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APPENDICES 

Appendix 1: Approval of Human Ethics Committee (Victoria University of 

Wellington) 
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Appendix 2: Ethics for Phase 1 

For each ethics document, the English version will be presented first, and then the 

Vietnamese version will be provided. 

 

Appendix 2.1 Information sheets for teacher participants (Phase 1) 

 

INFORMATION SHEET FOR TEACHERS 

 

Title of the research: The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam 

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

study.  

 

My PhD project investigates the implementation of task-based language teaching in EFL 

primary school classrooms in Vietnam.   

 

I would like to invite you to participate in this project. With your agreement, I will audio-

video record your teaching of two to three lessons from the textbook you are using. After 

each observation, I will invite you to an interview where you talk about how you 

implemented the textbook lessons and why you chose to implement the lessons in the manner 

you did. Finally, you will be invited to a follow-up interview where you share your opinions 

of the lessons have taught. All interviews will be conducted at a time and place that are 

convenient for you. Each interview session is supposed to last from 30-60 minutes.  

 

All data will be gathered and reported on a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof Jonathan Newton and Dr. Jean Parkinson, will have access to the data. The 

results of the research will be anonymously presented in my thesis. The research may also be 
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presented at academic conferences, and published in academic journals, or books, also 

without identifying any participants. All collected data will be destroyed two years after the 

end of the project. Since your participation in this study is voluntary, you are free to decline 

without giving any reason and withdraw any data provided. In that case, the data collected 

will be destroyed.  

 

Should you have any query or concern, or would like to be further informed about this 

research, please contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz or at +84 1245 713 511. You can 

contact my supervisors Dr Jonathan Newton at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz or Dr Parkinson 

at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, School of Linguistics and Applied Language Studies, Victoria 

University of Wellington, New Zealand.  

 

Thank you very much for your cooperation. 

 

Yours sincerely, 

 

Trang Bui 

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm 

vụ ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên môn tiếng Anh tại trường Đại học An Giang. Tôi 

đang thực hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn 

ngữ ứng dụng tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội 

đồng bảo vệ Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh  

dựa vào nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. 

 

Tôi mong muốn mời Thầy/Cô tham gia vào đề tài nghiên cứu này. Sau khi được sự đồng ý 

của Thầy/Cô, tôi xin phép quay phim và ghi âm 2 hoặc 3 bài dạy của Thầy/Cô. Sau mỗi tiết 

dạy, tôi xin được phỏng vấn Thầy/Cô về cách Thầy/Cô đã giảng dạy và lí do Thầy/Cô đã dạy 

bài học theo cách Thầy/Cô đã chọn. Sau tất cả các tiết dạy, tôi xin được mời Thầy/Cô tham 

gia phỏng vấn sâu hơn để biết thêm ý kiến của Thầy/Cô về các bài học mà Thầy/Cô đã dạy. 

Tất cả các buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện tại thời điểm và địa điểm thuận lợi nhất cho các 

Thầy/Cô. Mỗi buổi phỏng vấn dự kiến kéo dài khoảng từ 30-60 phút. 

 

Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo sư hướng dẫn của tôi 

Jonathan Newton và Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Kết quả của nghiên cứu này 

sẽ được trình bày ở hình thức dấu tên người tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng 

có thể sẽ được trình bày ở các hội thảo chuyên ngành hoặc sẽ được xuất bản tại các tạp chí 

khoa học hoặc sách với tên của người tham gia nghiên cứu được bảo mật. Tất cả dữ liệu sẽ 

được tiêu hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  
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Vì sự tham gia của Thầy/Cô là tự nguyện nên Thầy/Cô có thể từ chối tham gia nghiên cứu mà 

không cần nêu lí do và có thể thu lại dữ liệu đã cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ 

được tiêu hủy. 

 

Nếu Thầy/Cô có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu này, 

hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 713 

511 hoặc thầy giáo hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand. 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô, 

 

Trân trọng,  

 

 Bùi Lê Diễm Trang  

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 2.2 Consent forms for teacher participants (Phase 1) 

 

Researcher:  Trang Bui (trang.l.bui@vuw.ac.nz)           

Supervisors: Assoc. Prof. Jonathan Newton (Jonathan.Newton@vuw.ac.nz)         

                     Dr. Jean Parkinson (Jean.Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Title of the research: The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam.  

 

CONSENT FORM FOR TEACHERS 

 

1. I have read the information sheet for this research project.  

2. I have had an opportunity to ask questions. 

3. I understand that my participation is voluntary.  

4. I understand that I may withdraw myself (or any information I have provided) from this 

project during the data gathering without having to give reasons or without penalty of any 

sort. 

5. I understand that any data I provide will be confidential and pseudonyms will be used. 

6. The data collected from my participation will be used for a doctoral thesis, for conference 

papers and/or publications in scholarly journals, and I consent for it to be used in that 

manner. 

Signed : _____________________________________ 

Name of teacher: _____________________________ 

Date:     /     / 

If you would like to receive a copy of a written summary of the study at the end of the 

research, please tick here             and provide me your e-mail address to which this summary 

can be sent: 

 

  

mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Người thực hiện nghiên cứu: Bùi Lê Diễm Trang (trang.l.bui@vuw.ac.nz) 

Giáo viên hướng dẫn:   Phó giáo sư Jonathan Newton (Jonathan.Newton@vuw.ac.nz) 

   Tiến sĩ Jean Parkinson (Jean.Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ ở 

cấp tiều học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam.  

 

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA GIÁO VIÊN THAM GIA  

1. Tôi đã đọc tờ thông tin về nghiên cứu này. 

2. Tôi đã có cơ hỏi đặt câu hỏi. 

3. Tôi biết rằng sự tham gia của tôi là tự nguyện. 

4. Tôi biết rằng tôi có thể rút lui (rút lại tất cả thông tin đã cung cấp) từ dự án nghiên cứu 

này trong quá trình thu thập dữ liệu mà không cần nêu lí do hoặc gặp bất kì bất lợi 

nào.  

5. Tôi biết rằng tất cả dữ liệu tôi cung cấp sẽ được giữa bí mật và tên giả sẽ được sử 

dụng. 

6. Dữ liệu tôi cung cấp sẽ được sẽ được sử dụng cho nghiên cứu này, cho hội nghị và 

các xuất bản sau này và tôi đồng ý cho việc sử dụng trên. 

 

Đã kí: ………………….. 

Tên giáo viên: …………….. 

Ngày: /   /   /  

Nếu Thầy/ Cô muốn có một bản của nghiên cứu này, xin vui lòng đánh dấu vào ô       và cung 

cấp địa chỉ email …………………………………… 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô 

 

 

  

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Newton@vuw.ac.nz
mailto:Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 2.3 Information sheets for school principals (Phase 1) 

 

LETTER TO THE PRINCIPAL OF SELECTED PRIMARY SCHOOL 

Subject: Asking for permission to conduct research 

 

Title of the research: The implementation of task-based language teaching in Vietnamese 

primary school classrooms: a case study in Vietnam 

 

           Date: … 

Dear Head of School, 

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

study.  

 

My PhD project investigates the implementation of task-based language teaching in primary 

school classrooms in Vietnam.  

 

I am writing to request your permission to conduct research at your school. Should you allow 

me to conduct my research at your school, I will invite one to two teachers at your school to 

participate in my research. 

 

With your agreement, I will collect data from from September to November, 2015. I will 

observe the teachers and their pupils on their voluntary participation. I will audio-video 

record the teachers teaching two to three lessons in the textbooks they are using. After each 

observation, I will invite them to an interview where they talk about how they implemented 

the textbook lessons and why they chose to implement the lessons in the manner they did. 

Finally, the teachers will be invited to a follow-up interview where they share their opinions 
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of the lessons they have taught. All interviews will be conducted at a time and place that best 

suit them. Each interview session may last from 30 to 45 minutes.  

