự cần thiết phải duy trì NLNN đã đạt được 

kể từ sau khi được tham gia các khóa bồi dưỡng. Thứ ba, GV đã làm gì để duy trì NLNN 

đã đạt được, và trong quá trình thực hiện những hoạt động nhằm duy trì NLNN, GV có 

gặp thuận lợi hay khó khăn gì. Từ đó, hy vọng cung cấp những thông tin hữu ích liên 

quan đến việc GV tiếng Anh cấp THPT ở miền Trung Tây Nguyên duy trì NLNN đã 

đạt được.  

Luận án này nhằm trả lời câu hỏi nghiên cứu chính: Giáo viên tiếng Anh cấp 

THPT khu vực Tây Nguyên có nhận thức gì và thực hiện hoạt động gì nhằm nâng cao 

và duy trì NLNN đã đạt được. Cụ thể, luận án trả lời 3 câu hỏi nghiên cứu như sau: 1. 

Nhận thức về các khóa bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ của giáo viên tiếng Anh cấp THPT 

đối với việc nâng cao và duy trì năng lực ngoại ngữ là gì? 2. Giáo viên nhận thức được 

những thay đổi gì trong dạy học kể từ khi được bồi dưỡng? 3. Giáo viên làm gì để duy 

trì năng lực ngoại ngữ đã đạt được?  

1.4. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của GV tiếng Anh cấp THPT ở tỉnh Gia 

Lai và Kon Tum về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng NLNN do Bộ GDĐT tổ chức 

như một phần của hoạt động Đề án 2020 đối với việc nâng cao và duy trì NLNN của 

GV. Kết quả của nghiên cứu chủ yếu là nhận thức của GV tiếng Anh cấp THPT, người 

đã được tham gia các khóa bồi dưỡng năng lực do Đề án 2020 tổ chức, và đã được công 

nhận đạt chuẩn năng lực Bậc 5 (C1) sau khi được bồi dưỡng. Do đó, phạm vi nghiên 

cứu của đề tài chỉ giới hạn đối với GV tiếng Anh cấp THPT đã được tham gia ít nhất là 

một khóa bồi dưỡng do Đề án 2020 tổ chức, và đã được công nhận đạt từ Bậc 5 trở lên, 
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cao hơn ít nhất một Bậc so với trước khi được bồi dưỡng. Ngoài ra, nghiên cứu không 

chỉ hướng đến việc duy trì NLNN của GV tiếng Anh cấp THPT mà còn hướng đến việc 

nâng cao NLNN của họ. Thứ hai, nghiên cứu cũng tìm hiểu những thay đổi trong dạy 

học mà GV tiếng Anh cảm nhận được sau khi được tham gia bồi dưỡng (có thay đổi 

hay không, thay đổi gì và thay đổi thế nào về kĩ năng nghe, nói, đọc, viết, phát âm, việc 

sử dụng từ vựng và ngữ pháp,..). Những thay đổi liên quan đến lĩnh vực kiến thức về 

ngữ nghĩa học, hình vị học và ngữ dụng học không được kể đến, vì những kiến thức này 

không được nêu rõ và chi tiết trong chương trình dạy học cấp THPT hiện hành. Cuối 

cùng, phạm vi nghiên cứu giới hạn ở các trường THPT thuộc tỉnh Gia Lai và Kon Tum, 

nơi điều kiện dạy và học ngoại ngữ cũng như các yếu tố về kinh tế, văn hóa, xã hội có 

thể khác với những trường THPT ở những thành phố vùng thuận lợi trên cả nước. Do 

đó, nhận thức và việc thực hiện các hoạt động nhằm duy trì NLNN đã đạt được của GV 

tiếng Anh cấp THPT khu vực miền Trung Tây Nguyên; những khó khăn (nếu có) và nỗ 

lực khắc phục những khó khăn đó để duy trì năng lực đã đạt được có thể không giống 

với những GV tiếng Anh cấp THPT ở vùng, miền khác. 

1.5. Tầm quan trọng của nghiên cứu 

Trong nhiều năm qua, toàn xã hội đã nỗ lực đầu tư kinh tế và nguồn lực nhằm 

giúp GV tiếng Anh các cấp học nâng cao NLNN, tính hiệu quả của những nỗ lực này 

đã được thể hiện qua đánh giá của những nhà hoạch định chính sách Đề án 2020, các 

nhà quản lý giáo dục và đặc biệt của chính những GV tiếng Anh, người được thụ hưởng. 

Nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn đáng kể. Thứ nhất, đây là nghiên cứu 

về việc duy trì NLNN của GV tiếng Anh cấp THPT ở tỉnh Gia Lai và Kon Tum, và 

những trở ngại của GV tiếng Anh trong việc thực hiện các hoạt động duy trì năng lực 

sau khi được bồi dưỡng bởi Đề án 2020. Thứ hai, kết quả nghiên cứu giúp các nhà hoạch 

định chính sách của Đề án 2020 và các nhà quản lý giáo dục tỉnh Gia Lai và Kon Tum 

có những giải pháp phù hợp hỗ trợ GV duy trì năng lực tiếng Anh, góp phần nâng cao 

chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Thứ ba, đóng góp 

về mặt phương pháp luận của luận án là việc áp dụng thành công mô hình nghiên cứu 

khám phá sử dụng phương pháp kết hợp theo chuỗi để tìm hiểu nhận thức và hành động 

của GV cũng như mối liên hệ giữa hai yếu tố này. Nghiên cứu được thiết kế theo hình 

thức nghiên cứu khám phá, tiến hành theo chuỗi bắt đầu bằng nghiên cứu và phân tích 

định lượng. Từ kết quả định lượng ban đầu, tác giả xác định các yếu tố cần tìm hiểu sâu 

hơn và sử dụng các kết quả này để xây dựng cho giai đoạn định tính (Creswell & Clark, 

2007). Việc phân tích dữ liệu được thực hiện để đảm bảo độ giá trị và độ tin cậy của 

nghiên cứu. Kết quả định lượng và định tính được phân tích theo các kỹ thuật khác nhau. 

Dữ liệu định lượng được phân tích trước theo hình thức mô tả, dữ liệu định tính được 

phiên và đếm theo ý. Cả hai công cụ định lượng và định tính đều được nghiên cứu thử 

nghiệm và điều chỉnh trước khi tiến hành điều tra chính thức. 
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1.6. Cấu trúc của nghiên cứu 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

2.1. Định nghĩa các thuật ngữ 2.1.1. Phát triển nghiệp vụ 2.1.2. Phát triển nghiệp 

vụ của GV2.2. Năng lực tiếng Anh  

2.2.1 Năng lực ngoại ngữ của GV Ttếng Anh  

NLNN của GV tiếng Anh không chỉ được đề cập đến như là hệ thống kiến thức 

ngôn ngữ tiếng Anh của GV mà còn là khả năng sử dụng tiếng Anh của GV để giao tiếp 

(Hulstijn, 2011). Người ta lập luận rằng NLNN thường gắn liền với khả năng sử dụng, 

nghĩa là cách một người sử dụng tiếng Anh để giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống thực. 

Tuy nhiên, khi nói đến GV tiếng Anh, có một sự hiểu biết đồng thuận rằng NLNN đề 

cập đến cả kiến thức của họ về hệ thống ngôn ngữ tiếng Anh và khả năng tiếng Anh của 

họ với tư cách là người sử dụng, nhà phân tích và là GV để vừa giao tiếp vừa thực hiện 

vai trò của họ như một người dạy học. Đây cũng là định nghĩa NLNN của GV tiếng Anh 

được áp dụng cho nghiên cứu này.  

2.2.2. Duy trì năng lực ngoại ngữ 

Duy trì NLNN gắn liền với các hoạt động mà GV thực hiện có chủ ý để duy trì 

và phát triển mức độ thành thạo mà họ đã đạt được. Duy trì NLNN chủ yếu liên quan 

đến những người không có hoặc ít có cơ hội thường xuyên sử dụng ngoại ngữ mà họ đã 

học bên ngoài bối cảnh lớp học, và vì vậy có nguy cơ mất dần khả năng sử dụng ngoại 

ngữ thành thục mà họ đã đạt được.  

2.2.3. Việc duy trì năng lực tiếng Anh của giáo viên 

Sự nhấn mạnh trong việc duy trì NL tiếng Anh chủ yếu được cảm nhận trong 

bối cảnh dạy học Tiếng Anh như một ngoại ngữ, nơi hầu hết GV không có nhiều cơ 

hội giao tiếp với người bản ngữ nói tiếng Anh (Berry, 1990; Cullen, 1994), đây 

cũng là trường hợp của Việt Nam. GV tiếng Anh được yêu cầu thường xuyên sử 

dụng tiếng Anh cả trong và ngoài lớp học vì một khi NLNN đã được nâng cao, nếu 

thiếu sử dụng hoặc thực hành, GV tiếng Anh rất có khả năng giảm dần mức năng 

lực đã đạt được theo thời gian (Schmid & Mehotcheva, 2012). 

Đối với GV tiếng Anh, cụ thể là GV tiếng Anh ở vùng Tây Nguyên Việt Nam, việc 

duy trì NLNN sau khi được bồi dưỡng là một vấn đề cần quan tâm. Việc duy trì năng lực 

tiếng Anh của GV gắn liền với các hoạt động mà GV nỗ lực thực hiện để duy trì mức 

năng lực đã đạt được sau khi kết thúc tham dự các khóa bồi dưỡng, để có thể vừa dạy 

tiếng Anh vừa sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp một cách hiệu quả. Đây cũng là định 

nghĩa về duy trì NLNN của GV tiếng Anh được sử dụng trong nghiên cứu này.  

2.3. Vai trò của ngôn ngữ trong lớp học của giáo viên 2.3.1. Ngôn ngữ như một 

phương tiện giao tiếp 2.3.2. Chức năng sử dụng ngôn ngữ của GV 2.3.2.1. Đối với 

chức năng giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm 2.3.2.2. Đối với quản lý lớp học 2.3.2.3. 

Đối với giao tiếp liên nhân 2.4. Vai trò NLNN của GV tiếng Anh 2.4.1. Việc sử dụng 
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tiếng Anh của GV như một nguồn đầu vào có giá trị đối với HS 2.4.2. Việc sử dụng 

tiếng Anh của GV giúp HS phát triển NLNN 2.5. NLNN của GV tiếng Anh và tiêu 

chuẩn phát triển chuyên môn  

2.6. Phát triển chuyên môn cho GV tiếng Anh cơ hữu tại Việt Nam 2.6.1. Đề án 

Ngoại ngữ Quốc gia  

Đề án 2020 nhằm mục đích kiểm tra đánh giá, bồi dưỡng và bồi dưỡng lại cho 

GV tiếng Anh tại Việt Nam, điều này đã có tác động mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của 

việc học và giảng dạy tiếng Anh ở tất cả các cấp học trong hơn mười năm qua (Chính 

phủ Việt Nam, 2017). Để nâng cao và phát triển NL tiếng Anh của GV cơ hữu, Chính 

phủ Việt Nam đã chú trọng hơn đến các hoạt động nâng cao NLNN trong các chương 

trình đào tạo, bao gồm các hợp phần của kiến thức môn học và năng lực sư phạm (Bộ 

GDĐT, 2008; 2017). Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT do Bộ GDĐT ban hành về tiêu 

chuẩn chuyên môn của GV trung học cơ sở và trung học phổ thông được ban hành năm 

2009 được xem là kim chỉ nam để đặt ra các tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cho GV 

tiếng Anh và kết quả học tập môn tiếng Anh ở tất cả các cấp học (Bộ GDĐT, 2009). 

