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Lịch sử giáo dục tiếng Anh là một phần của bức tranh về lịch sử giáo dục ngoại ngữ lâu dài của Việt Nam. 

Chương này phân tích có phê phán chính sách giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến nay. Toàn 

bộ lịch sử giáo dục ngoại ngữ nói chung được chia thành bốn giai đoạn: giai đoạn Bắc thuộc, giai đoạn thuộc 

địa của Pháp, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ và giai đoạn sau thống nhất đất nước. Qua phân tích một thực 

tế nổi lên là mặc dù giáo dục ngoại ngữ luôn luôn được quan tâm qua tất cả các thời kỳ nhưng Việt Nam thiếu 

một chính sách nhất quán. Mỗi giai đoạn lịch sử đều có một ngoại ngữ nhất định giữ vai trò chủ chốt trong 

chương trình học tùy theo bối cảnh lịch sử và chính trị của đất nước. Về phương diện phương pháp giảng dạy, 

Việt Nam có xu hướng nhập khẩu trọn gói các phương pháp dạy học của phương Tây và hệ quả là các phương 

pháp đó không được chấp nhận nên kết quả học tập không được như mong muốn. 

The history of English language education is a part of the long history of foreign language education in 

Vietnam. This review critically analyses the development of foreign language education policies in Vietnam 

since the Chinese colonialism. The whole history of foreign language education in general and English 

language education in Vietnam is divided into four periods: The Chinese colonialism, the French colonialism, 

the US-resistance war, and the post-reunification. It is revealed in the reviewed that while attention has always 

been given to foreign language education, there is a lack of a consistent policy. Different foreign languages 

dominated the school curriculum depending on  the country’s particular historical and political contexts. 

Regarding pedagogy, Vietnam tends to import whole-sale all western approaches to language teaching 

resulting in the so-called tissue reject and unsatisfactory outcomes.  
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