 

All data will be gathered and reported on a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof Jonathan Newton and Dr. Jean Parkinson, will have access to the data. The 

results of the research will be anonymously presented in my thesis (the names of all 

participants (teachers and the school) will be pseudonyms). The research may also be 

presented at academic conferences, and published in academic journals, or books, also 

without identifying any participants. All collected data will be destroyed two years after the 

end of the project.  

 

Since your school’s participation in this study is voluntary, your school is free to withdraw  

without giving any reason and withdraw any data provided. In that case, the data collected 

will be destroyed.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the project, please 

feel free to contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz,  or at +84- 1245 713 511. You can also contact 

my supervisors, Assoc. Prof. Jonathan Newton, at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz, and/or Dr. 

Jean Parkinson, at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz. 

 

Your permission to conduct the research at your university is highly appreciated. 

 

Thank you very much for your support. 

 

Yours sincerely, 

 

Trang Bui  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THƯ GỦI HIỆU TRƯỞNG 

(V/v xin phép thực hiện nghiên cứu) 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ 

ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Kính thưa Hiệu trưởng,  

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên tiếng anh tại trường Đại học An Giang. Tôi đang thực 

hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ ứng dụng 

tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội đồng bảo vệ 

Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa 

vào nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. 

 

Tôi viết thư này để xin phép được thực hiện nghiên cứu tại trường của Hiệu trưởng. Nếu Hiệu 

trưởng cho phép, tôi sẽ mời từ 1 đến 2 giáo viên ở trường tham gia nghiên cứu này. 

 

Sau khi được sự đồng ý của Hiệu Trưởng, tôi xin phép thu thập dữ liệu cho nghiên cứu từ tháng 

9 đến tháng 11 năm 2015. Tôi sẽ dự giờ và quan sát lớp dựa trên sự tự nguyện của giáo viên 

và học sinh. Tôi sẽ ghi hình và ghi âm giáo viên dạy từ 2 đến 3 bài học trong sách giáo khoa. 

Sau mỗi tiết dạy, tôi xin được phỏng vấn Thầy/Cô về cách Thầy/Cô đã giảng dạy và lí do 

Thầy/Cô đã dạy bài học theo cách Thầy/Cô đã chọn. Sau tất cả các tiết dạy, tôi xin được mời 

Thầy/Cô tham gia phỏng vấn sâu hơn để biết ý kiến của Thầy/Cô về các bài học mà Thầy/Cô 

đã dạy. Tất cả các buổi phỏng vấn sẽ được thực hiện tại thời điểm và địa điểm thuận lợi nhất 

cho các Thầy/Cô. Mỗi buổi phỏng vấn dự kiến kéo dài khoảng từ 30-45 phút. 
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Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo sư hướng dẫn của tôi 

Jonathan Newton và Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Kết quả của nghiên cứu này 

sẽ được trình bày ở hình thức dấu tên người tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng có 

thể sẽ được trình bày ở các hội thảo chuyên ngành hoặc sẽ được xuất bản tại các tạp chí khoa 

học hoặc sách với tên của người tham gia nghiên cứu được bảo mật. Tất cả dữ liệu sẽ được tiêu 

hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  

 

Vì sự tham gia của Thầy/Cô là tự nguyện nên Thầy/Cô có thể từ chối tham gia nghiên cứu mà 

không cần nêu lí do và có thể thu lại dữ liệu đã cung cấp. Trong trường hợp này, dữ liệu sẽ 

được tiêu hủy. 

 

Nếu Thầy/Cô có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu này, hãy 

liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 713 511 

hoặc thầy giáo hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand. 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô. 

 

Trân trọng, 

  

 Bùi Lê Diễm Trang  

 

 

 

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 2.4 Consent forms for school principals (Phase 1)  

 

 

Researcher:  Trang Bui (trang.l.bui@vuw.ac.nz)           

Supervisors: Assoc. Prof. Jonathan Newton (Jonathan.Newton@vuw.ac.nz)         

                     Dr. Jean Parkinson (Jean.Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Title of the research:  The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam 

 

CONSENT FORM FOR SCHOOL PRINCIPALS 

 

1. I have read the information sheet for this research project.  

2. I have had an opportunity to ask questions. 

3. I understand that my school may withdraw from this study any time during data collection 

without stating reasons. If my school withdraws from this study, all data supplied will be 

destroyed.  

4. I understand that the data that the teacher participants from my school provide will be kept 

confidential and access to it will be strictly granted to the investigator and the supervisors.  

5. I understand that the real names of my school and the teachers will not be used and 

identified in any way in the research. Pseudonyms will be used.  

6. I understand that the data collected from the participant teachers will be used for the 

investigator’s doctoral thesis, for her conference papers and/or publications in scholarly 

journals, and I consent for it to be used in that manner. 

7. I allow this research to take place at my school.  

 

Signed: _____________________________________ 

Head of school: _____________________________________ 

Date:     /     / 
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Người thực hiện nghiên cứu: Bùi Lê Diễm Trang (trang.l.bui@vuw.ac.nz) 

Giáo viên hướng dẫn:   Phó giáo sư Jonathan Newton (Jonathan. Newton@vuw.ac.nz) 

   Tiến sĩ Jean Parkinson (Jean. Parkinson@vuw.ac.nz) 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ ở 

cấp tiều học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam.  

 

  XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

1. Tôi đã đọc tờ thông tin về nghiên cứu này. 

2. Tôi đã có cơ hỏi đặt câu hỏi. 

3. Tôi hiểu rằng trường tôi có thể rút lui từ nghiên cứu này bất kì lúc nào mà không cần 

nêu lí do. Nếu trường tôi rút khỏi nghiên cứu này thì tất cả dữ liệu sẽ bị hủy.  

4. Tôi hiểu rằng dữ liệu giáo viên từ trường tôi cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ có 

người nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn được tiếp cận dữ liệu.  

5. Tôi biết rằng tên thật của trường tôi và của giáo viên sẽ không được nhận biết trong 

nghiên cứu này. Tên giả sẽ được sử dụng.  

6. Dữ liệu tôi cung cấp sẽ được sẽ được sử dụng cho nghiên cứu này, cho hội nghị và 

các xuất bản sau này và tôi đồng ý cho việc sử dụng trên.  

7. Tôi cho phép nghiên cứu này thực hiện ở trường tôi.  

 

Đã kí: ………………….. 

Hiệu trưởng: …………….. 

Ngày: /   /   /  

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô. 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Newton@vuw.ac.nz
mailto:Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 2.5 Information and consent forms for parents (Phase 1)  

 

 

INFORMATION AND CONSENT FORMS FOR PARENTS 

  

Title of the research:  The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam 

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

study.  

 

My PhD project investigates the implementation of task-based language teaching in primary 

school classrooms in Vietnam.  

 

Since your child’s English teacher is one of the participants of my study, I will video-record 

his/her teaching of two to three lessons in the class your child may be attending. In doing this, 

your child’s participation in the class may be recorded. However, the focus of my research is 

the teacher and the overall engagement of the class in the textbook lessons and is not 

concerned with the behaviour or performance of any individual learners 

 

All data will be collected and reported in a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof. Jonathan Newton and Dr Jean Parkinson, will have access to the data. All 

collected data will be destroyed two years after the end of the project.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the project, 

please feel free to contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz,  or at +84- 1245 713 511. You can 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
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also contact my supervisors, Assoc. Prof Jonathan Newton, at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz, 

or Dr. Jean Parkinson at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz. 

 

If for any reason, you do not wish your child to appear incidentally in the recordings, please 

tick this box      and write your name here _______________. Then return this sheet to the 

teacher or me. When I receive this sheet, I will delete any incidental instances of recording 

your child from the data.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the study, please 

contact me or my supervisors.  

 

Thank you for your cooperation. 