Như vậy, kể từ khi triển khai thực hiện Đề án 2020, NLNN của GV tiếng Anh đã được 

ban hành trong chính sách của chính phủ Việt Nam. 

2.6.2. Tiêu chuẩn chuyên môn của GV tiếng Anh và NL tiếng Anh của GV 

cơ hữu 

Đề án 2020 đã góp phần thiết lập ngưỡng NLNN cho GV tiếng Anh tại các cấp 

học trên toàn quốc. GV tiếng Anh cấp THPT được mong đợi đạt trình độ Bậc 5 (C1 để 

đủ điều kiện giảng dạy tiếng Anh ở trường THPT (Bộ GDĐT, 2014; 2020). Cùng với 

các khóa bồi dưỡng NLNN cho GV tiếng Anh được bắt đầu triển khai từ năm 2013, kể 

từ năm học 2016-2017, mỗi năm, khoảng hơn một trăm GV tại các trường tiểu học, trung 

học cơ sở và trung học phổ thông đã được các Sở GDĐT lựa chọn để bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm theo chương trình ELTeach của Cengage National Geographic Learning. 

Việc nâng cao nghiệp vụ sư phạm và năng lực tiếng Anh cho GV ở tất cả các cấp học 

như một hình thức phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cũng là một trong những mục tiêu 

chính và hoạt động bồi dưỡng ưu tiên của Bộ GDĐT (Bộ GDĐT, 2008; 2017). 

2.6.3. Bồi dưỡng NLNN cho GV tiếng Anh cơ hữu 2.6.3.1. Chương trình và hình 

thức bồi dưỡng 

Theo khung tham chiếu NLNN 6 Bậc (CEFR), GV tiếng Anh tại các trường 

THPT bắt buộc phải đạt được trình độ Bậc 5 (CEFR-C1) (Bộ GDĐT, 2012, 2014). Năng 

lực tiếng Anh của GV được đánh giá ở bốn kỹ năng: đọc, viết, nói và nghe. Các khóa 

bồi dưỡng được thiết kế cho các GV tiếng Anh THPT để phát triển và đạt được cao hơn 

ít nhất một Bậc khi được bồi dưỡng. Các khóa bồi dưỡng bao gồm cả các loại hình bồi 

dưỡng trực tuyến và tại chỗ, trong đó đề xuất khoảng 400 giờ học có hướng dẫn để GV 

nâng từ Bậc này sang một Bậc khác tiếp theo cao hơn. Đội ngũ giảng viên của các trường 

đại học được Bộ GDĐT ủy quyền đã đạt đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 
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2912/QĐ-BGĐĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ GDĐT và Quyết định 2913/QĐ-

BGDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Bộ GDĐT. 

2.6.3.2. Tài liệu bồi dưỡng  

Khi áp dụng khung tham chiếu NLNN 6 Bậc cho GV tiếng Anh cấp THPT, các 

tài liệu bồi dưỡng được gọi là giáo trình bồi dưỡng đã được phê duyệt bởi Đề án 2020 

và các trường đại học được ủy quyền. Hầu hết các giáo trình tiếng Anh được lựa chọn 

đều được xuất bản bởi các nhà xuất bản có uy tín và có mặt tại Việt Nam (ví dụ: Bài 

kiểm tra trình độ tiếng Anh chuẩn hóa Việt Nam (VTEP), Nhà xuất bản Đại học 

Cambridge, Nhà xuất bản Đại học Oxford, Giáo dục Macmillan, National Geographic 

Learning (Cengage Learning) và Pearson). 

2.7. Giáo viên tiếng Anh cấp THPT ở khu vực Tây Nguyên 2.7.1. NLNN của giáo 

viên Tiếng Anh 

Phần lớn các GV tiếng Anh cấp THPT khu vực miền Trung Tây Nguyên, đã 

tham gia bồi dưỡng NLNN do Đề án 2020 tổ chức và đã đạt chuẩn NLNN Bậc 6 (C1). 

Tổng số GV tiếng Anh cấp THPT ở Gia Lai và Kon Tum đạt C1 cho đến năm 2017 lần 

lượt là 198 trong tổng số 232 (85%) và 80 trong tổng số 116 (69%), (DOET, 2017). 

Ngoài ra, nhiều GV tiếng Anh cốt cán và GV tiếng Anh là Tổ trưởng, tổ phó chuyên 

môn đã được các Sở GDĐT lựa chọn để bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo chương 

trình ELTeach của Cengage National Geographic Learning. (trong nghiên cứu này, giáo 

viên tiếng Anh cốt cán (key teachers) là những người đã được bồi dưỡng NLNN và đạt 

C1, sau đó và được chọn để bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm thông qua chương trình 

ELTeach; leader teachers là những GV làm Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, người có 

chức vụ hành chính ở trường). 

2.7.2. Các khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh  

Trước khi được bồi dưỡng, các học viên GV tiếng Anh cơ hữu được làm bài kiểm 

tra xếp lớp và được xác định mức năng lực hiện tại (có GV đạt Bậc 3, có GV đạt Bậc 4). 

Khi khóa bồi dưỡng kết thúc, những GV này được tham gia kỳ thi đánh giá năng lực và 

họ là những GV được công nhận đạt mức năng lực cao hơn trước khi bồi dưỡng ít nhất 

một Bậc. Sau khi đạt được C1, các GV tiếng Anh cơ hữu được Sở GDĐT lựa chọn để 

tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đây là một phần nội dung nhằm phát triển 

chuyên môn, nghiệp vụ cho GV tiếng Anh của Đề án 2020. GV tiếng Anh được bồi 

dưỡng nhằm áp dụng những kiến thức, kĩ năng của họ vào thực tiễn giảng dạy trong và 

sau khóa bồi dưỡng.  

2.8. Các nghiên cứu trước đây  

Một số nghiên cứu (ví dụ: Nunan, 1991; Farrell, 2007; Nunan & Bailey, 2009; 

Murray, 2010; Ostovar-Namaghi & Rahmanian, 2018; Valmori & Costa, 2016; 

Zuhairini, 2010) đã được thực hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau để tìm hiểu các yếu 

tố ảnh hưởng đến việc duy trì NLNN của GV. Tuy nhiên, dường như vẫn còn ít nghiên 
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cứu về nhận thức và thực tiễn GV tiếng Anh cơ hữu làm gì để duy trì NLNN đã đạt được. 

Ngày càng có nhiều cơ hội cho các GV tiếng Anh phát triển NLNN, nâng cao kiến thức 

và kỹ năng chuyên môn một cách chính thức và không chính thức. Một cách chính thức, 

các giờ dạy có GV quan sát lớp học, các cuộc họp, hội thảo, bồi dưỡng, thuyết trình tại 

các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, và các hội thảo chuyên đề là cơ hội thích 

hợp để GV tiếng Anh nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn (Farrell, 2007; Harmer, 

2007; Nunan & Bailey, 2009; Reilly, 1998). Một cách không chính thức, Reilly (1998) 

gợi ý rằng "đi du lịch nước ngoài, sử dụng tài liệu hướng dẫn du lịch có sự hỗ trợ của 

máy tính, tự tìm hiểu và sử dụng các nguồn tài nguyên văn hóa trong cộng đồng dân tộc 

địa phương của họ" (tr. 5) có thể có lợi giúp người học ngoại ngữ duy trì và nâng cao 

kiến thức và kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ. Cho dù đó là hình thức cá nhân tự thực hiện 

hay có đơn vị tổ chức triển khai, thì việc tham gia các hoạt động phát triển năng lực 

ngoại ngữ và chuyên môn nghiệp vụ đều có tầm quan trọng, giúp GV nâng cao chất 

lượng dạy học, và thúc đẩy thành tích học tập của học sinh (Le & Renandya, 2017; Phạm, 

2017). 

Nghiên cứu về các chiến lược, hoạt động được sử dụng để duy trì NLNN cũng 

phổ biến hơn. Zuhairini (2010) đã thực hiện một nghiên cứu về việc xác định các loại 

chiến lược mà GV tiếng Anh ở Indonesia đã sử dụng để duy trì năng lực. Murray (2010) 

gợi ý một số hoạt động xuất phát từ động lực của GV để giúp GV theo kịp các vấn đề 

giảng dạy tiếng Anh và duy trì năng lực của họ. Tương tự, Valmori và Costa (2016) cho 

rằng GV tiếng Anh nên phát triển và duy trì năng lực của họ thông qua nhiều hình thức, 

hoạt động, ví dụ thông qua "Mạng Internet, Tivi và phim ảnh trong bằng tiếng nước 

ngoài; bản tin của các tổ chức, hội, nhóm GV; sách, tạp chí du lịch; và việc các tổ chức 

GV tiếng Anh trên toàn quốc triển khai các hoạt động phát triển chuyên môn, nghiệp 

vụ" (tr.103). Włosowicz (2017) trong một nghiên cứu về NLNN và việc duy trì NLNN, 

đã gợi ý rằng GV nỗ lực duy trì năng lực tiếng Anh của họ bằng cách sử dụng tiếng Anh 

theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như đọc sách và bài báo bằng tiếng Anh, xem 

phim tiếng Anh và nói chuyện với người bản ngữ. Włosowicz (2017) đề xuất rằng kiến 

thức và kỹ năng tiếng Anh phải được duy trì liên tục để hiệu quả của việc dạy và học có 

thể được nâng cao, và các chiến lược bồi dưỡng tại chỗ nên được cung cấp cho GV tiếng 

Anh. Việc duy trì NLNN đã được nghiên cứu trong các bối cảnh khác nhau với nhiều 

người tham gia và phương pháp luận khác nhau. Kết quả của các nghiên cứu trên chủ 

yếu dựa trên số liệu định tính, ít có nghiên cứu bao gồm thu thập và phân tích số liệu 

định lượng và định tính. Bên cạnh đó, một số nhà nghiên cứu (ví dụ: Le & Renandya, 

2017; Phạm, 2017; Valmori & Costa, 2016) tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến việc 

phát triển và duy trì NLNN của GV, và một số nhà nghiên cứu khác (ví dụ: Murray, 

2010; Nunan, 1991; Ostovar-Namaghi & Rahmanian, 2018; Reilly, 1998) đã nghiên cứu 

các chiến lược, hoạt động mà GV và người học ngoại ngữ thực hiện nhằm góp phần cải 

thiện và duy trì NLNN của người của họ. Tuy nhiên, không có nghiên cứu nào trong số 
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này điều tra nhận thức và thực tiễn việc duy trì NLNN của GV tiếng Anh cơ hữu cấp 

THPT về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng NL, những thay đổi của họ cảm nhận được 

trong giảng dạy sau khi được bồi dưỡng và được nâng cao NLNN, và các hoạt động họ 

đã thực hiện để duy trì NLNN đã đạt được. 

