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THEO CHUẨN CỦA ETS-HOA KỲ & CHUẨN CTUT
(Cập nhật ngày 01/3/2020)
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
-

Theo đúng Khung năng lực của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ

-

Beginner (10-250): Có thể đáp ứng được nhu cầu của việc sử dụng những từ và cụm từ được ghi nhớ. Có thể đặt câu hỏi ỏ đặt câu với
độ chính xác hợp lý. Thường không thể tạo ra câu bằng ngôn ngữ. Thậm chí khi lập lại, giao tiếp cũng bị hạn chế, ngay cả với người
sử dụng để giao tiếp với những người không phải là bản ngữ.

-

Elementary (255-350): Có thể đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu về giao tiếp và duy trì giao tiếp mặt đối mặt đơn giản với các chủ
đề như: gia đình. Có thể đoán được những nhu cầu cá nhân và chỗ ở đơn giản. Rất hạn chế trong việc kiểm soát ngôn ngữ. Thậm chí
khi lập lại, giao tiếp cũng hạn chế.
Điểm

Nghe

Đọc

- Hiểu đầy đủ về nhu cầu trong cuộc sống, chỉ - Hiểu được những từ riêng lẻ ví dụ như: tên các
đường, giá cả,…
cửa hàng.
05-250

- Hiểu những câu hỏi đơn gian trong những tình - Đọc được những bản ghi nhớ và thực đơn đơn
huống xã hội.
giản, lịch xe lửa, xe buýt, tín hiệu giao thông.
- Hiểu được sự trao đổi đơn giản trong nghề - Sử dụng được từ điển
nghiệp hoặc đời sống cá nhân hàng ngày với - Hiểu được những hướng dẫn đơn giản.
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một người thường nói chuyện với những người - Đọc được những giao dịch kinh doanh đơn
không nói tiếng mẹ đẻ.

giản.

- Nhận tin nhắn điện thoại đơn giản.

- Hiểu được những hướng dẫn kỹ thuật đơn giản
- Hiểu được sự giải thích mối liên hệ đến công cho người mới bắt đầu.
việc hàng ngày trong một tình huống nhất định. - Sử dụng từ điển để hiểu được những văn bản

255-350

- Hiểu một số thông báo du lịch.

về kỹ thuật cao hơn.

- Hiểu trong giao tiếp xã hội còn hạn chế.

- Đọc được chương trình cuộc họp.

Hiểu được…..

- Đọc với việc thỉnh thoảng sử dụng từ điển

- Sự giải thích của những vấn đề trong công
việc.

- Hướng dẫn kỹ thuật

- Những yêu cầu của sản phẩm qua điện thoại.

- Những tiểu thuyết phổ biến

- Nhiều bài báo

- Thảo luận những sự kiện hiện tại của những - Xác định những quan điểm không nhất quán
người trong nước nói tiếng Anh.
- Tiêu đề tin tức trên radio.

II. THỜI LƯỢNG PHÂN BỔ
45 tiết (Trong đó, kỹ năng Nghe: 21 tiết, Đọc hiểu: 24 tiết)
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III. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
-

*Lớp ÔN THI
Theo Giáo trình ETS 2019
Buổi

Đọc

Nghe
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Sửa Test 2
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5

Sửa Test 4
Test 5
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7
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8

Sửa Test 7
Test 8

III. TÀI LIỆU BỔ SUNG
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