 

Trang Bui  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THÔNG TIN VÀ XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm 

vụ ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên tiếng anh tại trường Đại học An Giang. Tôi đang thực 

hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ ứng 

dụng tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội đồng 

bảo vệ Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài nghiên cứu của tôi nhằm tìm hiểu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh  

dựa vào nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. 

 

Tôi sẽ thực hiện nghiên cứu này với Thầy/Cô đang giảng dạy tiếng Anh cho con của quý phụ 

huynh. Tôi sẽ quay phim và ghi âm 2 hoặc 3 bài dạy của Thầy/Cô đang dạy lớp con của quý 

phụ huynh. Vì lí do này, sự tham gia của con quý phụ huynh trong lớp có thể được ghi nhận 

trong phim. Tuy nhiên, việc quay phim này chỉ tập trung vào giáo viên và sự tham gia của cả 

lớp học vào bài học và do đó không liên quan đến thái độ và sự thể hiện của bất kì học sinh 

nào trên lớp.  

 

Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo viên hướng dẫn của 

tôi Phó giáo sư Jonathan Newton và Tiến sĩ Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Tất cả 

dữ liệu sẽ được tiêu hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  

 

Nếu quý phụ huynh có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu 

này, hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 

713 511 hoặc thầy giáo hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand, 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Vì bất kì lí do nào, quý phụ huynh không muốn con của mình xuất hiện trong cách đoạn 

phim, xin vui lòng đánh dấu vào ô này      và viết tên con của quý phụ huynh tại đây 

_________________, sau đó gủi lại tờ giấy bày cho giáo viên của con anh chị hoặc cho tôi. 

Khi nhận lại giấy này, tôi sẽ xóa bất kì đoạn ghi hình nào có hình con của quý phụ huynh.   

Rât cám ơn sự giúp đỡ của quý phụ huynh. 

 

Trân trọng,  

 

 Bùi Lê Diễm Trang  
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Appendix 3: Interviews with teachers (Phase 1) 

Appendix 3.1 Stimulated recall interview questions for teachers (Phase 1) 

1. What were you thinking when you were carrying out this activity? 

2. What would you say about this activity?  

3. Why did you add / skip / change this activity / game / song?  

4. Did you think the activity you carried out was successful? How did you feel about 

it?  

5. In what way do you think the modified activity was more effective than the original 

one?   

6. What do you think about students’ interaction in this activity? What do you expect 

them to have learned from the activity? 

 

Appendix 3.2 In-depth interview questions for teachers (Phase 1) 

1. Why did you use the PPP sequence to teach the speaking lessons?  

2. Could you explain the importance of each phase of the PPP sequence?  

3. How do you evaluate the PPP sequence in terms of its ability to help pupils develop 

their communicative abilities? 

4. Some people think that children can learn vocabulary and grammar through doing 

communicative activities. Others say that we need to teach them vocabulary and 

grammar before they can speak. Would you tell me your opinion?  
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Appendix 3.3 A translated in-depth interview transcript with a teacher (Phase 1) 

Researcher 

Why did you use the PPP sequence to implement the speaking lessons?  

Interviewee 

I learned about this PPP sequence from my university studies. The sequence includes 

the three steps set out in the textbooks and guided by the local education department. 

Following this sequence, the presentation phase aims to present a conversation where 

the target structural pattern is used. The pattern is drawn from this conversation and 

subsequently practiced in the practice phase. The production phase is an expansion. 

Instead of talking about the textbook characters, pupils talk about themselves. I think 

this sequence is appropriate to teach primary school pupils whose English proficiency 

is still limited. Also, it is easy for pupils to draw out the target pattern and learn how 

to use it from the conversation.   

Researcher 

How do you evaluate the PPP sequence in terms of its ability to help pupils develop 

their communicative abilities? 

Interviewee 

I think pupils can learn how to communicate more easily through this sequence. It is 

reasonable to draw out a target structural pattern from a meaningful context. This 

helps pupils understand how to use the pattern. If we introduce the target pattern 

without the context, pupils cannot understand in what situation the target pattern can 

be used and how they can be used in real-life communication. I think learning how to 

use the target pattern in context will help pupils understand the lesson better and 

prepare them better for the next two phases.  

Researcher 

How about the next two phases? 

Interviewee 

The practice phase is provided for the practice of the target patterns. After drawing 

out the pattern, pupils need to practice them. I think this practice will help pupils 

remember the structural pattern more effectively. The repetitive practice helps pupils 

improve their pronunciation skills and enable them to use the target pattern in 

different practice contexts. It is also important for them to say the pattern correctlty 

and fluentlty before they can communicate more freely in the production phase.  
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Researcher 

How important is the production phase? 

Interviewee 

That phase helps pupils use the target pattern in real-life situations. They can imagine 

a real-life situation where they have to use the sentence pattern to communicate. 

Pupils usually talk about themselves in this phase. Therefore, if they encounter a 

similar situation in their life when they have to use English, they will be able to deal 

with it well.  

Researcher 

Some people think that children can learn vocabulary and grammar through doing 

communicative activities. Others say that we need to teach them vocabulary and 

grammar before they can speak. Would you tell me your opinion?  

Interviewee 

I think it depends on pupils’ language abilities. Learning how to use a target pattern 

through doing an activity is more feasible for stronger students. While stronger pupils 

can recognize the target pattern from doing the activity, weaker pupils will find it 

difficult to do that.  

Researcher 

Could you clarify this a bit?  

Interviewee 

Weaker pupils are slow at recognizing the target pattern. If they have never seen that 

pattern, they would find it difficult to recognize them. Meanwhile, teaching by 

introducing the target pattern explicitly benefits both strong and weak pupils.  

Researcher 

I saw that you explained the meaning, use and form of the target pattern very 

carefully. How important is this? 

Interviewee 

If I just introduced the target structural pattern without explaining its meaning, it will 

be difficult for my pupils to understand when and how to use the target structural 

patterns.  

That’s all. Thank you very much! 
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Appendix 4: Ethics for Phase 2 

For each ethics document, the English version will be presented first, and then the 

Vietnamese version will be provided.  

 

Appendix 4.1 Information sheets for teacher participants (Phase 2) 

 

INFORMATION SHEET FOR TEACHERS 

 

Title of the research: The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam 

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

study.  

 

My PhD project investigates the implementation of task-based language teaching in primary 

school classrooms in Vietnam.  

 

I would like to invite you to participate in this project. Should you agree to participate in this 

project, I will invite you to implement the two task-based lessons redesigned from the two 

textbook speaking lessons in your normally scheduled classes. Before implementing the 

lessons, I will invite you to a briefing session which will be held at a time and place that are 

convenient for you. At this session, I will talk you through principles of task-based language 

teaching and rationales behind my redesign of the textbook speaking lessons. We will discuss 

how the lessons can be implemented and then practice giving instructions for the lessons. I 

will also provide you with detailed lesson plans, task materials, and all teaching aids. When 

you implement the lessons in your class, I will observe and video-audio record your lessons. I 

will also interview you about your experience of implementing the lessons. Four pairs of 

pupils will be audio-recorded while they are performing the main activity in the lesson. The 
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pupils will also be interviewed in groups after each lesson. The redesigned lessons were 

designed in the way that ensure the lessons’ objectives to be fully achieved.  

 

All data will be gathered and reported on a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof. Jonathan Newton and Dr. Jean Parkinson, will have access to the data. The 

results of the research will be anonymously presented in my thesis (the names of all teachers 

and pupils will be pseudonyms). The research may also be presented at academic 

conferences, and published in academic journals also without identifying any participants. All 

collected data will be destroyed two years after the end of the project.  

 

Since your participation in this study is voluntary, you may withdraw participation in the 

project at any time without giving any reason. However, to make sure that your withdrawal 

will not affect my data collection in anyway, you are kindly requested to inform me of your 

withdrawal up to one week after you have signed the consent form.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the project, please 

feel free to contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz,  or at +84- 1245 713 511. You can also contact 

my supervisors, Assoc. Prof. Jonathan Newton, at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz, and/or Dr. 