2.9. Tóm tắt chương 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nhằm đáp ứng các tiêu chí được đưa ra cũng như trả lời đầy đủ câu hỏi nghiên 

cứu, đề tài đã chọn phương pháp kết hợp (cả định lượng và định tính), gọi là phương 

pháp kết hợp, một phương pháp được ưa chuộng và trở nên phổ biến trong các lĩnh vực 

khoa học xã hội như xã hội học, y tế và giáo dục (Creswell & Clark, 2007). Nghiên cứu 

được thiết kế theo hình thức nghiên cứu khám phá, tiến hành theo chuỗi bắt đầu bằng 

nghiên cứu và phân tích định lượng. Từ kết quả định lượng ban đầu, tác giả xác định các 

yếu tố cần tìm hiểu sâu hơn và sử dụng các kết quả này để xây dựng cho giai đoạn định 

tính (Creswell & Clark, 2007). Việc phân tích số liệu được thực hiện để đảm bảo độ giá 

trị và độ tin cậy của nghiên cứu. Kết quả định lượng và định tính được phân tích theo 

các kỹ thuật khác nhau. Cả hai công cụ định lượng và định tính đều được nghiên cứu 

thử nghiệm và điều chỉnh trước khi tiến hành điều tra chính thức. 

3.2. Người tham gia   

Một trăm năm mươi GV tiếng Anh từ các trường THPT thuộc tỉnh Gia Lai và 

Kon Tum tham gia nghiên cứu. Họ là những GV đã đạt năng lực tiếng Anh Bậc 5, và 

đạt cao hơn ít nhất một Bậc so với trước khi được bồi dưỡng, được mời tham gia để 

có thể cung cấp thông tin, số liệu chính xác và sâu sắc về nhận thức của họ đối với các 

khóa bồi dưỡng NLNN, nhận thức về những thay đổi trong giảng dạy, và các chiến 

lược và hoạt động mà họ đã thực hiện để duy trì NLNN đã đạt được. Một trăm năm 

mươi GV đã tham gia trả lời phiếu khảo sát. Năm mươi tám trong số một trăm năm 

mươi người tham gia viết báo cáo chiêm nghiệm, phản tư. Hai mươi hai trong số năm 

mươi tám người tham gia đã tham gia trả lời phỏng vấn. 

3.3. Phương pháp thu thập dữ liệu 3.3.1. Công cụ thu thập dữ liệu 

Ba công cụ thu thập dữ liệu bao gồm bảng câu hỏi, báo cáo phản tư và phỏng vấn 

bán cấu trúc được xây dựng phù hợp với phương pháp nghiên cứu kết hợp. Các vấn đề 

nổi bật từ kết quả nghiên cứu định lượng trở thành vấn đề then chốt để GV viết báo cáo 

phản tư và trả lời phỏng vấn. Vì vậy, trong nghiên cứu này, phần phỏng vấn được thực 

hiện sau khi đã thu thập và xử lý số liệu của bảng hỏi và báo cáo phản tư vì tác giả cần 

các kết qủa nghiên cứu định lượng để xây dựng câu hỏi cho báo cáo phản tư và câu hỏi 

phỏng vấn. 
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3.3.1.1. Bảng câu hỏi  

Để thu thập dữ liệu định lượng của nghiên cứu, một khảo sát bằng bảng hỏi gồm 

4 phần (17 câu hỏi) được xây dựng và sử dụng. Phần một nhằm mục đích thu thập thông 

tin cá nhân của những người tham gia và bối cảnh mà họ làm việc, sau này có thể trở 

nên hữu ích trong quá trình hiểu và giải thích dữ liệu được thu thập. Phần hai bao có tám 

câu hỏi nhằm mục đích điều tra nhận thức của GV về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng 

NLNN với hai câu hỏi mở và sáu câu trả lời đóng (Theo thang đo 5 bậc). Phần ba tìm 

hiểu nhận thức của GV về những thay đổi trong thực tiễn giảng dạy của họ với ba câu 

hỏi mở. Phần bốn nhằm mục đích khám phá các chiến lược và hoạt động mà các GV đã 

thực hiện để duy trì và nâng cao NLNN với sáu câu hỏi, bao gồm ba câu hỏi mở và ba 

câu hỏi đóng. 

3.3.1.2. Báo cáo phản tư 

Báo cáo phản tư, được lấy từ dữ liệu bảng câu hỏi đã được chọn để các GV viết 

báo cáo về nhận thức đối với khóa bồi dưỡng nâng cao NLNN. Báo cáo phản tư bao 

gồm sáu câu hỏi nhằm tìm hiểu (i) nhận thức của giáo viên về sự cần thiết của khóa bồi 

dưỡng NLNN đối việc duy trì NLNN của họ (câu hỏi 1); (ii) nhận thức của GV về những 

thay đổi trong thực tiễn giảng dạy kể từ khi kết thúc khóa bồi dưỡng (câu hỏi 2, 3), và 

(iii) các chiến lược, hoạt động mà GV thực hiện để duy trì NLNN đã đạt được (câu hỏi 

4, 5, 6). 

3.3.1.3. Phỏng vấn 

Phỏng vấn bán cấu trúc nhằm thu thập thông tin toàn diện và sâu sắc hơn. Cuộc 

phỏng vấn được xây dựng dựa vào 12 câu hỏi chính. Các câu hỏi được thiết kế để tìm 

hiểu và xác định (i) nhận thức của giáo viên về sự cần thiết của khóa bồi dưỡng NLNN 

đối việc duy trì NLNN của họ (câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5) (ii) nhận thức của GV về những thay 

đổi trong thực tiễn giảng dạy kể từ khi kết thúc khóa bồi dưỡng (câu hỏi 12), (iii) những 

khó khăn GV gặp phải thực hiện các chiến lược, hoạt động để duy trì NLNN đã đạt được 

(câu hỏi 6, 7, 8, 9, 10, 11). 

3.3.2. Tiến trình thu thập và phân tích dữ liệu 

3.4. Phân tích dữ liệu 

Số liệu định lượng từ bảng câu hỏi được phân tích bằng thống kê SPSS 20. Dữ 

liệu được thu thập từ các câu hỏi mở trong bảng câu hỏi, báo cáo phản tư và phỏng vấn 

được phân tích định tính. Dữ liệu định lượng được phân tích trước theo hình thức mô tả, 

số liệu định tính được phiên và đếm theo ý (Creswell, 2009; Mayring, 2000). 

Bảng 3.1. Các loại dữ liệu và phân tích dữ liệu 

Dữ liệu Phương pháp thu 
thập dữ liệu 

                                      Phương pháp phân tích dữ liệu 

Định lượng  Bảng hỏi          Phân tích mô tả, giá trị trung bình, độ lệch chuẩn %, tần suất        



 

10 

 

Định tính  Báo cáo phản tư; 
Phỏng vấn  

         Phân tích nội dung, đếm ý (Downe-Wamboldt, 1992; 
Weber, 1995) 
 

3.5. Độ giá trị và độ tin cậy 3.6. Yếu tố đạo đức 3.7. Tóm tắt chương  

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN 

4.1. Nhận thức của GV tiếng Anh về bồi dưỡng NLNN 4.1.1. Nhận thức của GV về 

sự cần thiết của bồi dưỡng NLNN đối với GV tiếng Anh 

Bảng 4.1. Nhận thức của GV về sự cần thiết của bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh  

                      Mức độ 

Câu 

NA NN NS N VN M SD 

1 2 3 4 5   

1. Kĩ năng nghe 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

35 

23.3% 

114 

76.0% 
4.75 .45 

2. Kĩ năng đọc 0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

45 

30.0% 

105 

70.0% 
4.70 .46 

3. Kĩ năng nói 0 

0.0% 

3 

2.0% 

0 

0.0% 

28 

18.7% 

119 

79.3% 
4.75 .56 

4. Kĩ năng viết 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

53 

35.3% 

96 

64.0% 
4.63 .50 

5. Kiến thức về ngữ âm học và âm vị 0 

0.0% 

2 

1.3% 

2 

1.3% 

69 

46.0% 

77 

51.4% 
4.47 .60 

6. Kiến thức về cú pháp 0 

0.0% 

0 

0.0% 

8 

5.3% 

92 

61.3% 

50 

33.3% 
4.28 .56 

7. Kiến thức về ngữ nghĩa học 0 

0.0% 

0 

0.0% 

10 

6.7% 

96 

64.0% 

44 

29.3% 
4.23 .56 

8. Kiến thức về hình thái học  1 

0.7% 

1 

0.7% 

16 

10.7% 

94 

62.7% 

38 

25.3% 
4.11 .66 

9. Kiến thức về ngữ dụng học 7 

4.7% 

1 

0.7% 

15 

10.0% 

93 

62.0% 

34 

22.7% 
3.97 .88 

Câu trả lời của giáo viên đã cho thấy rằng các hợp phần của khóa bồi dưỡng NLNN là 

cần thiết đối với một GV tiếng Anh. Có thể là do những GV này từng đã được đào tạo 

chính quy về các hệ thống kiến thức tiếng Anh, do đó họ có thể có nhận thức mạnh mẽ 

về sự cần thiết của tất cả các hợp phần đó trong khóa bồi dưỡng. Kết quả củng cố một 

thực tế rằng NLNN không chỉ liên quan đến năng lực sử dụng ngoại ngữ; nó cũng bao 

gồm cả hệ thống kiến thức về nhận thức ngôn ngữ và ngôn ngữ học (Bachman, 1990; 

Stern, 1983). Đáng chú ý, kết quả cho thấy rằng các GV đã đánh giá quá cao tầm quan 

trọng của khả năng sử dụng tiếng Anh hơn là khả năng hiểu biết về hệ thống kiến thức 

tiếng Anh, điều này có thể được giải thích bởi vai trò của GV với tư cách là người sử 

dụng tiếng Anh, và tập trung vào khả năng sử dụng tiếng Anh trong một số tình huống 

nhất định. Phát hiện này phù hợp với cách tiếp cận của Hulstijn (2015) về NLNN đối 

với GV tiếng Anh. 

