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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh hội nhập, việc quốc tế hóa giáo dục 

(GD) là một trong những yêu cầu quan trọng của bất kì 
quốc gia nào. Với mục đích đổi mới GD đại học (ĐH) 
và thúc đẩy sự phát triển của chất lượng dạy và học cũng 
như nâng cao sự thu hút của nhà trường trong việc quảng 
bá tuyển sinh, các chương trình quốc tế đã và đang được 
các trường ĐH trên thế giới áp dụng rộng rãi. Trong 
chương trình này, tiếng Anh được xem như một phương 
tiện dùng để giảng dạy các môn học chuyên ngành. Trên 
thực tế, giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh 
(English as medium of instruction (EMI)) là một ngành 
nghiên cứu khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Hình 
thức giảng dạy này có những đặc thù riêng vì cả người 
học và người dạy đều cần những kĩ năng, kiến thức tiếng 
Anh và chuyên môn riêng để đạt đến tính hiệu quả của 
môn học. Chính vì vậy, lĩnh vực đã này thu hút nhiều sự 
chú ý của các nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước 
(Toh, 2016; Tsou & Kao, 2018; Puman & Thomas, 2020; 
Ly Tran, 2018; Ly Tran et al., 2018; Vu & Burns, 2014). 
Tại Việt Nam, giảng dạy các môn chuyên ngành bằng 
tiếng Anh là một trong những định hướng chiến lược cần 
tăng cường trong các trường ĐH (Thủ tướng Chính phủ, 
2017). Các chương trình chất lượng cao này đã được áp 
dụng ở các trường ĐH ở Việt Nam một thời gian khá dài 
(Ly Tran, 2018). Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây 
cho thấy, các chương trình này vẫn còn tồn tại một số 
vấn đề (Ly Tran, 2018; Ly Tran et al., 2018; Vu & Burns, 
2014). Trên cơ sở phân tích thực trạng áp dụng chương 

trình dạy môn chuyên ngành trên thế giới và trong nước, 
bài viết đưa ra các đề xuất hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy 
học trong các chương trình này.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thuật ngữ 
English as a medium of instruction (EMI) được định 

nghĩa là: “Việc sử dụng tiếng Anh để dạy các môn học 
khác trong các nước mà ngôn ngữ thứ nhất của họ không 
phải là tiếng Anh” (Dearden, 2015, p.3). Khái niệm EMI 
sẽ được giữ nguyên trong bài viết này với cách hiểu đó vì 
trong tiếng Việt không có từ tương ứng ngắn gọn mà có 
thể diễn tả được đúng nội dung của hình thức tiếng Anh 
này. Cụ thể, EMI được dùng như một thuật ngữ để chỉ 
việc dùng tiếng Anh như một phương tiện để giảng dạy 
các môn chuyên ngành khác trong các cơ sở GD.

2.2. Thực trạng áp dụng chương trình EMI trên thế giới
Với xu thế toàn cầu hóa trong các cơ sở GD ĐH, các 

chương trình EMI nhanh chóng trở thành xu thế phát 
triển trên thế giới và thu hút sự quan tâm của rất nhiều 
nhà nghiên cứu (Toh, 2016; Tsou & Kao, 2018). Một số 
lí do sau đã được Tsou và Kao (2016) đưa ra để giải thích 
vì sao chương trình EMI lại có thể thu hút sự quan tâm 
của các nhà GD và nghiên cứu đến như vậy: 1/ Tiếng 
Anh là một ngôn ngữ quốc tế, nó không chỉ là ngôn ngữ 
giao thương trên thế giới mà còn là ngôn ngữ được sử 
dụng chính thống trong các ấn phẩm khoa học uy tín; 
2/ Hiện nay, các trường ĐH đang cố gắng nâng hạng 
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của mình trong các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. 
QS World University Rankings đánh giá thứ hạng trong 
bảng xếp hạng theo nhiều tiêu chí khác nhau trong đó có 
2 tiêu chí liên quan đến vấn đề quốc tế hóa: 5% dành cho 
sinh viên quốc tế và 5% dành cho các khoa quốc tế. Việc 
phát triển hiệu quả các chương trình EMI có thể giúp thu 
hút được các ngành cũng như người học quốc tế đến cho 
trường, từ đó nâng điểm trong quá trình xếp hạng trên 
quy mô quốc tế; 3/ Việc phát triển của các chương trình 
EMI cũng giúp cho các cở sở GD có một môi trường đa 
văn hóa. Sinh viên từ các quốc gia khác nhau đến học 
tập cũng mang lại những sự hỗ trợ về ngôn ngữ, văn hóa 
cũng như thu nhập cho cơ sở GD sở tại đó. Macro (2015) 
đã khảo sát 55 quốc gia và gần 400 giảng viên EMI và 
tổng hợp 7 điểm chính sau:

- Trước đây, các chương trình EMI phổ biển hơn ở các 
cơ sở dân lập, do nhu cầu tăng nên các trường công lập 
cũng bắt đầu áp dụng.