Jean Parkinson, at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz. 

 

Thank you very much for your support. 

 

Yours sincerely, 

 

Trang Bui  

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THÔNG TIN DÀNH CHO GIÁO VIÊN 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm 

vụ ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học An Giang. Tôi đang 

thực hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ ứng 

dụng tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội đồng 

bảo vệ Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài này nhằm nghiên cứu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh  dựa vào 

nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. 

 

Tôi mong muốn mời Thầy/Cô tham gia vào đề tài nghiên cứu này. Sau khi được sự đồng ý 

của Thầy/Cô, tôi sẽ nhờ Thầy/Cô dạy thực nghiệm hai bài dạy được thiết kế dựa trên phương 

pháp dạy học dựa vào nhiệm vụ trên lớp học Thầy/Cô dạy hằng ngày. Trước khi dạy thực 

nghiệm hai bài dạy này, tôi sẽ mời Thầy/Cô tham gia buổi tập huấn ngắn. Buổi tập huấn này 

sẽ được tiến hành vào thời gian và địa điểm thích hợp cho Thầy/Cô. Vào buổi này, tôi sẽ chia 

sẻ với các Thầy/Cô hiểu về quy tắc giảng dạy tiếng Anh theo phương pháp dựa vào nhiệm vụ. 

và lí do tôi đã thiết kế lại bài dạy này. Chúng ta cũng sẽ thảo luận cách dạy hai bài này và sau 

đó thực hành cách cho hướng dẫn cho bài dạy. Tôi cũng sẽ cung cấp tất cả giáo án, tài liệu và 

dụng cụ giảng dạy. Tôi sẽ ghi hình và ghi âm bài dạy của quý Thầy/Cô. Sau mỗi tiết dạy, tôi 

xin được phỏng vấn Thầy/Cô để biết suy nghĩ của Thầy/Cô về bài dạy. Bốn cặp học sinh sẽ 

được ghi âm khi các em đang thực hiện hoạt động chính trong bài dạy này. Tôi cũng sẽ phỏng 

vấn các em theo nhóm sau mỗi bài dạy. Bài học mới này sẽ bảo đảm mục tiêu của bài học. 

 

Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo viên hướng dẫn của 

tôi Phó giáo sư Jonathan Newton và Tiến sĩ Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Kết 

quả của nghiên cứu này sẽ được trình bày ở hình thức dấu tên người tham gia nghiên cứu. 
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Kết quả nghiên cứu cũng có thể sẽ được trình bày ở các hội thảo chuyên ngành hoặc sẽ được 

xuất bản tại các tạp chí khoa học hoặc sách với tên của người tham gia nghiên cứu được bảo 

mật. Tất cả dữ liệu sẽ được tiêu hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  

 

Vì sự tham gia của Thầy/Cô là tự nguyện nên Thầy/Cô có thể từ chối tham gia nghiên cứu mà 

không cần nêu lí do và có thể thu lại dữ liệu đã cung cấp. Tuy nhiên, để bảo đảm rằng sự rút 

lui của Thầy/Cô không ảnh hưởng đến việc thu thập dữ liệu của tôi, Thầy/Cô vui lòng thông 

báo cho tôi trong vòng một tuần sau khi Thầy/Cô đã kí vào tờ giấy này.  

 

Nếu Thầy/Cô có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu này, 

hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 713 

511 hoặc thầy giáo hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand. 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô, 

 

Trân trọng,  

 

Bùi Lê Diễm Trang  

  

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 4.2 Consent forms for teacher participants (Phase 2) 

 

Researcher:  Trang Bui (trang.l.bui@vuw.ac.nz)           

Supervisors: Assoc. Prof. Jonathan Newton (Jonathan.Newton@vuw.ac.nz)         

                     Dr. Jean Parkinson (Jean.Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Title of the research:  The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam.  

 

CONSENT FORM FOR TEACHERS 

 

1. I have read the information sheet for this research project.  

2. I have had an opportunity to ask questions. 

3. I understand that my participation is voluntary.  

4. I understand that I may withdraw myself (or any information I have provided) from this 

project during the data gathering without having to give reasons or without penalty of 

any sort. 

5. I understand that any data I provide will be confidential and pseudonyms will be used. 

6. The data collected from my participation will be used for a doctoral thesis, for 

conference papers and/or publications in scholarly journals, and I consent for it to be 

used in that manner. 

 

Signed : _____________________________________ 

Name of the teacher: _____________________________________ 

Date:     /     / 

If you would like to receive a copy of a written summary of the study at the end of the 

research, please tick here             and provide me your e-mail address to which this summary 

can be sent: 
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Người thực hiện nghiên cứu: Bùi Lê Diễm Trang (trang.l.bui@vuw.ac.nz) 

Giáo viên hướng dẫn:   Phó giáo sư Jonathan Newton (Jonathan. Newton@vuw.ac.nz) 

   Tiến sĩ Jean Parkinson (Jean. Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ ở 

cấp tiều học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam.  

 

XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA GIÁO VIÊN THAM GIA  

 

1. Tôi đã đọc tờ thông tin về nghiên cứu này 

2. Tôi đã có cơ hỏi đặt câu hỏi. 

3. Tôi biết rằng sự tham gia của tôi là tự nguyện. 

4. Tôi biết rằng tôi có thể rút lui (rút lại tất cả thông tin đã cung cấp) từ dự án nghiên cứu 

này trong quá trình thu thập dữ liệu mà không cần nêu lí do hay gặp bất kì bất lợi nào.  

5. Tôi biết rằng tất cả dữ liệu tôi cung cấp sẽ được giữa bí mật và tên giả sẽ được sử 

dụng 

6. Dữ liệu tôi cung cấp sẽ được sẽ được sử dụng cho nghiên cứu này, cho hội nghị và 

các xuất bản sau này và tôi đồng ý cho việc sử dụng trên 

 

Đã kí: ………………….. 

Tên giáo viên: …………….. 

Ngày: /   /   /   

 

Nếu Thầy/ Cô muốn có một bản của nghiên cứu này, xin vui lòng đánh dấu vào ô       và cung 

cấp địa chỉ email …………………………………. . 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô, 

 

 

 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Newton@vuw.ac.nz
mailto:Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 4.3 Information sheets for school principals (Phase 2) 

 

 

LETTER TO THE PRINCIPAL OF SELECTED PRIMARY SCHOOL 

Subject: Asking for permission to conduct research 

 

Title of research: The implementation of task-based language teaching in Vietnamese 

primary school classrooms: a case study in Vietnam  

Date: 

Dear Head of School, 

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

study.  

 

My PhD project investigates the implementation of task-based language teaching in primary 

school classrooms in Vietnam.  

 

I am writing to request your permission to conduct research in your school. Should you allow 

me to conduct my research at your school, I will invite one or two of your staff to participate 

in my research. 

 

With your agreement, I will invite one teacher from your school to implement the task-based 

lessons redesigned from the two textbook lessons in the normally scheduled classes. Since the 

task-based lessons cover the textbook content, they do not alter the objectives of the lessons. 

Before the teacher implements the lessons, I will invite him/her to a briefing session which 

will be held at a time and place that are convenient for him/her. At this session, I will talk 

him/her through principles of task-based language teaching and the rationales behind my 

redesign of the textbook speaking lessons. Finally, we will discuss how the lessons can be 
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implemented in the classrooms. When the teacher is implementing the lessons, I will observe 

and video record his/her lessons. I will also interview him/her about his/her experience of 

implementing the lessons. Additionally, four pairs of pupils will be audio recorded while they 

are performing the main activity in each lesson. These pupils will be interviewed in groups 

after each lesson.  