4.1.2. Nhận thức của GV tiếng Anh đối với việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học 

4.1.3. Nhận thức của GV tiếng Anh về những khả năng có thể đạt được C1-CEFR 

Bảng 4.2. Nhận thức của GV tiếng Anh về những khả năng có thể đạt được C1-CEFR 
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                      Mức độ 

Câu 

NA AM NS MB CE M SD 

1 2 3 4 5   

1. Kĩ năng nghe 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

63 

42% 

86 

57.3% 
4.57 .51 

2. Kĩ năng đọc 0 

0.0% 

0 

0.0% 

01 

0.7% 

44 

29.3% 

105 

70.0% 
4.69 .48 

3. Kĩ năng nói 0 

0.0% 

6 

4.0% 

13 

8.7% 

46 

30.7% 

85 

56.7% 
4.40 .81 

4. Kĩ năng viết 0 

0.0% 

0 

0.0% 

13 

8.7% 

52 

34.7% 

85 

56.7% 
4.48 .65 

5. Kiến thức về ngữ âm học và 

âm vị 
0 

0.0% 

5 

3.3% 

5 

3.3% 

72 

48.0% 

68 

45.3% 
4.35 .71 

6. Kiến thức về cú pháp 4 

2.7% 

10 

6.7% 

17 

11.3% 

82 

54.7% 

37 

24.7% 
3.92 .93 

7. Kiến thức về ngữ nghĩa học 4 

2.7% 

11 

7.3% 

22 

14.7% 

82 

54.7% 

     31 

20.7% 
3.83 .93 

8. Kiến thức về hình thái học  4 

2.7% 

14 

9.3% 

22 

14.7% 

77 

51.3% 

33 

22% 
3.81 .97 

9. Kiến thức về ngữ dụng học 4 

2.7% 

11 

7.3% 

23 

15.3% 

83 

55.3% 

29 

19.3% 
3.81 .92 

Kết quả cho thấy rằng 100% GV đều tin rằng họ có thể phát triển NLNN đến 

trình độ CEFR C1, và nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển NLNN. Thái 

độ tích cực của GV có thể được giải thích bởi sự ảnh hưởng tích cực của khóa bồi dưỡng 

NLNN, giúp họ tin rằng họ đã nâng cao NLNN nhờ được bồi dưỡng (Borg, 2011; Nazari, 

2007; Özmen, 2012). Để có những hiểu biết sâu sắc về khả năng phát triển NL đến trình 

độ C1 CEFR theo yêu cầu, các GV tiếng Anh được yêu cầu trả lời hai câu hỏi phỏng 

vấn, "nếu thầy/cô đạt được ít nhất một Bậc cao hơn về NL tiếng Anh sau khóa bồi dưỡng, 

thầy /cô nghĩ lý do cho điều này là gì?" và "nếu thầy/cô không đạt được một Bậc cao 

hơn sau khóa bồi dưỡng, thầy/cô nghĩ lý do cho điều này là gì?". Kết quả chỉ ra rằng để 

đạt được trình độ NLNN cần thiết, các GV nghĩ rằng họ sẽ chủ động, tích cực và phải 

dành thời gian cho việc học của mình. Họ cho biết để phát triển NLNN của mình, họ đã 

đầu tư thời gian và nỗ lực cả trong các hoạt động của khóa bồi dưỡng và tại cơ quan làm 

việc. Điều này một lần nữa củng cố rằng bồi dưỡng GV và việc sử dụng tiếng Anh 

thường xuyên cả trong và ngoài lớp học có thể góp phần vào niềm tin tích cực của GV 

tiếng Anh đối với việc nâng cao NL của họ (Schmid & Mehotcheva, 2012; Shulman, 

1987). Dẫn chứng dưới đây minh họa quan điểm này. 

"Tôi đã chủ động tích cực và dành phần lớn thời gian để học, để làm các bài kiểm 

tra chuẩn hóa (trình độ). Ngoài sách giáo trình và các tài liệu được phát của các giảng 

viên, tôi cũng tìm kiếm thêm sách để tham khảo" (KT. Giáo viên 02, Phỏng vấn 02, 

05.10.2019). 

Đáng chú ý, việc thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong lớp học và môi trường 

khác giúp phát triển NLNN của GV đã được họ thường xuyên nhắc đến. Kết quả cho 

thấy khả năng phát triển NLNN mà GV lĩnh hội được bị ảnh hưởng mạnh bởi việc họ 

thường xuyên sử dụng các kỹ năng và kiến thức ngôn ngữ trong quá trình bồi dưỡng và 

trong thực tiễn giảng dạy của họ. Ngược lại, việc thiếu thời gian để dành cho việc tự 

học, để làm các bài kiểm tra nâng chuẩn, việc thiếu sự nỗ lực và thiếu nguồn tại liệu học 
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tập để làm các bài kiểm tra thực hành được cho là có thể ảnh hưởng đến khả năng phát 

triển NLNN của họ.  

"Nếu tôi không đạt, đó là vì tôi đã không tập trung vào việc làm các bài thực 

hành và luyện tập nói tiếng Anh với các giảng viên" (KT. Giáo viên 04, Phỏng vấn 04, 

10.10.2019). 

Kết quả cho thấy rằng, có những tác động tiềm ẩn đối với khả năng phát triển 

NLNN của GV tiếng Anh. Niềm tin của họ về sự cần thiết và tầm quan trọng của việc 

phát triển NLNN, lợi ích của các khóa bồi dưỡng, thành tích trong công tác và sự động 

viên trong công việc, nhận thức về việc thường xuyên sử dụng các kỹ năng và kiến thức 

ngôn ngữ trong quá trình bồi dưỡng và trong việc giảng dạy hàng ngày, và nhận thức về 

phát triển kỹ năng tự học được cho là có ảnh hưởng tích cực đến khả năng phát triển 

NLNN của họ. Một số điểm của phát hiện này đã được đề cập trong các đề xuất của 

Farrell (2007) nhằm cải thiện NLNN của các GV tiếng Anh cơ hữu. Ví dụ như, việc phát 

triển kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ của GV tiếng Anh, phát triển khả năng sử dụng các 

kỹ năng ngôn ngữ của GV để xây dựng các hoạt động giao tiếp trong lớp học và nâng 

cao nhận thức về cách sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, Farrell (2007) đã không đề cập 

đến việc phát triển nhận thức của GV về các kỹ năng tự học. Kết quả này đã cho thấy 

rằng các GV nghĩ rằng để phát triển NLNN, họ cần phát triển kỹ năng tự học và cần sự 

hỗ trợ của một số yếu tố bên ngoài (ví dụ: các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các 

cấp). Điều này có thể gây ra một vấn đề nan giải cho các GV trong việc cố gắng đạt 

được trình độ NLNN như mong đợi. Do đó, phát hiện này đã cho thấy vai trò của việc 

bồi dưỡng NLNN trong việc khơi gợi sự nhiệt tình của GV đối với việc phải duy trì 

NLNN đã đạt được của họ. 

4.1.4. Nhận thức của GV tiếng Anh về những khả năng có thể duy trì trình 

độ NLNN đã đạt được  

Bảng 4.3. Nhận thức của GV tiếng Anh về những khả năng có thể duy trì trình độ NLNN 

đã đạt được  

                      Mức độ 

Câu 

NE HA NS M CE M SD 

1 2 3 4 5   

1. Kĩ năng nghe 1 

0.7% 

0 

0.0% 

0 

0% 

71 

47.3% 

78 

52% 
4.50 .58 

2. Kĩ năng đọc 0 

0.0% 

0 

0.0% 

1 

0.7% 

51 

34% 

99 

66% 
4.66 .48 

3. Kĩ năng nói 0 

0.0% 

6 

4.0% 

6 

4.0% 

47 

31.3% 

91 

60.7% 
4.50 .76 

4. Kĩ năng viết 0 

0.0% 

4 

2.7% 

9 

6.0% 

52 

34.7% 

85 

56.3% 
4.45 .72 

5. Kiến thức về ngữ âm học và âm vị 0 

0.0% 

9 

6.0% 

5 

3.3% 

68 

45.3% 

68 

45.3% 
4.30 .80 

6. Kiến thức về cú pháp 0 

0.0% 

7 

4.7% 

10 

6.7% 

90 

60% 

43 

28.7% 
4.13 .73 

7. Kiến thức về ngữ nghĩa học 0 

0.0% 

7 

4.7% 

12 

8.0% 

89 

59.3% 

42 

28% 
4.11 .73 

8. Kiến thức về hình thái học  0 

0.0% 

9 

6.0% 

13 

8.7% 

94 

62.7% 

34 

22.7% 
4.02 .75 
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                      Mức độ 

Câu 

NE HA NS M CE M SD 

1 2 3 4 5   

9. Kiến thức về ngữ dụng học 1 

0.7% 

14 

9.3% 

16 

10.7% 

91 

60.7% 

28 

18.7% 
3.87 .85 

Dữ liệu được phân tích từ bảng câu hỏi, báo cáo phản tư, và các phỏng vấn cho 

thấy rằng đối với những kiến thức về ngữ âm và âm vị học, cú pháp, ngữ nghĩa, hình 

thái học và ngữ dụng học, nhiều GV ít quan tâm phát triển. Một số giải thích phổ biến 

thể hiện quan điểm này (bảng câu hỏi # 3, # 13, # 47): 

Trích đoạn 12: "Tôi không chú ý nhiều đến kiến thức về ngữ nghĩa học, hình thái 

học hay cú pháp học vì nó chưa được nhắc đến trong khóa bồi dưỡng. Tôi đã không áp 

dụng những kiến thức này một cách rõ ràng trong việc giảng dạy của mình" (tháng 8 

năm 2019). 

 Một số giáo viên giải thích trong bảng câu hỏi rằng họ không chắc có thể duy trì 

kiến thức về ngữ âm và âm vị học, cú pháp, ngữ nghĩa, hình thái học, và ngữ dụng học. 

Các GV tiếng Anh cho rằng những lý do chính cho sự kém chắc chắn của việc duy trì 

và phát triển NLNN là do họ không được bồi dưỡng trong các khóa bồi dưỡng NLNN. 

Ngoài ra, những lĩnh vực kiến thức này không nhất thiết phải được dạy trong chương 

trình giảng dạy hiện hành hoặc trong các yêu cầu kiểm tra và thi cử của HS. Hai GV 

chia sẻ rằng họ hiếm khi làm bất kỳ bài kiểm tra hoặc đọc sách nào về ngữ dụng học kể 

từ khi họ tốt nghiệp trường đại học. Do đó, khả năng phát triển và duy trì các lĩnh vực 

kiến thức này của họ không như mong đợi. Kết quả này cho thấy nhận thức của giáo 

viên rằng duy trì NLNN là rất quan trọng trong môi trường dạy học tiếng Anh như một 

ngoại ngữ. Một khi được phát triển, NLNN của GV tiếng Anh sẽ rất có thể giảm dần 

theo thời gian nếu nó không được sử dụng hoặc thực hành thường xuyên. Rõ ràng rằng, 

thiếu sử dụng dẫn đến việc suy giảm hoặc mất đi năng lực tiếng Anh đã đạt được. Phát 

hiện này phù hợp với các yếu tố ảnh hưởng và các hoạt động góp phần vào việc và duy 

trì và phát triển NLNN được nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra (ví dụ: Fraga-Canadas, 2010; 

Murray, 2010; Ostovar-Namaghi & Rahmanian, 2018; Valmori & Costa, 2016; 

Zuhairini, 2010).  