- Đáng lưu ý rằng, phần lớn các chương trình được áp 
từ trên xuống chứ không phải do đề xuất từ giảng viên. 
Điều đó có nghĩa là, EMI được áp dụng do nhu cầu của 
cơ sở GD. 

- Có rất nhiều hình thức tiếng Anh được sử dụng trong 
các lớp EMI: Tiếng Anh Mĩ, Anh Anh, Anh Úc và tiếng 
Anh toàn cầu (World Englishes).

- 80% giảng viên được hỏi nói rằng, EMI nâng cao 
năng lực tiếng Anh của người học.

- 30% người được hỏi đồng ý với nhận định EMI vẫn 
giúp người học đạt chuẩn môn học, trong khi đó 45% 
không đồng ý và 25% không chắc chắn.

- Chưa có minh chứng cho thấy các chương trình EMI 
ảnh hưởng xấu đến tiếng mẹ đẻ và văn hóa của quốc gia 
đó.

- Các giảng viên tiếng Anh đóng vai trò là người cùng 
hợp tác với các giảng viên dạy môn chuyên ngành bằng 
tiếng Anh dưới nhiều hình thức khác nhau.

Nhìn chung, các nghiên cứu về EMI được chia thành 2 
mảng nghiên cứu lớn: chính sách ngôn ngữ và hoạt động 
trong lớp học.

2.2.1. Chương trình EMI và các chính sách ngôn ngữ
Theo Tollefson và Tsui (2004), việc lựa chọn ngôn ngữ 

nào để làm phương tiện giảng dạy là một trong những 
quyết định quan trọng nhất trong các chương trình đào 
tạo, chính vì thế ngôn ngữ phương tiên này đang là một 
vấn đề thu hút sự quan tâm trong lĩnh vực nghiên cứu 
liên quan chính sách và hoạch định ngôn ngữ (Hamid, 
Hoa Thi Mai Nguyen & Baldauf, 2013). Hamid, Hoa Thi 
Mai Nguyen & Baldauf (2013) cũng chỉ ra rằng một số 
nước ở Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và 

Việt Nam rất nhanh chóng áp dụng tiếng Anh phương 
tiện trong hệ thống GD của mình vì họ nhận thấy những 
lợi ích của việc toàn cầu hóa GD mang lại. Tuy nhiên, 
Doiz et al. (2012) đã chỉ ra rằng mục tiêu của các chương 
trình sử dụng tiếng Anh phương tiện này bị hạn chế vì 
chính năng lực tiếng Anh của người học và người dạy. 
Bên cạnh đó, Hamid, Hoa Thi Mai Nguyen & Baldauf 
(2013) đã nhận định rằng, ngôn ngữ phương tiện giảng 
dạy này đang được hiểu một cách đơn giản hơn bản chất 
của nó và dẫn đến những trở ngại cho các bên tham gia 
triển khai, trong đó đặc biệt nhắc đến người dạy và người 
học. Leong (2017) cũng khẳng định trong nghiên cứu của 
mình về chính sách tiếng Anh phương tiện ở các trường 
ĐH tại Nhật Bản rằng, việc thiếu giảng viên được đào tạo 
theo EMI và năng lực tiếng Anh hạn chế là 2 trong các 
vấn đề làm hạn chế những cố gắng áp dụng chương trình 
tiếng Anh phương tiện trong các cơ sở GD. Cụ thể, Việc 
áp dụng các chương trình EMI cũng đặt ra những nghi 
ngại liên quan đến việc tiếp nhận kiến thức qua phương 
tiện tiếng Anh (Byunn et al., 2011; Cho, 2012; Erling 
and Hilgendorf, 2006; Kirkpatrick, 2011). Những nghiên 
cứu khác (Freeman et al., 2015; Klaassen and De Graaff, 
2001) đã chỉ ra rằng, giảng viên cần được đào tạo một 
cách rõ ràng về phương pháp giảng dạy và năng lực tiếng 
Anh để đạt được mục tiêu đặc thù trong các chương trình 
EMI này.