 

All data will be gathered and reported on a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof. Jonathan Newton and Dr. Jean Parkinson, will have access to the data. The 

results of the research will be anonymously presented in my thesis (the names of all 

participants (teachers, pupils and the school) will be pseudonyms). The research may also be 

presented at academic conferences, and published in academic journals also without 

identifying any participants. All collected data will be destroyed two years after the end of the 

project.  

 

Since your school’s participation in this study is voluntary, your school is free to withdraw  

without giving any reason and withdraw any data provided. In that case, the data collected 

will be destroyed.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the project, please 

feel free to contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz,  or at +84- 1245 713 511. You can also contact 

my supervisors, Assoc. Prof. Jonathan Newton, at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz, and/or Dr. 

Jean Parkinson, at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz. 

 

Your permission to conduct the research at your university is highly appreciated. 

 

Thank you very much for your support. 

 

Yours sincerely, 

 

Trang Bui  

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THƯ GỦI HIỆU TRƯỞNG 

(V/v xin phép thực hiện nghiên cứu) 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ 

ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Kính thưa Hiệu trưởng,  

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên tiếng anh tại trường Đại học An Giang. Tôi đang thực 

hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ ứng dụng 

tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội đồng bảo vệ 

Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài nghiên cứu này nhằm tìm hiểu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa 

vào nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. 

 

Nếu được sự đồng ý, tôi sẽ mời một giáo viên của trường dạy thực nghiệm hai tiết dạy trên 

lớp học hàng ngày. Bài học vẫn dựa trên nội dung trong sách nhưng được thiết kế lại theo 

phương pháp mới. Do vậy, mục tiêu của bài học không thay đổi. Trước khi giáo viên dạy 

thực nghiệm, tôi sẽ mời giáo viên tham dự buổi tập huấn ngắn vào thời gian và địa điểm thích 

hợp cho giáo viên. Vào buổi này, tôi sẽ nói cho giáo viên hiểu về quy tắc giảng dạy tiếng Anh 

theo phương pháp dựa vào nhiệm vụ và lí do tôi đã thiết kế lại bài dạy này. Chúng tôi cũng sẽ 

thảo luận cách dạy hai bài này và sau đó thực hành cách cho hướng dẫn cho bài dạy. Tôi cũng 

sẽ cung cấp giáo án, tài liệu và dụng cụ giảng dạy cho giáo viên. Khi giáo viên đang dạy, tôi 

cũng sẽ ghi hình và ghi âm bài dạy của giáo viên. Sau mỗi tiết dạy, tôi sẽ phỏng vấn giáo viên 

để biết suy nghĩ của giáo viên về bài dạy. Bốn cặp học sinh sẽ được ghi âm khi các em đang 

thực hiện hoạt động chính trong bài dạy này. Tôi cũng sẽ phỏng vấn các em theo nhóm sau 

mỗi bài dạy.  
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Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo sư hướng dẫn của tôi 

Jonathan Newton và Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Kết quả của nghiên cứu này 

sẽ được trình bày ở hình thức dấu tên người tham gia nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng có 

thể sẽ được trình bày ở các hội thảo chuyên ngành hoặc sẽ được xuất bản tại các tạp chí khoa 

học hoặc sách với tên của người tham gia nghiên cứu được bảo mật. Tất cả dữ liệu sẽ được tiêu 

hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  

 

Vì sự tham gia của trường và giáo viên là tự nguyện nên trường và giáo viên có thể từ chối 

tham gia nghiên cứu mà không cần nêu lí do và có thể thu lại dữ liệu đã cung cấp. Trong trường 

hợp này, dữ liệu sẽ được tiêu hủy. 

 

Nếu Hiệu trưởng có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu này, 

hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 713 

511 hoặc thầy giáo hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand. 

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Hiệu trưởng. 

 

Trân trọng,  

 

Bùi Lê Diễm Trang  

 

 

 

  

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 4.4 Consent form for school principals (Phase 2) 

 

Researcher:  Trang Bui (trang.l.bui@vuw.ac.nz)           

Supervisors: Assoc. Prof. Jonathan Newton (Jonathan.Newton@vuw.ac.nz)         

                     Dr. Jean Parkinson (Jean.Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Title of the research:  The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam 

 

CONSENT FORM FOR HEAD OF SCHOOL 

 

1. I have read the information sheet for this research project.  

2. I have had an opportunity to ask questions. 

3. I understand that my school may withdraw from this study any time during data 

collection without stating reasons. If my school withdraws from this study, all the data 

supplied will be destroyed. 

4. I understand that the data that the teacher participants from my school provide will be 

kept confidential and access to it will be strictly granted to the investigator and the 

supervisors.  

5. I understand that the real names of my school, the teachers and the pupils will not be 

used and identified in any way in the research. Pseudonyms will be used.  

6. I understand that the data collected from the participant teachers will be used for the 

investigator’s doctoral thesis, for her conference papers and/or publications in scholarly 

journals, and I consent for it to be used in that manner. 

7. I allow this research to take place at my school.  

 

Signed: _____________________________________ 

Head of school: _____________________________________ 

Date:     /     / 
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Người thực hiện nghiên cứu: Bùi Lê Diễm Trang (trang.l.bui@vuw.ac.nz) 

Giáo viên hướng dẫn:   Phó giáo sư Jonathan Newton (Jonathan. Newton@vuw.ac.nz) 

   Tiến sĩ Jean Parkinson (Jean. Parkinson@vuw.ac.nz) 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm vụ ở 

cấp tiều học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam.  

 

  XÁC NHẬN ĐỒNG Ý CỦA HIỆU TRƯỞNG 

 

1. Tôi đã đọc tờ thông tin về nghiên cứu này. 

2. Tôi đã có cơ hỏi đặt câu hỏi. 

3. Tôi hiểu rằng trường tôi có thể rút lui từ nghiên cứu này bất kì lúc nào mà không cần 

nêu lí do. Nếu trường tôi rút khỏi nghiên cứu này thì tất cả dữ liệu sẽ bị hủy.  

4. Tôi hiểu rằng dữ liệu giáo viên từ trường tôi cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ có 

người nghiên cứu và giáo viên hướng dẫn được tiếp cận dữ liệu.  

5. Tôi biết rằng tên thật của trường tôi và của giáo viên sẽ không được nhận biết trong 

nghiên cứu này. Tên giả sẽ được sử dụng.  

6. Dữ liệu tôi cung cấp sẽ được sẽ được sử dụng cho nghiên cứu này, cho hội nghị và 

các xuất bản sau này và tôi đồng ý cho việc sử dụng trên.  

7. Tôi cho phép nghiên cứu này thực hiện ở trường tôi.  

 

Đã kí: ………………... 

Hiệu trưởng: ………………….. 

Ngày:   /    /    /  

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của Thầy/Cô, 

 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Newton@vuw.ac.nz
mailto:Parkinson@vuw.ac.nz
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Appendix 4.5 Information and consent forms for parents (Phase 2) 

 

 INFORMATION AND CONSENT FORMS FOR PARENTS 

 

Title of the research: The implementation of task-based language teaching in EFL primary 

school classrooms: a case study in Vietnam.  

 

I am Trang Bui, an EFL lecturer at An Giang University. I am undertaking a research project 

to complete a doctoral degree in Applied Linguistics at Victoria University of Wellington 

(VUW). I have received approval from the VUW Human Ethics Committee to conduct this 

research.  

 

This research investigates the teacher’s implementation of the task-based versions of the 

textbook lessons. To collect data regarding the implementation, I will audio-record your 

child’s interaction with his/her peer during their performance of the main activity in the 

lesson. After that, I will invite your child to a group interview where I will ask for your child’ 

opinions about the task-based lessons with which they have experienced.  

 

All data will be collected and reported in a confidential basis and only I and my supervisors, 

Assoc. Prof. Jonathan Newton and Dr. Jean Parkinson, will have access to the data. All 

collected data will be destroyed two years after the end of the project.  