4.2. Nhận thức của GV tiếng Anh về những thay đổi trong giảng dạy ghi nhận như 

kết quả của việc họ đã tham gia khóa bồi dưỡng NLNN 4.2.1. GV tiếng Anh tự 

đánh giá năng lực tiếng Anh sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng  

Bảng 4.4. GV tiếng Anh tự đánh giá NL tiếng Anh sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng 

 

Mức độ 

     M SD 

1 2 3 4 5   

Thầy cô tự đánh giá năng lực tiếng Anh 

của thầy cô kể từ sau khi kết thúc khóa 

bồi dưỡng đến nay thế nào? 

0 

0% 

2 

1.3% 

13 

8.7% 

48 

32% 

87 

58% 
4.47 .71 

Nhìn chung, có khoảng 90% GV nghĩ rằng NL tiếng Anh của họ đã được cải 

thiện hoặc cải thiện tốt sau khóa bồi dưỡng. Trong khi khoảng 90% GV tự đánh giá tích 

cực về NLNN của họ sau khi kết thúc khóa bồi dưỡng (32% được cải thiện và 58% được 
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cải thiện tốt), chỉ 8,7% cho rằng NLNN của họ vẫn giữ nguyên và 1,3% có giảm nhẹ 

hơn so với trước khi được bồi dưỡng.  

4.2.2. Nhận thức của GV tiếng Anh về những thay đổi trong giảng dạy sau khi họ 

đã tham gia khóa bồi dưỡng  

Table 4.8. Teachers’ perceptions of changes in classroom language use 

                      Scales 

Statements  

Sau khóa bồi dưỡng, tôi cảm thấy: 

TD DA NS A TA M SD 

1 2 3 4 5   

1. có cải thiện độ chính xác trong việc sử dụng tiếng 

Anh (chính xác trong phát âm, sử dụng từ vựng hoặc 

ngữ pháp) 

0 

0% 

1 

0.7% 

6 

4.0% 

81 

54% 

62 

41.3% 
4.36 .59 

2. có thay đổi trong việc sử dụng tiếng Anh (có thể 

diễn đạt những điều giống nhau theo những cách khác 

nhau)  

0 

0.0% 

2 

1.3% 

10 

6.7% 

91 

60.7% 

47 

31.3% 
4.22 .62 

3. có sử dụng thành thạo tiếng Anh trong lớp học  0 

0.0% 

2 

1.3% 

6 

4.0% 

96 

64% 

46 

30.7% 
4.24 .59 

4. có thường xuyên sử dụng tiếng Anh để dạy tiếng 

Anh  0 

0.0% 

3 

2.0% 

7 

4.7% 

94 

62.7% 

46 

30.7% 
4.22 .62 

5. có cải thiện trong việc truyền đạt kiến thức tiếng 

Anh đến người học một cách dễ hiểu hơn  
0 

0.0% 

4 

2.6% 

10 

6.7% 

90 

60% 

46 

30.7% 
4.19 .67 

Bảng 4.8 cho thấy hơn 90% GV tiếng Anh nhận thấy những thay đổi trong việc sử dụng 

tiếng Anh trong lớp học nhờ NLNN của họ được cải thiện sau khóa bồi dưỡng. Cụ thể, sự 

thay đổi đáng chú ý nhất được 95,3% GV cảm nhận được là “có cải thiện độ chính xác 

trong việc sử dụng tiếng Anh (chính xác trong phát âm, sử dụng từ vựng hoặc ngữ pháp)”. 

Trong khi đó, chỉ có 4,7% bày tỏ sự không chắc chắn về sự thay đổi này. Thay đổi lớn thứ 

hai được nhận thấy bởi cùng một tỷ lệ GV (94,7%) là “có sử dụng thành thạo tiếng Anh 

trong lớp học”. Đối với mục 2 và 4, những thay đổi cũng đã được trải nghiệm ở mức độ 

cao rõ rệt rằng khoảng 93% GV có thể thể hiện khả năng tuyệt vời để diễn đạt những điều 

giống nhau theo những cách khác nhau và lưu loát trong việc sử dụng tiếng Anh để dạy 

tiếng Anh. Đối với mục 5, trong khi khoảng 91% GV nhận thấy sự cải thiện trong việc 

truyền đạt kiến thức tiếng Anh cho người học dễ hiểu hơn trong lớp học, khoảng 2.6% và 

6.7% GV cảm thấy không chắc chắn về sự thay đổi này. 

Lời giải thích phổ biến được đưa ra cho sự không chắc chắn hoặc không đồng ý về 

những thay đổi mà GV nhận thấy trong giảng dạy là các GV không thường xuyên sử dụng 

tiếng Anh trong lớp học. Họ cho biết rằng họ có xu hướng sử dụng tiếng Việt làm công 

cụ chính để giao tiếp trong lớp học do tỷ lệ HS DTTS cao, mức năng lực tiếng Anh của 

HS thấp và không đồng đều trong một lớp học. Một số GV cho biết nhiều HS DTTS 

thường bỏ lớp học để giúp đỡ gia đình vào thời điểm thu hoạch mùa vụ. Trích đoạn sau 

đây minh họa. 

Trích dẫn 15: "Tôi ước gì HS hứng thú hơn với việc học tiếng Anh để tôi có thể sử 

dụng nhiều tiếng Anh hơn trong lớp học. Trên thực tế, nhiều HS không muốn học tiếng 
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Anh. Phần lớn HS DTTS quá nhút nhát khi nói tiếng Anh. Do đó, tôi cảm thấy khó sử dụng 

tiếng Anh thường xuyên trong lớp học. Tôi đã sử dụng nhiều tiếng Việt khi dạy". 

Một số ví dụ từ báo cáo phản tư và cuộc phỏng vấn cung cấp thêm thông tin:  

"Tôi muốn nói tiếng Anh trong lớp học nhưng rất khó vì trình độ tiếng Anh của HS 

khác nhau. Tôi không có động lực cao để nói tiếng Anh trong lớp do các bài học dài, khó 

và trình độ HS của tôi thấp" (RF. GL. Giáo viên 58).  

“Học sinh của tôi rất nhút nhát và có gần 50 học sinh trong một lớp. Tôi cảm thấy 

nản và dần dần từ bỏ việc sử dụng tiếng Anh để dạy tiếng Anh. Tôi có xu hướng sử dụng 

tiếng Việt trong lúc dạy " (Giáo viên 06). 

Kết quả cho thấy các GV nhận thấy những thay đổi tích cực trong việc sử dụng 

tiếng Anh trong lớp học do có sự cải thiện NLNN của họ sau khi tham gia khóa bồi dưỡng. 

Tuy nhiên, quy mô lớp học lớn, động lực học tiếng Anh của HS thấp, tỷ lệ HS DTTS cao 

và trình độ tiếng Anh khác nhau là một số yếu tố chính cản trở nỗ lực sử dụng tiếng Anh 

của GV trong lớp học. Phát hiện cho thấy rằng trong khi hầu hết các GV nghĩ rằng thường 

xuyên sử dụng tiếng Anh trong lớp học sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả GV và HS để phát 

triển NLNN cao hơn, việc duy trì kỹ năng nói tiếng Anh không dễ dàng vì cả GV và HS 

đều không thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong lớp học.  

4.2.2.1. Nhận thức của GV tiếng Anh về thay đổi trong việc sử dụng tiếng Anh để 

giảng dạy 4.2.2.2. Nhận thức của GV tiếng Anh về thay đổi trong việc sử dụng tiếng 

Anh để quản lý lớp học 4.2.2.3. Nhận thức của GV tiếng Anh về thay đổi trong việc 

sử dụng tiếng Anh để kiểm tra đánh giá trong lớp học 

4.2.3. Nhận thức của GV tiếng Anh về thay đổi của HS trong việc học tiếng Anh sau 

khi GV nâng cao NLNN 

Sau các khóa bồi dưỡng, GV nhận thấy có những thay đổi rõ rệt trong việc sử 

dụng tiếng Anh trong giảng dạy và quản lý lớp học. Nhận thức của GV đối với những 

thay đổi về sự chính xác trong việc sử dụng tiếng Anh hơn trong quản lý lớp học, hiểu 

và truyền đạt nội dung bài học, đánh giá và đưa ra phản hồi cho học sinh (ví dụ: chính 

xác trong phát âm, trong sử dụng từ vựng, hoặc ngữ pháp); sự đa dạng trong cách sử 

dụng tiếng Anh (khả năng nói những điều giống nhau theo những cách khác nhau); sử 

dụng lưu loát tiếng Anh trong lớp học; tần suất sử dụng tiếng Anh để dạy tiếng Anh và 

cải thiện việc truyền đạt kiến thức tiếng Anh cho người học toàn diện. Các GV cho biết 

những thay đổi trong thực tiễn giảng dạy đã được phản ánh rõ ràng sau khi họ tham gia 

khóa bồi dưỡng NLNN. Phát hiện này rất quan trọng vì nó cho thấy hiệu quả của việc 

bồi dưỡng NLNN cho GV tiếng Anh cấp THPT Tây Nguyên.  

4.2.4. Nhận thức của GV tiếng Anh về tầm quan trọng của việc duy trì NLNN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng các khóa bồi dưỡng NLNN không chỉ mang 

lại những thay đổi của GV tiếng Anh trong giảng dạy mà còn tăng cường nhận thức của 

họ về tầm quan trọng của việc duy trì NLNN đã đạt được. Phát hiện này rất quan trọng 

vì nó được xem là động lực nội tại để khuyến khích GV thực hiện các hoạt động nhằm 
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duy trì NLNN đã đạt được. Tóm lại, sau khi tham gia khóa bồi dưỡng NLNN, các GV 

tiếng Anh không chỉ có nhận thức tích cực về những thay đổi trong giảng dạy mà còn 

nhận thấy tầm quan trọng của việc duy trì NLNN đã đạt được 

4.3. Chiến lược và hoạt động mà GV tiếng Anh để duy trì NLNN đã đạt được 4.3.1. 

Sự hữu ích của các chiến lược và hoạt động duy trì NLNN đối với GV tiếng Anh 

Bảng 4.5. Tần suất GV tiếng Anh thực hiện các chiến lược, hoạt động duy trì NLNN 

                      Scales 

Statements 

NE RA ST OF VO M SD 

1 2 3 4 5   

1. Tìm cơ hội luyện tập tiếng Anh với người 

nước ngoài  

2 

1.3% 

52 

34.7% 

61 

40.7% 

31 

20.7% 

4 

2.7% 
2.89 .84 

2. Tạo các diễn đàn/môi trường khác nhau để 

sử dụng tiếng Anh (các cuộc họp giáo viên 

tiếng Anh thường xuyên) 

0 

0% 

4 

2.7% 

12 

8.0% 

79 

52.7% 

55 

36.7% 
4.23 .71 

3. Tích cực tạo môi trường giao tiếp tiếng Anh 

(tạo ngày nói tiếng Anh tại trường) để sử dụng 

tiếng Anh  

0 

0% 

6 

4.0% 

9 

6% 

81 

54% 

54 

36% 
4.22 .73 

4. Thường xuyên và tích cực truy cập các 

nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh 

(phim, Ted Talks, video YouTube) 