2.2.2. Chương trình EMI và những hoạt động trong lớp học
Mặc dù EMI được áp dụng ở Châu Âu đã lâu nhưng 

các nghiên cứu về ảnh hưởng của nó trong lớp học vẫn 
còn hạn chế. Dafouz and Camacho - Minano (2016) tiến 
hành so sánh giữa việc sử dụng tiếng Anh làm phương 
tiện và tiếng mẹ đẻ để dạy môn Kế toán tài chính. Kết 
quả đã cho thấy, EMI không làm giảm kết quả môn học 
của người tham gia khi so sánh với việc học môn học đó 
bằng tiếng mẹ đẻ. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc sử dụng tiếng Anh 
để giảng dạy môn chuyên ngành cần các kĩ năng đặc thù, 
ngay cả đối với người có năng lực tiếng Anh tốt (Chen, 
2017). Trong nghiên cứu về lớp EMI ở Đài Loan, Chen 
(2017) đã sử dụng hai công cụ nghiên cứu là phiếu điều 
tra sinh viên và phỏng vấn giảng viên về các vấn đề liên 
quan đến sự ngôn ngữ môn học và việc truyền tải nội 
dung môn học. Kết quả nghiên cứu đã liệt kê ra một số 
vấn đề liên quan đến ngôn ngữ trong giảng dạy các lớp 
EMI, từ đó đề xuất một số chiến thuật giảng day phù 
hợp: 1/ Giảng viên EMI cần phân biệt được sự khác biệt 
giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ nói cũng như những dấu 
hiệu ngôn ngữ (discourse markers) để có thể truyền đạt 
các thông tin trong giáo trình một cách chính xác dễ tiếp 
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cận hơn; 2/ Giảng viên EMI không phải là giảng viên 
ngôn ngữ nên việc hiểu tác động của ngôn ngữ thứ hai 
lên người học sẽ giúp ích cho việc giảng dạy của họ; 3/ 
Giảng viên EMI có thể hưởng lợi từ việc phối hợp với 
giảng viên tiếng Anh; 4/ Giáo viên EMI có thể tham gia 
các câu lạc bộ hoặc các khóa học online để nâng cao kĩ 
năng nói của họ. 

Tsou (2017) thực hiện một nghiên cứu khác tại Đài 
Loan với việc quan sát và ghi hình lớp học ở các lớp kĩ 
sư về sự tương tác trên lớp học EMI. Kết quả chỉ ra rằng, 
có rất ít tương tác được thực hiện trong các lớp học EMI 
này. Một trong những lí do mà giảng viên EMI đưa ra là 
ở các lớp học này việc truyền tải nội dung là quan trọng 
và không cần thiết phải có hoạt động tương tác. Tác giả 
cũng đề xuất một quy trình nhằm phát triển tương tác 
trong các lớp EMI. Quy trình này gồm 3 giai đoạn: 1/ 
Giai đoạn tiền EMI, cần có đào tạo kĩ năng ngôn ngữ cho 
người học và tổ chức các khóa tập huấn cho giảng viên; 
2/ Quá trình áp dụng EMI, với giai đoạn này, các tương 
tác cần được phát triển các hoạt động tương tác trong 
việc kiểm tra  sự hiểu bài, tương tác vì mục đích đánh 
giá và tương tác trong quá trình làm bài tập dự án và giai 
đoạn hậu EMI; 3/ Đánh giá khóa học và khoanh vùng các 
vấn đề cần cải thiện.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Chern and Lo 
(2017) liên quan đến động lực học thông qua các hoạt 
động truyền tải kiến thức. Nghiên cứu trường hợp một 
giảng viên EMI có năng lực tiếng Anh rất tốt và đã tham 
gia một khóa học cấp tốc trong 5 ngày về các vấn đề 
liên quan đến việc dạy các môn chuyên ngành bằng một 
ngoại ngữ khác tiếng mẹ đẻ. Giảng viên EMI đã áp dụng 
các hoạt động thuyết trình, đóng kịch, nghiên cứu trường 
hợp, hoạt động trải nghiệm, khách mời và thực tập. Kết 
quả cho người học EMI thể hiện động lực của họ rất 
rõ qua việc tham gia tích cực vào các hoạt động này. 
Một trong những ngầm định được nêu ra là cần có những 
khóa đào tạo cấp tốc như trong nghiên cứu cho các giảng 
viên tham gia giảng dạy trong các lớp EMI.