 

If you have any questions or would like to receive further information about the project, 

please feel free to contact me at trang.l.bui@vuw.ac.nz,  or at +84- 1245 713 511. You can 

also contact my supervisors, Assoc. Pro. Jonathan Newton, at Jonathan.Newton@vuw.ac.nz, 

and/or Dr. Jean Parkinson, at Jean.Parkinson@vuw.ac.nz. 

If for any reason, you do not wish your child to participate in this research, please tick this 

box      , write your child’s name here _________________, and then return this sheet to the 

teacher or me.  

Thank you for your cooperation. 

 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jonathan.Newton@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH 

 

Tên đề tài nghiên cứu: Thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh dựa vào nhiệm 

vụ ở cấp tiểu học: Trường hợp nghiên cứu tại Việt Nam. 

 

Tôi tên Bùi Lê Diễm Trang, giảng viên tiếng Anh tại trường Đại học An Giang. Tôi đang 

thực hiện đề tài nghiên cứu để hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ ứng 

dụng tại trường Đại học Victoria of Wellington tại New Zealand. Đề tài đã được Hội đồng 

bảo vệ Đạo Đức nghiên cứu Con Người tại Đại học Victoria phê chuẩn.  

 

Đề tài nghiên cứu của tôi nhằm tìm hiểu việc thực nghiệm Phương pháp giảng dạy tiếng Anh  

dựa vào nhiệm vụ ở cấp tiểu học tại Việt Nam. Để thu thập dữ liệu về việc thực nghiệm, tôi 

sẽ ghi âm phần thực hiện hoạt động chính trong bài học của con của quý phụ huynh với bạn 

trong lớp. Sau đó, tôi sẽ mời con của quý phụ huynh tham dự buổi phỏng vấn nhóm. Ở buổi 

phỏng vấn này, tôi sẽ hỏi ý kiến của bé về bài học mới mà bé đã tham gia.   

 

Tất cả các dữ liệu đã thu thập sẽ được bảo mật và chỉ có tôi và hai giáo viên hướng dẫn của 

tôi Phó giáo sư Jonathan Newton và Tiến sĩ Jean Parkinson được phép tiếp cận dữ liệu. Tất cả 

dữ liệu sẽ được tiêu hủy sau hai năm sau khi đề tài nghiên cứu kết thúc.  

 

Nếu quý phụ huynh có bất cứ thắc mắc gì hoặc cần bất cứ thông tin nào thêm về nghiên cứu 

này, hãy liên lạc với tôi tại địa chỉ email: trang.l.bui@vuw.ac.nz hoặc số điện thoại +84 1245 

713 511 hoặc giáo sư hướng dẫn của tôi: Phó giáo sư tiến sĩ Jonathan Newton, 

Jonathan.Newton@vuw.ac.nz và Tiến sĩ Jean Parkinson, Jean.Parkinson@vuw.ac.nz, khoa 

Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng, trường Đại học Victoria, Wellington, New Zealand. 

 

Vì bất kì lí do nào, quý phụ huynh không muốn con của mình tham gia vào nghiên cứu này 

xin vui lòng đánh dấu vào ô này … và viết tên con của quý phụ huynh tại đây 

 

mailto:trang.l.bui@vuw.ac.nz
mailto:Jean.Parkinson@vuw.ac.nz
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_________________, sau đó xin gủi lại tờ giấy này cho giáo viên của con anh chị hoặc cho 

tôi.   

 

Rât cám ơn sự giúp đỡ của quý phụ huynh. 

 

Trân trọng,  

 

Bùi Lê Diễm Trang  
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Appendix 5: Interviews with teachers (Phase 2) 

Appendix 5.1 Stimulated recall interview questions for teachers (Phase 2) 

1. How closely did you follow the lesson plan?    

2. Could you describe the changes you made to this activity? Why did you change this 

activity? What do you think about your changes?  

3. Why did you decide to not conduct the planned activities? What do you think about 

your decision?  

4. Why did you decide to assist (or not to assist) your pupils in this situation? What do 

you think about your decision?  

 

Appendix 5.2 In-depth interview questions for teachers (Phase 2) 

1. What do you think about your implementation of the redesigned lesson?  

2. How would you assess the redesigned lessons?  

3. To what extent do you think the objectives of the lesson have been achieved in the 

redesigned lesson?  

4. What changes did you observe in your pupils when you implemented the redesigned 

speaking lesson?  

5. How would you evaluate the learning outcomes resulting from implementing the task-

based lesson compared to the outcomes of its PPP version? 

6. What are your concerns about implementing the redesigned lessons?  
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Appendix 5.3 A translated in-depth interview transcript with a teacher (Phase 2) 

Researcher  

What do you think about your implementation of the redesigned lessons?  

Interviewee 

I think the redesigned lessons worked well with my pupils. The good point is that the 

objectives of the lessons have been achieved even though the lessons were designed and 

implemented in a different way.  

Researcher 

So, how would you assess the redesigned lessons? 

Interviewee 

I myself prefer the redesigned lessons to the PPP versions of the lessons. I especially like the 

changes you made to the presentation phase. When the listening activity was delivered in the 

traditional way [look, listen and repeat], there was no guarantee that all pupils would listen. 

Many pupils just listened to the recording with little interest. However, the input-based 

listening task attracted pupils’ attention more effectively […]. Pupils listened with their book 

closed, so they concentrated better. I noticed that pupils got more curious and excited.   

Researcher 

Could you say more about the differences between the textbook presentation activity and its 

redesigned version?  

Interviewee 

When pupils are involved in the presentation activity [look, listen and repeat], they can 

recognize the target question and answer forms for the lesson easily. However, I think they 

will not remember or know how to use them effectively. When they are engaged in the 

redesigned version of the presentation phase [the input-based listening task], they will 

remember better. It may be because when they are enaged in doing the listening activity, they 

can work out the target pattern by themselves. In so doing, they will it remember better.  

Researcher 

Could you clarify this? You said that pupils cannot remember much from the “look, listen 

and repeat” presentation activity? Why? 

Interviewee 

I mean things are made ready for them. They just sit there reading the dialogues and 

repeating after the tap with little interest. It is mechanical and boring. The revised version 
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requires them to think. They need to find the answers for themselves. They need to think. 

They can remember better if they have to learn by doing.  

Researcher 

We skipped the presentation phase of looking, listening and repeating the dialogue. Did that 

modification pose any difficulty for your pupils when they performed the main task? 

Interviewee 

Uhm. It may have been difficult for some weak pupils, but they could find assistance from 

their stronger peers or me.  

Researchers: 

What do you think about the main task?  

Interviewee: 

The task provoked a greater engagement and better concentration, which will help develop 

pupils’ speaking skills. The pupils showed a higher level of interest in the redesigned lessons.  

Researcher 

What created a higher level of interest, as you have mentioned?  

Interviewee 

We did not provide them with the target structural pattern. This required them to attend to 

doing the task. To achieve the task outcome, pupils had to provide the answers when asked 

and ask to get the information. This engaged them and stimulated them to speak English.  

Researcher 

But do you think the weaker pupils may have had difficulty performing the task?  

Interviewee 

It was quite difficult for some weaker pupils, but I do not think it is a big problem because the 

weaker pupils were helped by the stronger ones. Additionally, I noticed that some pupils who 

had rarely raised their hands to participate in the previous lessons did so in this lesson. They 

participated more actively. In general, I think the new lesson was more effective in 

motivating the pupils than its old version.  

Researcher 

How did you evaluate the learning outcomes resulting from the task-based lesson compared 

to the outcomes of its PPP version?   

Interviewee 

The pupils could learn better when the two speaking lessons were taught this way. It may be 

because they are cognitively engaged during the lesson. They had to think to work out the 
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language to speak. They had to manage their talk by themselves. Previously the pupils had 

not had such experiences. Their learning was controlled. They just followed the teacher. 