0 

0% 

2 

1.3% 

16 

10.7% 

76 

50.7% 

56 

37.3% 
4.24 .69 

5. Thường xuyên ôn tập kiến thức tiếng Anh 

(ví dụ: làm bài tập ngữ pháp, thực hành kỹ 

năng nghe, đọc, viết)  

0 

0% 

2 

1.3% 

9 

6.0% 

78 

52% 

61 

40.7% 
4.32 .65 

6. Thường xuyên tham khảo các tài nguyên hỗ 

trợ giáo viên tiếng Anh (trực tuyến và tại chỗ)  
0 

0% 

2 

1.3% 

7 

4.7 

92 

61.3% 

49 

32.7% 
4.25 .60 

7. Không ngừng nỗ lực dung tiếng Anh để dạy 

tiếng Anh  
3 

2.0% 

4 

2.7% 

8 

5.3% 

84 

56% 

51 

34% 
4.17 .81 

8. Trả phí cho các bài học riêng (với người bản 

ngữ hoặc gần người bản ngữ để nâng cao trình 

độ tiếng Anh)  

18 

12% 

53 

35.3% 

57 

38% 

21 

14% 

1 

0.7% 
2.56 .90 

9. Tham gia mạng lưới GV, người từng tham 

gia các hội thảo bồi dưỡng tiếng Anh để tạo ra 

một cộng đồng nói tiếng Anh  

14 

9.3% 

46 

30.7% 

59 

39.3% 

26 

17.3% 

5 

3.3% 
2.75 .96 

10. Tham gia các chương trình trao đổi tại các 

quốc gia nơi tiếng Anh được sử dụng như tiếng 

mẹ đẻ  

31 

20.7% 

66 

44% 

40 

26.7% 

11 

7.3% 

2 

1.3% 
2.25 .91 

Bảng 4.11 cho thấy mỗi chiến lược được GV tiếng Anh thực hiện ở các mức độ 

thường xuyên nhau đáng kể. Hơn một nửa số chiến lược được thực hiện ở mức tần suất 

cao. Chiến lược được thực hiện thường xuyên nhất là “Thường xuyên ôn tập kiến thức 

tiếng Anh (ví dụ: làm bài tập ngữ pháp, thực hành kỹ năng nghe, đọc, viết)” Cụ thể, 

92,7% GV cho rằng họ thực hiện chiến lược này thường xuyên hoặc rất thường xuyên, 

26% GV đôi khi và chỉ 1,3% hiếm khi thực hiện chiến lược này. Các chiến lược khác 

cũng được cho là được thực hiện ở tần số cao là (chiến lược 6, 4, 2, 3 và 7). Chiến lược 

ít được thực hiện nhất là “Tham gia các chương trình trao đổi tại các quốc gia nơi tiếng 

Anh được sử dụng như tiếng mẹ đẻ”. Có thể thấy, chỉ có 8,6% GV nghĩ rằng họ thực 

hiện chiến lược này thường xuyên hoặc rất thường xuyên, 26,7% đôi khi, trong khi 

khoảng 65% hiếm khi hoặc không bao giờ thực hiện. Nói tóm lại, các GV nghĩ rằng họ 

thường xuyên thực hiện các chiến lược (5, 6, 4, 2, 3 và 7), trong khi các chiến lược (1, 

8, 9, 10) không bao giờ hoặc hiếm khi được thực hiện. 
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4.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc duy trì NLNN của giáo viên tiếng 

Anh. 4.3.2.1 Các yếu tố hỗ trợ góp phần vào việc duy trì NLNN của giáo viên  

Kết quả cho thấy có hai điểm thuận lợi chính được xem là yếu tố hỗ trợ góp phần 

vào việc phát triển và duy trì NLNN của GV tiếng Anh. Đầu tiên là các khóa bồi dưỡng 

được GV nhận thấy là điều kiện thuận lợi và cơ hội tốt cho việc phát triển và duy trì 

NLNN (ví dụ: hình thức, nội dung, hoạt động, tài liệu và thời gian bồi dưỡng). Yếu tố 

hỗ trợ thứ hai liên quan đến GV là nhận thức của họ về tầm quan trọng của việc duy trì 

NLNN đã đạt được. Bên cạnh đó, sự sẵn có và khả năng tham gia vào các hoạt động 

phát triển NLNN được GV xem là một yếu tố hỗ trợ khác cho việc duy trì NLNN. Nhiều 

GV cho biết rằng việc tham gia thường xuyên hoặc hàng năm vào các hoạt động bồi 

dưỡng do Sở GDĐT tổ chức đã giúp họ nâng cao và duy trì NLNN. Dẫn chứng sau minh 

họa quan điểm này.  

"Tôi thường tham gia các hội nghị và hội thảo do các nhóm trường học và Sở 

GDĐT tổ chức, điều này đã giúp tôi mở rộng kiến thức và nâng cao kỹ năng giảng dạy” 

(RF. GL. Giáo viên 01). 

Phát hiện chỉ ra rằng lợi ích của các khóa bồi dưỡng, việc có sẵn các cơ hội tham 

gia vào các hoạt động phát triển năng lực chuyên môn, và nhận thức của GV về tầm 

quan trọng của việc duy trì NLNN đã đạt được, là những yếu tố hỗ trợ có ảnh hưởng đến 

việc duy trì NLNN của giáo viên. 

4.3.2.2. Các yếu tố cản trở việc phát triển và duy trì NLNN của GV 

Theo kết quả phân tích từ báo cáo phản tư và phỏng vấn, nhiều GV gặpnhững khó 

khăn khác nhau trong việc nỗ lực duy trì NLNN đã đạt được (cơ hội phát triển năng lực 

chuyên môn hạn chế, thiếu môi trường sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ, 

bị quá tải khối lượng công việc tại nơi làm việc, gặp khó khăn trong việc thiết kế và thực 

hiện các hoạt động giao tiếp trong lớp học do các hoạt động trên lớp theo định hướng kiểm 

tra trên giấy, thu nhập thấp và thiếu phương tiện giảng dạy). Một số GV gặp khó khăn khi 

phải trả tiền cho các việc học riêng với người bản ngữ để nâng cao năng lực tiếng Anh, 

tham gia mạng lưới giáo viên sau các khóa bồi dưỡng NL tiếng Anh để tạo ra một cộng 

đồng nói tiếng Anh và tham gia các chương trình trao đổi ở các quốc gia nơi tiếng Anh 

được sử dụng như tiếng mẹ đẻ. Những khó khăn và thách thức này được GV xem là yếu 

tố cản trở các ảnh hưởng đến việc duy trì NLNN của họ vì việc duy trì NLNN là một quá 

trình diễn ra liên tục trong suốt sự nghiệp giảng dạy của họ (Villegas-Reimers, 2003). Đối 

với những khó khăn được GV cho biết có liên quan đến HS như lớp đông HS, trình độ 

tiếng Anh của HS thấp và không đồng đều trong một lớp, HS nhút nhát, thiếu động lực 

học tập, thiếu tự tin trong giao tiếp, thiếu quan tâm từ phụ huynh, HS DTTS nói tiếng Việt 

chưa tốt, cũng là những rào cản cản trở việc phát triển và duy trì NLNN của GV tiếng 

Anh.  
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 4.3.2.3. Việc tự đánh giá của GV tiếng Anh về sự hỗ trợ của Sở GDĐT và 

Bộ GDĐT dành cho việc duy trì NLNN  

Việc phân tích câu hỏi mở trong bảng câu hỏi có nội dung "vui lòng viết ra hai 

việc sự hỗ trợ hoặc mà thầy/cô tin rằng sẽ giúp thầy/cô duy trì hoặc phát triển NLNN" 

và câu hỏi phỏng vấn có nội dung "thầy/cô có nhận được bất kỳ chính sách khuyến khích 

hoặc hỗ trợ nào để duy trì và phát triển NLNN không?" cho thấy các GV tiếng Anh có 

nhu cầu tham gia vào các hoạt động phát triển năng lực tiếng Anh và chuyên môn, và họ 

mong muốn được tạo điều kiện về thời gian và tài chính để theo đuổi các bậc giáo dục 

cao hơn. GV cho biết, mặc dù họ đã đạt được trình độ C1 và đủ điều kiện để dạy tiếng 

Anh tại trường THPT, họ vẫn muốn thường xuyên tham gia các khóa bồi dưỡng giúp 

duy trì NLNN. 

4.3.3. Các chiến lược, hoạt động mà GV tiếng Anh đã thực hiện để duy trì 

NLNN đã đạt được  

Việc phân tích dữ liệu thu thập được bảng câu hỏi, báo cáo phản tư, và phỏng vấn 

đã chỉ ra rằng, nói chung, trong các bối cảnh giảng dạy khác nhau, có sáu chiến lược 

được xác định là hiệu quả nhất và thường được thực hiện bởi các GV tiếng Anh để duy 

trì NLNN đã đạt được của họ (đó là: (i) thường xuyên ôn tập kiến thức, kĩ năng tiếng 

Anh, (ii) thường xuyên tham khảo các tài nguyên dành cho GV tiếng Anh, (iii) thường 

xuyên và tích cực truy cập các nguồn có tiếng Anh phong phú, (iv) tạo ra các diễn đàn 

hoặc môi trường chính thức khác nhau để sử dụng tiếng Anh, (iv) tích cực thiết lập môi 

trường giao tiếp tiếng Anh ở nhà trường cho HS tham gia, (vi) không ngừng nỗ lực dùng 

tiếng Anh để dạy tiếng Anh). Chiến lược “thường xuyên ôn tâp kiến thức, kĩ năng tiếng 

Anh” nhằm duy trì NLNN đạt được đã được hầu hết các GV thực hiện. Các trích đoạn 

sau đây minh họa cho quan điểm này.  

"Tôi đã thực hiện nhiều hoạt động tự học tại nhà để duy trì và nâng cao kiến thức 

và kỹ năng ngôn ngữ như đọc sách, làm bài kiểm tra thực hành trực tuyến (đọc, nghe và 

ngữ pháp) (KT. Giáo viên 01, Phỏng vấn 01, 05.10.2019). 

"Tôi duy trì bốn kỹ năng bằng cách đọc báo, nghe tin tức tiếng Anh và xem phim 

mà không có tiêu đề phụ. Thật là thuận tiện vì tôi có thể truy cập Internet" (RF. GL. 

