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HERE ARE 5 LEVELS TO PLAN YOUR TARGET IN ENGLISH LEARNING

1.) ELEMENTARY
EQUAL TO A1
Có khả năng hiểu và sử dụng các cấu trúc câu đơn giản và cơ bản nhằm đáp ứng
những yêu cầu cụ thể.
Có khả năng giới thiệu bản thân và những người khác, có thể hỏi và trả lời các câu
hỏi về bản thân như nơi sinh sống, những người quen biết hay những vật dụng sở
hữu.
Có thể giao tiếp một cách đơn giản, nói chậm rãi, rõ ràng và sẵn lòng nhận trợ giúp.

2.) PRE-INTERMEDIATE
EQUAL TO A2
Có thể hiểu câu và các cụm từ thông thường trong những hầu hết các chủ đề quen
thuộc (ví dụ: thông tin cơ bản về bản thân và gia đình, mua sắm, địa lý địa phương,
vấn đề việc làm).
Có thể giao tiếp đơn giản, thực hiện các yêu cầu cơ bản và nắm bắt được thông tin
khi giao tiếp trong các bối cảnh quen thuộc.
Có thể dùng từ vựng đơn giản để miêu tả lý lịch cá nhân, bối cảnh trực tiếp hay
những chủ đề về các nhu cầu cấp bách.

3.) INTERMEDIATE
EQUAL TO B1
Có khả năng hiểu những ý chính trong ngôn ngữ thông qua các chủ đề quen thuộc
thường gặp trong công việc, ở trường học hay khu vui chơi…
Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra trong giao tiếp.
Có khả năng sử dụng các câu liên kết đơn giản trong các chủ đề quen thuộc trong
cuộc sống hoặc liên quan đến sở thích cá nhân.
Có thể miêu tả các sự kiện, các trải nghiệm, giấc mơ, ước ao hay tham vọng của
mình và đưa ra những nguyên nhân, giải thích cho các ý kiến và dự định đó.

4.) UPPERMEDIATE
EQUAL TO B2
Có khả năng hiểu các ý chính trong văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể cũng như
trừu tượng, bao gồm những thảo luận về các vấn đề kỹ thuật về chuyên ngành của
người học.
Giao tiếp một cách tự nhiên và lưu loát với người bản địa, không gây sự hiểu lầm
giữa đôi bên.
Có khả năng sử dụng các câu chi tiết, rõ ràng trong nhiều chủ đề khác nhau, bày tỏ
quan điểm về một vấn đề cũng như so sánh những ưu, nhược điểm của từng đề tài
trong các bối cảnh khác nhau.

5.) ADVANCED
EQUAL TO C1
Có khả năng hiểu các loại văn bản dài và phức tạp, nhận biết được các hàm ý.
Biểu hiện khả năng ngôn ngữ một cách tự nhiên, thuần thục mà không gặp phải
nhiều khó khăn.
Sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ trong các mục đích xã hội, học tập
hay công việc.
Có khả năng dùng các câu có cấu trúc chặt chẽ, rõ ý về những đề tài phức tạp, sử
dụng linh hoạt các thành phần câu, từ nối câu và các cụm từ chức năng.
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