Researcher 

What are your concerns about implementing the task-based lessons? 

Interviewee 

I think giving clear task instructions is important, but quite challenging because both teachers 

and pupils are not familiar with tasks. I think tasks are difficult or not depending on the 

instructions. Clear instructions make it easier for pupils to perform the task. In addition, I 

think it takes time to redesign the task-based lessons and to prepare the task materials. It will 

be difficult if teachers are not helped with designing the lessons. I also think that pupils need 

more time to practice the target pattern in the post-task phase. The time left for this phase is 

quite limited.  

Researcher 

What do you think about your pupils’ ability to work with the task?  

Interviewee 

I think my pupils are quite weak compared to those in other schools. Some pupils may have 

found it difficult to do the tasks although they were motivated. Therefore, weak pupils require 

assistance from the teacher or their peers. It would be very difficult if we let them do this 

alone. However, as I observed, except for some pupils who do not really like English, most 

pupils showed their attempts to perform the tasks. I saw that although they could not say the 

whole sentence, they tried to say some parts of the sentences. For example, instead of saying 

“What subject do you have today?”, they said “today what?” or “subject what”. They tried to 

make themselves understood.  

Researcher 

That’s all. Thank you very much! 
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Appendix 6: Interview questions for pupils (Phase 2) 

 

1. What do you think about today’s lesson?  

2. What differences do you find in today’s lesson compared to the normal lesson?  

3. Which activity do you like best? What is it about this activity that interests you?  

4. Which activity do you dislike? What is it about this activity that does not interest you? 

5. I noticed that your teacher did not teach you the structural patterns before you 

performed the activity with your friend, so what enabled you to complete the activity?  

6. Tell me why you sometimes spoke Vietnamese when you did the activity [the main 

task] with your friend though your teacher encouraged you to speak English.  

7. What difficulties did you have when doing the activity [the main task] with your 

friend?  
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Appendix 7: The PPP textbook speaking lessons for the redesign (Phase 2) 

Appendix 7.1 Lesson 1 

 

 

This image has been removed by the author of this thesis for copyright reasons. 
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Appendix 7.2 Lesson 2 

 

 

This image has been removed by the author of this thesis for copyright reasons. 
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Appendix 8: Sample of pupils’ work on Tasks 1 and 2 

Appendix 8.1 Task 1 

 

 

 

This image has been removed by the author of this thesis for copyright reasons. 
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Appendix 8.2 Task 2 

  

This image has been removed by the author of this thesis for copyright reasons. 
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Appendix 9: Samples of pupil performance of tasks 1 and 2  

Appendix 9.1 Task 1 (HPG, dyad 2) 

1 P1: Today is Monday. What subject do you have today?        

2 P2: Science, Math…A…Art. 

3 P1: Okay. Math chỗ này rồi (Math is here). Ông hỏi lại tui đi (Now you ask me) 

4 P2: What...? 

5 P1: Ông hỏi là what subject do you have today á. Hiểu không? (You ask me ‘What 

subject do you have today’. Do you understand?).  

6 P2: What subject do you have today? 

7 P1: on? 

8 P2: Tuesday 

9 P1: Uhm. On Tuesday…I have Music, IT , and Vietnamese.    

10 P2: Music hả? (You said ‘Music’?)      

11 P1: Uhm. Rồi hỏi tiếp đi (Keep asking). Ông hỏi… what subject….?  (You ask… 

“what subject…”?).   

12 P2: What subject do you have today? 

13 P1: on? 

14 P2: on Thursday. 

15 P1: I have English, Vietnamese and Math.  

16 P2: English…English đây rồi. (Here it is, English) 

17 P1: Today is Tuesday. What subject do you have today on Tuesday?  

18 P2: Tuesday…thứ 3 hả? (… Tuesday?) 

19 P1: Uhm. Tuesday là ngày thứ 3 á. (Tuesday is “Tuesday”)    

20 P2: I Math, Vietnamese, PE. Rồi hỏi tiếp đi (Keep asking)… Ông hỏi Wednesday  

đi! (Ask about Wednesday!)  

21 P1: Gì? (What?) Math đầu tiên hả? (Math comes first?)     

22 P2: Uhm.        

23       P1: Today is Wednesday. What subject do you have on today Wednesday?  

24 P2: Wednesday? I subjects…    

25 P1: I have… 

26 P2: Okay. I have subjects Art, Science, IT. Wednesday á. 

27 P1: Wednesday? Wednesday phải không? (Is it Wednessday?)   

28 P2: Uhm.  
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29 P1: Rồi, đúng IT rồi. (Right, that’s IT) 

30 P2: Today is… 

31 P1: Chưa (Wait) 

32 P2: Today…Viết cho Wednesday chưa? (Have you written it down for 

Wednesday?)   

33 P1: xxx 

34 P2: What subject you have Wednesday? 

35 P1: I have Math, Science and PE.   

36 P2: Science đây rồi (Science is here). Ông hỏi đi! (It’s your turn)   

37 P1: What subject do you today is…Friday? 

38 P2: What subject do you have today chứ gì? (you mean….)    

39 P1: Uhm. Today là (is) Friday á. 

40 P2: I have /ˌvjet.nəˈmiː/, Science, Music.   

41 P1: VIETNAMESE      

42 P2: /vjet.nəˈmiː/, Science, Music.  

43 P1: Hả? (What?)… Ông nói lại coi. (Can you repeat?)               

44 P2: I have /vjet.nəˈmiː/ … Vietnamese, Science, Music. Friday á (It’s Friday).  

45 P1: Vietnamese hả? (Vietnamese?)   

46 P2: Vietnamese, Science rồi Music nữa đó (Science and Music also) 

47 P1: Biết Music rồi. (I know it is “Music”) 

48 P2: Today Friday. What subject do you have today? 

49 P1: I have Art … uhm…. 

50 P2: Gì nữa (What else?).    

51 P1: Từ từ (Slow down). 

52 P2: Nhanh lên! (Quickly!). 

53 P1: Vietnamese 

54 P2: xxx 

55 P1: Science 

56 P2: Vậy là Vietnamese rồi (It is “Vietnamese”). 

57 P1: Vietnamese đúng rồi đó. (That’s right!). 

58 P2: Hỏi tiếp! (Keep asking!) 

59 P1: Huh! What subject do you have today is Thursday? 

60 P2: I have English, Vietnamese, Math.  

61 P1: … 
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62 P2: Tui còn hỏi Monday (I need to ask about Monday). What subject do you have 

Monday?  

63 P1: I have Science, Math and Art.  

64 P2: Okay 

65 P1: Giờ mở ra đi. Có đủ hết trơn rồi. (Let’s show the completed timetables to each 

other. We have completed them) 

66 P2: Không chặn nữa hả. (Stop hiding!) 

67 P1: Tui với bà coi đi. (Let’s look at the completed timetables together) 
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Appendix 9.2 Task 2 (LPG, dyad 1) 

1 P1: Bạn học Vietnamese thứ mấy? (When do you have ‘Vietnamese’?) 

2 P2: /vjet.nə miː/ là (is) /ˈtʃuːdeɪ/, /ˈtʃuːdeɪ/. Huh, cái này là…? (this is ...? ). Thứ 

năm là mấy bạn, thứ năm? (How can I say “Thursday” in English?) 