Teacher 46). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy dù ở cấp độ cá nhân hay tổ chức, việc thực hiện 

thường xuyên và tích cực các hoạt động bồi dưỡng NLNN đều có tầm quan trọng lớn 

đối với GV tiếng Anh trong việc cải thiện và duy trì NLNN. Các nghiên cứu (ví dụ: 

Farrell, 2007; Murray, 2010; Nunan, 1991; Nunan & Bailey, 2009; Zuhairini, 2010; 

Valmori & Costa, 2016; Włosowic, 2017) đã đề cập đến một số cách để GV phát triển 

và duy trì NL tiếng Anh của họ. Nghiên cứu này đã bổ sung việc bồi dưỡng NL tiếng 

Anh là một cách hiệu quả để GV tiếng Anh cải thiện và duy trì NLNN đã đạt được, đặc 

biệt là GV tiếng Anh Tây Nguyên. Phát hiện này phù hợp với kết quả của nhiều nhà 

nghiên cứu (ví dụ: Farrell, 2007; Murray, 2010; Nunan, 1991; Nunan & Bailey, 2009; 
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Zuhairini, 2010; Valmori & Costa, 2016; Włosowic, 2017) rằng những hoạt động này 

cần thiết và hiệu quả để GV tiếng Anh duy trì NLNN. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu 

môi trường giao tiếp tiếng Anh, việc các GV tiếng Anh cơ hữu đã tích cực thực hiện các 

chiến lược để duy trì NLNN đã đạt được của họ là điều đáng khích lệ và được đánh giá 

cao  

4.4. Tóm tắt chương 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 

5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu  

Bảng 5. 1. Kết quả vắn tắt trả lời các câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu Kết quả vắn tắt 

Nhận thức về các khóa bồi 

dưỡng NLNN của giáo viên 

Tiếng Anh cấp THPT đối với 

việc nâng cao và duy trì năng 

lực ngoại ngữ là gì? 

GV tiếng Anh có nhận thức tích cực về sự cần thiết và tầm 

quan trọng của khóa bồi dưỡng NLNN đối với việc phát 

triển và duy trì NL tiếng Anh của họ  

GV tiếng Anh có nhận thức tích cực về khả năng nâng cao 

và duy trì NLNN đã đạt được sau khi kết thúc khóa bồi 

dưỡng NLNN. 

2. Giáo viên nhận thức được 

những thay đổi gì trong dạy 

học kể từ khi được bồi 

dưỡng?  

Sau khi rời khỏi các khóa bồi dưỡng NLNN, các GV đã 

nhận thấy những thay đổi tích cực trong giảng dạy (thay 

đổi trong việc GV sử dụng tiếng Anh trong lớp học, và sự 

tiến bộ của HS đối với môn tiếng Anh). 

GV tiếng Anh nhận thấy tầm quan trọng và sự cần thiết 

của việc duy trì NLNN đã đạt được. 

3. Giáo viên làm gì để duy trì 

năng lực ngoại ngữ đã đạt 

được? 

Các GV tiếng Anh nhận thấy các chiến lược, hoạt động duy 

trì NLNN hữu ích hoặc rất hữu ích và họ cho biết họ thường 

xuyên thực hiện nhiều chiến lược để duy trì NLNN đã đạt 

được. 

Các GV tiếng Anh nhận thấy tính hữu ích của các khóa bồi 

dưỡng, cơ hội được tham gia vào các hoạt động phát triển 

NLNN và chuyên môn nghiệp vụ, và việc GV nhận được 

tầm quan trọng của việc duy trì NLNN đã đạt được là yếu 

tố thuận lợi cho việc duy trì NLNN của họ. 

GV cho biết những khó khăn và thách thức mà họ phải đối 

mặt khi phát triển và duy trì NLNN. Các khó khăn chủ yếu 

liên quan đến các đặc điểm địa lý cụ thể và môi trường 

giảng dạy. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn và 

thực hiện các chiến lược khác nhau để duy trì NLNN đã đạt 

được.  

Có sáu chiến lược được xác định là hiệu quả nhất và thường 

được thực hiện bởi các GV tiếng Anh để duy trì NLNN đã 

đạt được (đó là: (i) thường xuyên ôn tập kiến thức, kĩ năng 

tiếng Anh, (ii) thường xuyên tham khảo các tài nguyên dành 

cho GV tiếng Anh, (iii) thường xuyên và tích cực truy cập 

các nguồn có tiếng Anh phong phú, (iv) tạo ra các diễn đàn 

hoặc môi trường chính thức khác nhau để sử dụng tiếng 

Anh, (iv) tích cực thiết lập môi trường giao tiếp tiếng Anh ở 

nhà trường cho HS tham gia, (vi) không ngừng nỗ lực dùng 

tiếng Anh để dạy tiếng Anh). 
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Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng các GV tiếng Anh có nhận thức tích cực 

về sự cần thiết và tầm quan trọng của khóa bồi dưỡng NLNN đối với việc phát triển và 

duy trì NL tiếng Anh của họ. Khoảng 90% GV nhận thấy kiến thức và kỹ năng tiếng 

Anh đã được cải thiện tốt sau khóa bồi dưỡng, và đã có nhiều khả năng góp phần nâng 

cao việc giảng dạy và chất lượng học tiếng Anh của HS. Kết quả của nghiên cứu khẳng 

định vai trò cần thiết của việc bồi dưỡng NLNN cho các GV tiếng Anh cơ hữu, và một 

lần nữa chỉ ra rằng việc phát triển NLNN của GV tiếng Anh là tương đồng với các cơ 

hội được bồi dưỡng về NL tiếng Anh và về chuyên môn nghiệp vụ để duy trì NLNN của 

họ, bởi vì đối với họ, năng lực tiếng Anh là không đủ để trở thành giáo viên tiếng Anh 

giỏi (Phạm, 2018). 

Kết quả cũng cho thấy mối quan hệ tích cực trong nhận thức của GV tiếng Anh 

rằng, khi NLNN của họ được nâng lên, GV nhận thấy những thay đổi trong giảng dạy, 

và nhận được sự cần thiết của việc duy trì trình độ năng lực ngoại ngữ đã đạt được. Nhận 

thức này được cho là một lợi thế và các yếu tố chính góp phần vào sự phát triển và duy 

trì NLNN của GV vì những thay đổi trong giảng dạy chỉ có thể diễn ra khi GV nhận thấy 

chúng có thể xảy ra (Van den Branden, 2009).  

Các GV tiếng Anh nhận thấy các chiến lược, hoạt động duy trì NLNN hữu ích 

hoặc rất hữu ích và họ cho biết họ thường xuyên thực hiện nhiều chiến lược để duy trì 

NLNN đã đạt được. GV cho biết những khó khăn và thách thức mà họ phải đối mặt khi 

phát triển và duy trì NLNN. Các khó khăn chủ yếu liên quan đến các đặc điểm địa lý cụ 

thể và môi trường giảng dạy. Tuy nhiên, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn và thực hiện 

các chiến lược khác nhau để duy trì NLNN đã đạt được. Có sáu chiến lược được xác 

định là hiệu quả nhất và thường được thực hiện bởi các GV tiếng Anh để duy trì NLNN 

đã đạt được (đó là: (i) thường xuyên ôn tập kiến thức, kĩ năng tiếng Anh, (ii) thường 

xuyên tham khảo các tài nguyên dành cho GV tiếng Anh, (iii) thường xuyên và tích cực 

truy cập các nguồn có tiếng Anh phong phú, (iv) tạo ra các diễn đàn hoặc môi trường 

chính thức khác nhau để sử dụng tiếng Anh, (iv) tích cực thiết lập môi trường giao tiếp 

tiếng Anh ở nhà trường cho HS tham gia, (vi) không ngừng nỗ lực dùng tiếng Anh để 

dạy tiếng Anh). Việc GV tiếng Anh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên nỗ lực thực hiện 

các chiến lược, hoạt động nhằm duy trì NLNN đã đạt được đã góp phần nâng cao tính 

bền vững của việc phát triển NLNN cũng như chuyên môn cho GV tiếng Anh cấp THPT 

ở Tây Nguyên Việt Nam. Đây là những nỗ lực to lớn của toàn xã hội, đặc biệt là Bộ 

GDĐT, các Sở GDĐT, lãnh đạo nhà trường và chính các GV tiếng Anh. 

5.2. Kiến nghị. 5.2.1. Khuyến nghị đối với các nhà hoạch định chính sách 

Thứ nhất, nhận thức của GV tiếng Anh về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng 

NLNN có ảnh hưởng lớn đến mức độ GV tham gia vào các khóa bồi dưỡng. Khi thiết 

kế và tổ chức bồi dưỡng NLNN, các trường đại học được ủy quyền không chỉ nên xem 

xét các hoạt động bồi dưỡng cho GV mà còn cân nhắc đến mong đợi của họ đối với khóa 

bồi dưỡng để có thể xây dựng kế hoạch khả thi cho việc nâng cao và duy trì NLNN của 
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GV. Thứ hai, một trong những phát hiện nổi bật là các GV tiếng Anh cơ hữu đã nhận 

thấy những thay đổi trong giảng dạy của họ và có nhận thức tích cực về tầm quan trọng 

của việc duy trì NLNN đạt được sau khi họ tham dự các khóa bồi dưỡng. Điều này cho 

thấy rằng cả bồi dưỡng NL tiếng Anh nói chung và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

nói riêng nên được ưu tiên như nhau cho các GV tiếng Anh cơ hữu (Pham, 2017). Do 

đó, trong các chương trình đào tạo sư phạm, cả bồi dưỡng NL tiếng Anh và bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ cho giáo sinh tiếng Anh nên là những hợp phần chính trong 

chương trình đào tạo. Thứ ba, nghiên cứu này có một số ý nghĩa đối với thực tiễn giáo 

dục. Sau khi đạt được NLNN theo yêu cầu, các GV tiếng Anh cơ hữu cần được tạo 

những cơ hội cần thiết để thực hiện các hoạt động sau bồi dưỡng và áp dụng vào thực tế 

dạy học. Đồng thời, các chính sách duy trì NLNN tiếng Anh nên được thực hiện để đảm 

bảo rằng các GV tiếng Anh có động lực để làm lại các bài kiểm tra chuẩn hóa về NLNN. 

Các khóa bồi dưỡng về duy trì NLNN thường xuyên được tổ chức để trình độ và kỹ năng 

chuyên môn của GV tiếng Anh có thể bền vững. Kết quả chỉ ra rằng các GV đã nỗ lực 

dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh, điều này được cho là sẽ cải thiện thành tích học tập của 

HS và góp phần vào việc duy trì NLNN của GV. Trong bối cảnh dạy học tiếng Anh như 

một ngoại ngữ, NL tiếng Anh của GV và NL chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao 

chất lượng dạy học môn tiếng Anh. Do đó, các khóa bồi dưỡng NLNN cần được xem 

xét và lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo rằng GV dễ dàng thực hiện các hoạt động nâng 

cao và duy trì NLNN. Cuối cùng, các chính sách hỗ trợ bao gồm hỗ trợ thời gian và tài 

chính, và các ưu đãi cần được xem xét để giúp GV tiếng Anh phát triển và duy trì NLNN 

để họ có thể duy trì tiêu chuẩn nghề nghiệp của mình và góp phần cải thiện chất lượng 

giảng dạy tiếng Anh. Các Sở GDĐT, các lãnh đạo trường học và cơ quan chức năng 

nhận thức được những thách thức cản trở việc duy trì NLNN của GV tiếng Anh và có 

giải pháp phù hợp để giúp GV tiếp cận các khóa bồi dưỡng hoặc tự bồi dưỡng. 