Macaro và Dearden (2018) cho thấy những hạn chế 
trong việc giao tiếp bằng tiếng Anh của giảng viên. Việc 
thiếu các khóa học tập huấn về EMI và việc thiếu quan 
tâm đến việc phát triển năng lực tiếng Anh cho người 
học đã dẫn đến sự thiếu hiệu quả trong lớp học và thiếu 
sự tương tác giữa người dạy và người học trong các lớp 
học EMI.

2.3. Thực trạng áp dụng các chương trình EMI tại Việt Nam
Trong bối cảnh cạnh tranh chất lượng GD trong nước 

và trên thế giới tăng cao, các trường ĐH tại Việt Nam đã 
nhanh chóng quan tâm đến việc toàn cầu hóa chất lượng 

GD để nâng cao vị thế của mình. Xu thế toàn cầu hóa 
GD được thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau trong 
đó có việc phát triển các lớp học chất lượng cao mà ở đó 
tiếng Anh được xem như phương tiện dạy và học. Việc 
phát triển các chương trình EMI trong các trường ĐH ở 
Việt Nam đã được thực hiện hơn 20 năm qua (Ly Tran 
& Huong Thu Nguyen, 2018). Sự xúc tiến chương trình 
EMI trong các cơ sở GD được áp dụng với mục đích phát 
triển nguồn nhân lực trẻ với năng lực tiếng Anh cao có 
thể đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa trong thị trường lao 
động (Thi Kim Anh Dang, Hoa Thi Mai Nguyen & Truc 
Thi Thanh Le, 2013) và được xem như dấu hiệu của một 
mục tiêu phát triển và hội nhập (Ly Tran & Huong Thu 
Nguyen, 2018). 

Cho đến nay, có 2 loại chương trình EMI đang được 
áp dụng tại Việt Nam: 1/ Chương trình liên kết do cơ 
sở GD liên kết ở nước ngoài cấp bằng; 2/ Chương trình 
chất lượng cao áp dụng khung chương trình quốc tế do 
cơ sở GD tại Việt Nam cấp bằng. Đến năm 2018, có 21 
cơ sở GD ĐH áp dụng chương trình EMI này với 55 
chương trình học khác nhau. Tuy nhiên, Li (2013) nhận 
định rằng, mặc dù việc nhanh chóng áp dụng các chương 
trình EMI ở Việt Nam được xem như là một phản ứng 
kịp thời trong nhu cầu phát triển hiện hành và cũng đã 
đạt được những thành quả nhất định. Tuy nhiên, thực tế 
áp dụng các chương trình này vẫn chưa được xem là đạt 
mục tiêu đề ra. 

Ly Tran and Huong Thu Nguyen (2018) nêu ra rằng, 
năng lực tiếng Anh là một trong những trở ngại lớn nhất 
trong việc thực thi các chương trình EMI. Họ chỉ rõ rằng, 
các giảng viên tham gia giảng dạy ở các lớp EMI được 
mặc định là có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh vì 
hầu hết họ đều hoàn thành các bậc học sau ĐH ở các 
nước nói tiếng Anh hoặc ở các chương trình EMI ở nước 
ngoài. Chính vì vậy, họ không được thụ hưởng bất cứ 
một chương trình đào tạo hay tập huấn EMI nào trước 
khi tham gia giảng dạy ở các lớp EMI. Từ thực tế đó, 
nghiên cứu của hai tác giả này cũng đã đề cập đến việc 
sử dụng song ngữ trong các lớp EMI và từ đó dẫn đến sự 
nghi ngại của người học trong mục đích nâng cao năng 
lực tiếng Anh của mình được đặt ra khi tham gia vào 
chương trình này.

2.4. Trao đổi và đề xuất
Từ phân tích về thực tiễn áp dụng cũng như những vấn 

đề còn tồn tại trong các chương trình EMI trên thế giới 
và ở Việt Nam, một chương trình đào tạo cho đội ngũ 
giảng dạy là rất cần thiết. Chương trình này cần tập trung 
vào các yếu tố sau:

- Phương pháp sư phạm EMI: Trong nghiên cứu của 
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mình, Dearden (2015) đã nhận định rằng, giảng viên 
trong các lớp học EMI không chỉ cần năng lực tiếng 
Anh ở cấp độ cao mà họ còn cần những kĩ năng giảng 
dạy của một giảng viên tiếng Anh. Trên thực tế, việc 
giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh không chỉ đơn 
giản là việc dịch nội dung các môn học sang tiếng Anh 
hoặc trình chiếu các slides bằng tiếng Anh mà thôi. 
Nghiên cứu gần nhất được thực hiện ở Hong Kong (Pun 
& Thomas, 2020) đã chỉ ra rằng, sự khó khăn trong 
nghiệp vụ sư phạm của giảng viên EMI chưa thực sự 
thu hút sự chú ý của các nhà GD và các nhà nghiên 
cứu. Kết quả nghiên cứu của họ đã khẳng định những 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh có thể hỗ trợ giảng 
viên EMI cải thiện khả năng truyền đạt của họ, vì trên 
thực tế tiếng Anh phương tiện là một trong những yếu 
tố gây trở ngại cho việc thực hiện các lớp học EMI 
một cách hiệu quả. Tác giả cũng đề xuất việc sử dụng 
một số phương pháp giảng dạy trong đó có việc đề xuất 
phương pháp sử dụng tiếng mẹ đẻ trong những lớp học 
đó. Một đề xuất khác liên quan đến việc liên kết giữa 
giảng viên dạy môn tiếng Anh và giảng viên dạy môn 
chuyên ngành. Sự liên kết này là để trao đổi các vấn đề 
liên quan đến ngôn ngữ xảy ra trong lớp học EMI để 
cùng giải quyết (Pun & Thomas, 2020). 

- Năng lực tiếng Anh: Thực tế cho thấy năng lực tiếng 
Anh của giảng viên và sinh viên Việt Nam chưa đạt được 
đến những trình độ yêu cầu để tạo nên sự hiệu quả cho 
chương trình EMI (Ly Tran and Huong Thu Nguyen, 
2018), việc đầu tư thêm vào đào tạo năng lực tiếng Anh 
là điều cần thiết. Đề án Ngoại ngữ quốc gia mặc dù đã có 
những chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực tiếng Anh 
cho giảng viên nhưng lại tập trung vào các giảng viên 
dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ nước ngoài (BGD-ĐT, 
2014). Cho đến nay, chưa có một chương trình hỗ trợ 
năng lực giảng dạy nào được dành riêng cho đối tượng 
giảng viên EMI này từ phía Bộ GD&ĐT. Ly Tran and 
Huong Thu Nguyên (2018) đã nhận định rằng, với chính 
sách và những hoạt động hiện tại liên quan đến chương 

trình EMI, cả sinh viên và giảng viên đều nhận thấy khó 
đạt được mục tiêu khi một số nghiên cứu trước đó thậm 
chí còn đề xuất năng lực tiếng Anh của người học phải 
đạt C1 và người dạy là C2 xét theo Khung năng lực ngoại 
ngữ Châu Âu thì mới đạt hiệu quả trong việc dạy-học của 
mình (Li, 2013; Unterberger, 2012). 

- Năng lực đa văn hóa: Việc phát triển các chương 
trình EMI không chỉ nhằm giúp người học tiếp cận được 
các chương trình quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh 
trong môi trường quốc tế mà còn giúp các cơ sở đào tạo 
thu hút được người học ở nước ngoài đến học tập (Tsou 
& Kao, 2018). Chính vì vậy, việc trau dồi năng lực đa 
văn hóa cho các giảng viên EMI là điều cần thiết. Năng 
lực đa văn hóa giúp cho người dạy có khả năng thiết kế 
các hoạt động giảng dạy để có thể thích nghi được nhận 
thức của sinh viên nước ngoài, đồng thời tạo được môi 
trường thân thiện và tôn trọng bản sắc người học. Năng 
lực đa văn hóa cũng là một trong những năng lực quan 
trọng và đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên 
cứu trên thế giới (Frawley et al, 2020). 

 
3. Kết luận
Bài viết đã tổng hợp xu hướng phát triển của các 

chương trình GD EMI trên thế giới và ở Việt Nam, đặc 
biệt tập trung vào sự áp dụng các chương trình EMI và 
những vấn đề còn tồn tại. Nhìn chung, chương trình này 
đã và đang là một hướng đi phù hợp cho các cơ sở GD 
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu. Tuy nhiên, các chương 
trình chưa phát huy được hết hiệu quả mong muốn vì 
nhiều lí do: chính sách, môi trường GD và đặc biệt là vấn 
đề về nhân lực. Chính vì vậy, việc xây dựng một khóa 
tập huấn về phương pháp dạy học EMI để đào tạo người 
tham gia giảng dạy là điều rất cần thiết. Giáo viên EMI 
không chỉ phải trau dồi về chuyên môn mà còn cần các 
phẩm chất năng lực khác như năng lực giảng day, năng 
lực tiếng Anh và năng lực đa văn hóa. Bộ GD&ĐT và 
các bên liên quan nên quan tâm hơn nữa đến việc này 
nhằm nâng cao chất lượng dạy - học ở Việt Nam.
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