3 P1: Thứ năm…Thứ năm là (is) /ˈθɜːdeɪ/…/ˈθɜːdeɪ/.   

4 P2: /ˈθɜːdeɪ/… Friday 

5 P1: xxx 

6 P2: Rồi hỏi tiếp! (Keep asking!) 

7 P1: Math?   

8 P2: Math là Monday  

9 P1: xxx 

10 P2: /ˈtʃuːdeɪ/ 

11 P1: /ˈtʃuːdeɪ/ … Toán hả? (Is it Math?) 

12 P2: Thứ 5 là cái gì? (How do I say “Thursday”in English?)   

13 P1: /ˈθɜːdeɪ/.      

14 P2: Môn gì nữa? (What else?)    

15 P1: IT?  

16 T: Oh IT? When do you have IT? 

17 P2: /ˈwen.deɪ/ 

18 P1: When do you have IT? 

19 P2: /ˈwen.deɪ/     

20 T: Wednesday. Hết chưa con. (Is that all?). That’s all. Okay!   

21 P1: Music? 

22 P2: Music là (is)…  

23 T: When…. 

24 P2: Friday 

25 T: Friday. That’s all. Okay. Hỏi lại, hỏi lại (Again, again).  When…? 

26 P1: When do you have Music? 

27 P2: Music là (is) Friday.   

28 P1: When do you have Vietnamese?  

29 P2: /ˌvjet.nəˈmiː/ là (is) /ˈtʃuːdeɪ/ /ˈtʃuːdeɪ/, thứ năm …thứ năm. (Thursday, 

Thursday)  

30 P1: xxx 
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31 P2: /ˈθɜːdeɪ/ and Friday. Rồi hỏi tiếp! (Continue!)  

32 P1: When do you have Math?   

33 P2: Math là (is) Monday. 

34 P1: Monday?       

35 P2: Uhm. Monday…: /ˈtʃuːdeɪ/ 

36 P1: Gì nữa? (What else?) 

37 P2: /ˈθɜːdeɪ/     

38 P1: Hết rồi phải hông? 

39 P2: Hết! (That’s all!) 

40 P1: When do you have English? 

41 P2: English là (is) /ˈθɜːdeɪ/. 

42 P1: Thursday hả?  (Thursday?)        

43 P2. Uhm. Rồi còn môn gì nữa. (What else?)    

44 P1: Môn Science?   

45 P2: Science là (is) Monday…Wednesday, Friday.     

46 P1: Yeah. Tới bạn hỏi (It’s your turn).   

47 P2: When do you have /vjet.nə miː/? 

48 P1: Vietnamese là (is) Tuesday, Thursday, Friday.  

49 P2: Uhm… When do you have Math? 

50 P1: Math là (is)… Monday, /ˈwen.deɪ/ 

51 P2: Chưa từ từ (Slow down)  

52 P1: Thursday 

53 P2: Này là gì là English hả (What is this? English?). When do you English?   

54 P1: Thursday. Hết rồi! (That’s all) 

55 P2: xxx 

56 P1: English là (is) Thursday.      

57 P2: Hết (That’s all). Tui hỏi tiếp (It’s my turn). When do you Science?   

58 P1: Science? …Monday, Wednesday, uhm Friday.    

59 P2: Khoan, khoan. (Wait, wait) Bây giờ bạn đọc lại câu này coi (Can you repeat 

this!). Friday, tui ghi nhầm rồi. (Friday, I got it wrong)   

60 P1: Wednesday … Friday, Monday. 

61 P2: xxx 

62 P1: Rồi tới (and) Friday  

63 P2: Rồi hết đó hả. (Is it all?)   
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64 P1: Uhm. Hỏi tiếp đi. (Keep asking!)        

65 P2: Tới môn IT (Now IT). When do you have IT? 

66 P1: Gì? (What?)       

67 P2: IT á (It’s IT). 

68 P1: IT là (is) /ˈtʃuːdeɪ/  

69 P2: Tuesday là thứ 3 phải không? (“Tuesday” is Tuesday?)    

70 P1: Uhm 

71 P2: Xong rồi đó hả (Is it all?). When do you Music?   

72 P1: Music là…/ˈtʃuːdeɪ/. Bingo, Bingo.  

73 P2: Music. Bingo Bingo Bingo Bingo  

74 T: Put your pencil down. Please stop stop.  
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Appendix 10: Dyad information (Pupils’ interaction in the main tasks) 

 

Appendix 10.1 C-units (L2, L1, and L1 plus L2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. L2 = English; L1 = Vietnamese; LPG = Lower proficiency group (rural school); MPG = Moderate proficiency group (semi-rural school); HPG = Higher proficiency group 

(urban school); D = Dyad; T = Task 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiency 

group / 

school type 

LPG (Rural) 

(n=3dyads) 
Total 

MPG (Semi-rural) 

(n=3dyads) 
Total 

HPG (Urban) 

(n=3dyads) 
Total TOTAL 

Dyad D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 9 

Task T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 18 

L2 45 29 33 36 37 35 215 24 40 27 59 33 63 246 66 44 44 55 58 57 324 785 

L1 4 19 12 13 4 3 55 5 8 18 3 6 7 47 10 5 18 14 6 7 60 162 

L1 & L2 4 21 9 11 5 2 52 8 8 9 11 9 4 49 16 4 20 24 12 9 85 186 

Total (c-

units) 

53 69 54 60 46 40 322 37 56 54 73 48 74 342 92 53 82 93 76 73 469 1133 
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Appendix 10.2 Self- and other-correction  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. LPG = Lower proficiency group (rural school); MPG = Moderate proficiency group (semi-rural school); HPG = Higher proficiency group (urban school); D = Dyad; T = 

Task 

  

  

Proficiency 

group / 

school type 

LPG (Rural) 

(n=3dyads) 
Total 

MPG (Semi-rural) 

(n=3dyads) 
Total 

HPG (Urban) 

(n=3dyads) 
Total TOTAL 

Dyad D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 9 

Task T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 18 

Self-

correction 
4 0 4 1 2 3 14 0 3 3 4 3 3 16 3 1 2 3 2 3 14 44 

Other-

correction 
1 0 1 0 1 0 3 2 1 1 1 0 2 7 3 2 2 3 3 2 15 25 

Total 5 0 5 1 3 3 17 2 4 4 5 3 5 23 6 3 4 6 5 5 29 69 
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Appendix 10.3 Negotiation of meaning (NfM) strategies  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. LPG = Lower proficiency group (rural school); MPG = Moderate proficiency group (semi-rural school); HPG = Higher proficiency group (urban school); D = Dyad; T = 

Task 

  

 

 

 

 

 

 

Proficiency 

group / 

school type 

LPG (Rural) 

(n=3dyads) 
Total 

MPG (Semi-rural) 

(n=3dyads) 
Total HPG (Urban)(n=3dyads) Total TOTAL 

Dyad D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 9 

Task T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 18 

Confirmation 

check 
0 2 1 2 0 0 5 1 2 2 2 2 3 12 3 2 3 4 3 5 20 37 

Clarification 

request 
0 1 1 2 0 0 4 0 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 5 13 

Self -

repetition 
0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 4 

Total 0 4 2 4 0 0 10 1 2 3 4 3 5 18 4 2 4 6 4 6 26 54 
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Appendix 10.4 Functions of L1 use 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note. LPG = Lower proficiency group (rural school); MPG = Moderate proficiency group (semi-rural school); HPG = Higher proficiency group (urban school); D = Dyad; T= 

Task 

 

Proficiency 

group / 

school type 

LPG (Rural) 

(n=3dyads) 
Total 

MPG (Semi-rural) 

(n=3dyads) 
Total 

HPG (Urban) 

(n=3dyads) 
Total TOTAL 

Dyad D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 D1 D2 D3 3 9 

Task T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6 T1 T2 T1 T2 T1 T2 6  

Task 

management 
4 8 5 7 5 4 33 7 6 10 6 4 6 39 4 5 8 12 8 7 44 116 

Seeking/ 

giving 

assistance 

3 5 7 3 4 0 22 0 2 5 4 4 1 16 3 1 3 3 2 0 12 50 

Total 7 13 12 10 9 4 55 7 8 15 10 8 7 55 7 6 11 15 10 7 56 166 