5.2.2. Khuyến nghị đối với GV tiếng Anh 

Kết quả nghiên cứu cho thấy nhận thức tích cực của các GV tiếng Anh cấp THPT 

khu vực miền Trung Tây Nguyên về tầm quan trọng và sự cần thiết của bồi dưỡng NLNN 

đối với việc nâng cao và duy trì NLNN của họ. Nhận thức tích cực của GV nên được 

duy trì và thúc đẩy bởi vì những thay đổi trong giảng dạy chỉ có thể diễn ra khi GV nhận 

thấy có thể làm được (Van den Branden, 2009), và những gì GV tiếng Anh làm trong 

thực tiễn bị ảnh hưởng bởi những gì họ nghĩ, tác động đến việc phát triển NLNN của họ 

(Lee, 2012; Lee, Schutz & Vlack, 2017). Về việc GV tiếng Anh sử dụng tiếng mẹ đẻ 

trong lớp học, trong khi nhiều nhà nghiên cứu (ví dụ: Littlewood & Yu, 2009; Levine, 

2003; Turnbull & Arnett, 2002) lập luận rằng cần phải đưa người học ngoại ngữ sử dụng 

ngoại ngữ thay vì tiếng mẹ đẻ, các nghiên cứu khác (ví dụ: Ellis, 2008; Turnbull, 2002) 

gợi ý rằng tiếng mẹ đẻ thúc đẩy người học ngoại ngữ hoạt động tích cực và nó tiết kiệm 

thời gian của họ, đồng thời định hình khái niệm học tập ngoại ngữ của họ. Phát hiện này 

cho thấy rằng việc nên sử dụng bao nhiêu tiếng Anh trong lớp học tiếng Anh phụ thuộc 
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vào nhiều yếu tố khác nhau như bối cảnh dạy và học, chương trình giảng dạy, đặc điểm 

của HS (ví dụ: động lực học tiếng Anh, trình độ NL, bối cảnh văn hóa xã hội), và NLNN 

của GV tiếng Anh. Trong nghiên cứu này, các GV tiếng Anh cho rằng họ đã gặp phải 

những thách thức và khó khăn liên quan đến chính HS và cá nhân họ trong khi họ thực 

hiện duy trì NLNN đã đạt được. Các phát hiện ngụ ý rằng để duy trì NLNN hiệu quả, 

cần nhấn mạnh vào việc hiểu các tác động tiềm ẩn liên quan đến đặc điểm văn hóa xã 

hội và địa lý địa phương của GV, HS và các nhà quản lý. Cuối cùng nhưng không kém 

phần quan trọng, các nghiên cứu đã đề cập đến một số phương pháp để GV phát triển 

NLNN, chẳng hạn như sử dụng Internet, xem TV và phim bằng tiếng Anh, bản tin của 

các tổ chức giáo viên, sách, các chuyến đi mùa hè và trường học ở nước ngoài, và một 

tổ chức giáo viên ngoại ngữ trên toàn quốc (Farrell, 2007; Murray, 2010; Nunan & 

Bailey, 2009; Valmori & Costa, 2016). Nghiên cứu này khuyến nghị GV tiếng Anh tích 

cực, thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong lớp học. Cụ thể, trong bối cảnh thiếu môi 

trường giáo tiếp tiếng Anh, các GV tiếng Anh cơ hữu tích cực tìm kiếm cơ hội kết nối 

với các GV tiếng Anh khác tại địa phương và trên toàn quốc, tham gia các hội thảo, và 

chia sẻ các chiến lược duy trì NLNN của cá nhân. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng 

các việc sử dụng tiếng Anh trong lớp học không chỉ là một phương tiện và mục tiêu 

giảng dạy mà còn là động lực để GV tiếng Anh duy trì NLNN (Banno, 2003; Valmori 

& Costa, 2016). Do đó, việc cải thiện hoặc ít nhất là duy trì NL tiếng Anh nên là mục 

tiêu của GV tiếng Anh trong bối cảnh mà cơ hội nói tiếng Anh bị hạn chế như vậy.  

5.3. Đóng góp mới của nghiên cứu 

Luận án tìm hiểu giáo viên Tiếng Anh cấp trung học phổ thông khu vực miền 

Trung Tây Nguyên trong việc duy trì năng lực ngoại ngữ đã đạt được sau khi kết thúc 

các đợt bồi dưỡng do Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức. Thứ nhất, luận án tìm 

hiểu nhận thức của giáo viên Tiếng Anh cấp THPT về sự cần thiết và tầm quan trọng 

của các khóa bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh trong việc nâng cao và duy trì năng lực 

ngoại ngữ đã đạt được. Kết quả nghiên cứu giúp các nhà hoạch định chính sách của Bộ 

GDĐT, Đề án ngoại ngữ quốc gia, các nhà quản lý giáo dục các cấp có thêm thông tin 

trong thiết kế và triển khai các khóa bồi dưỡng, và có giải pháp phù hợp hỗ trợ giáo viên 

Tiếng Anh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên có cơ hội tiếp cận thường xuyên các khóa 

bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy học môn 

Tiếng Anh. Thứ hai, kết quả cho thấy sau khi tham gia các khóa bồi dưỡng, NL tiếng 

Anh của giáo viên đã được nâng lên ít nhất 1 Bậc, đồng thời giáo viên đã cảm nhận được 

nhiều sự thay đổi tích cực trong giảng dạy. Giáo viên cũng nhận thức được sự cần thiết 

phải duy trì NLNN đã đạt được, và nỗ lực thực hiện nhiều hoạt động nhằm duy trì năng 

lực. Đặc biệt, GV đã nỗ lực khắc phục những khó khăn liên quan đến điều kiện dạy học 

và môi trường văn hóa, xã hội để thực hiện nhiều hoạt động nhằm duy trì năng lực ngoại 

ngữ đã đạt được. Hiệu quả của các khóa bồi dưỡng cho thấy đây không chỉ là sự nỗ lực 

của toàn xã hội, mà còn là của riêng giáo viên khu vực miền Trung Tây Nguyên. Cuối 

cùng, đóng góp về mặt phương pháp luận của luận án là việc áp dụng thành công mô 
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hình nghiên cứu khám phá sử dụng phương pháp kết hợp theo chuỗi để tìm hiểu nhận 

thức và hành động của giáo viên cũng như mối liên hệ giữa hai yếu tố này. Luận án đã 

đóng góp vào việc cần thiết phải duy trì tính bền vững của việc bồi dưỡng năng lực và 

nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh trong điều kiện khó khăn, hạn chế về môi trường giao 

tiếp ngoại ngữ, lớp học đông học sinh dân tộc thiểu số, và nơi khó khăn, thiếu thốn cơ 

sở vật chất dạy học, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh ở các tỉnh miền 

Trung Tây nguyên. 

5.4. Hạn chế của nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu mới  

Nghiên cứu có một số hạn chế. Đầu tiên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào việc 

tìm hiểu việc duy trì NLNN đã đạt được của GV tiếng Anh cấp THPT ở tỉnh Gia Lai và 

Kon Tum. Do đó, các nghiên cứu trong tương lai có thể cần đi sâu vào việc GV tiếng 

Anh ở các cấp học khác thực hiện các chiến lược, hoạt động để duy trì NLNN của họ 

như thế nào. Hạn chế thứ hai liên quan đến tác động, ảnh hưởng lâu dài về nhận thức 

của GV tiếng Anh đối với những thay đổi trong giảng dạy của họ. Mặc dù các GV tiếng 

Anh trong nghiên cứu này có nhận thức tích cực về những thay đổi trong giảng dạy của 

kể từ sau khi được tham gia bồi dưỡng NLNN, nhưng những thay đổi có thể không được 

duy trì lâu dài. Do đó, dựa trên những kết quả của nghiên cứu, không thể kết luận rằng 

nhận thức tích cực của GV sẽ ổn định. Các nghiên cứu trong tương lai cần triển khai 

thêm đối với các GV tiếng Anh trong môi trường lớp học của họ để kiểm chứng các thay 

đổi trong nhận thức có phải là các yếu tố ảnh hưởng lâu dài hay không. Thứ ba, chỉ có 

nhận thức của GV tiếng Anh về các yếu tố ảnh hưởng (liên quan đến GV và HS), ảnh 

hưởng đến NLNN của họ, và các chiến lược mà họ đã thực hiện để duy trì NLNN đã đạt 

được, mới được khám phá trong nghiên cứu này. Các nghiên cứu trong tương lai có thể 

mở rộng yêu cầu nghiên cứu này. Cuối cùng, kết quả của nghiên cứu sẽ toàn diện hơn 

nếu có nhiều dữ liệu hơn về các hoạt động duy trì NLNN được thu thập từ những GV 

tiếng Anh tham gia nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi, báo cáo phản tư và phỏng vấn. 

Việc phát triển hoặc điều chỉnh bảng câu hỏi, báo cáo phản tư và phỏng vấn toàn diện 

hơn, với một số lượng lớn các mẫu ngẫu nhiên của những người tham gia có thể tăng 

tính giá trị và độ tin cậy của các công cụ và kết quả nghiên cứu.  

5.5. Kết luận 

Nghiên cứu này đã điều tra nhận thức và hành động của GV tiếng Anh cấp THPT 

khu vực Tây Nguyên trong việc duy trì NLNN đã đạt được của họ. Nghiên cứu được 

thiết kế theo hình thức nghiên cứu khám phá, tiến hành theo chuỗi bắt đầu bằng nghiên 

cứu và phân tích định lượng. Từ kết quả định lượng ban đầu, tác giả xác định các yếu 

tố cần tìm hiểu sâu hơn và sử dụng các kết quả này để xây dựng cho giai đoạn định tính 

(Creswell & Clark, 2007). Nghiên cứu nhằm trả lời 3 câu hỏi cụ thể. Đầu tiên, nghiên 

cứu nhằm tìm hiểu nhận thức của GV tiếng Anh về sự cần thiết của các khóa bồi dưỡng 

NLNN đối với việc nâng cao và duy trì NL tiếng Anh. Thứ hai, nghiên cứu cũng tìm 

hiểu NLNN của GV thay đổi như thế nào sau khi được bồi dưỡng, GV có nhận thấy 

thay đổi trong việc giảng dạy, và có nhận thức được sự cần thiết phải duy trì NLNN đã 
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đạt được kể từ sau khi được tham gia các khóa bồi dưỡng. Thứ ba, GV đã làm gì để duy 

trì NLNN đã đạt được, và trong quá trình thực hiện những hoạt động nhằm duy trì 

NLNN, GV có gặp thuận lợi hay khó khăn gì. Dựa trên kết quả nghiên cứu, luận án đã 

cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến việc duy trì NLNN của GV tiếng Anh 

cấp THPT ở miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời,  đề xuất, khuyến nghị các nhà hoạch 

định chính sách, các cấp lãnh đạo tìm ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhằm duy trì tính bền 

vững của việc bồi dưỡng năng lực và nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Anh trong điều kiện 

khó khăn, hạn chế về môi trường giao tiếp ngoại ngữ, lớp học đông học sinh dân tộc 

thiểu số, và nơi khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất dạy học, góp phần nâng cao chất 

lượng dạy và học Tiếng Anh ở các tỉnh miền Trung Tây nguyên. 
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