
The Practical Language Framework là khung chương trình được thiết 
kế giúp nắm bắt, phân loại và theo dõi quá trình học ngôn ngữ. 
Khung chương trình này bao gồm các yếu tố hỗ trợ người dùng sử 
dụng ngôn ngữ thành thạo trong giao tiếp, hướng đến mục tiêu đem 
đến mô hình đánh giá việc học ngoại ngữ và cung cấp nguồn tài liệu 
cho các nhà giáo dục cũng như các tổ chức.



Khung chương trình này được sắp xếp theo 8 giai đoạn thể hiện khả 
năng ngôn ngữ, từ giai đoạn tiếp nhận ban đầu (Steel - Thép) đến 
khi nắm vững ngôn ngữ này (Diamond - Kim Cương). Mỗi giai đoạn 
lại được chia nhỏ thành 6 cấp độ khác nhau. Sự phát triển ngôn ngữ 
trong khung chương trình này cũng được chia thành bốn yếu tố 
chính: độ chính xác, tiếp nhận, tương tác và phát âm.  

Độ chính xác đề cập đến khả năng của người học trong việc sử dụng 
ngữ pháp và cú pháp câu phù hợp trong các bối cảnh và tình huống 
khác nhau. Yếu tố này thường được phản ánh thông qua các dạng 
lỗi thường gặp và tần suất lặp lại của lỗi này trong giao tiếp của 
người học, đồng thời bao gồm việc sử dụng đúng các cấu trúc ngữ 
pháp liên quan và mức độ chính xác của các cấu trúc đó trong hệ 
thống ngôn ngữ được giới thiệu.



Tiếp nhận phản ánh sự hiểu rõ và phản xạ của người học trong 
giao tiếp thông qua nói và viết, khả năng theo dõi ý chính của một 
cuộc tranh luận hoặc một đoạn hội thoại và nắm bắt các thông tin 
quan trọng trong trao đổi. Yếu tố này tập trung vào khả năng xử lý 
thông tin đầu vào và làm chúng trở nên có ý nghĩa thông qua tư 
liệu nói hoặc viết, khả năng nhận biết từ và các cụm từ, cũng như 
các thông điệp rõ ràng hay ngụ ý.  

Tương tác xác nhận xem người học có thể tham gia đối thoại và 
giao tiếp hiệu quả bằng việc sử dụng các từ để chuyển câu hay 
không. Yếu tố này quan tâm đến việc lựa chọn ngôn từ và cấu trúc 
ngữ pháp của người học trong quá trình giao tiếp bằng lời nói, 
đưa ra các đóng góp có tính xây dựng và hợp lý trong hội thoại. 
Yếu tố này còn phản ánh khả năng bắt đầu và duy trì một cuộc hội 
thoại, cũng như đưa ra ý kiến và bày tỏ quan điểm của người học.



Cuối cùng, phát âm chủ yếu quan tâm đến sự truyền tải dễ hiểu và 
khả năng của người học trong việc kiểm soát các đặc điểm âm vị. 
Sự uyển chuyển, nhấn trọng âm của từ và câu, sự liên kết ngôn từ 
và đọc chính xác các âm riêng lẻ đều cho thấy phát âm của người 
học phát triển thế nào qua quá trình học ngôn ngữ.
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The Practical Language Framework đưa ra hướng dẫn để đối chiếu 
các danh mục này với thang điểm IELTS band 9, TOEFL iBT và 
Common European Framework of Reference (CEFR), tuy nhiên, điều 
quan trọng là cần phải hiểu rằng việc so sánh kết quả từ các bài 
kiểm tra ngôn ngữ với nhau sẽ có những thách thức. Mỗi bài kiểm 
tra có định dạng, thiết kế, phương thức truyền tải và mục đích 
khác nhau. Ví dụ CEFR có các mô tả dựa trên sơ đồ được sử dụng 
để tham khảo và không dành riêng cho bất kỳ ngôn ngữ nào. Nó 
bao gồm sáu cấp độ, sắp xếp theo ba nhóm khác nhau, trong khi 
thang điểm IELTS band 9 bao gồm hệ thống 9 điểm từ 1 (thấp 
nhất) đến 9 (cao nhất), dành riêng cho tiếng Anh và có điểm số 
riêng biệt cho từng kỹ năng (nghe, nói, viết và đọc). Bài kiểm tra 
TOEFL chú trọng đến các chủ đề học thuật, sử dụng tiếng Anh-Mỹ 
và là yêu cầu đầu vào được chấp nhận rộng rãi tại các trường đại 
học trên thế giới. The Practical Language Framework thì dành 
riêng cho tiếng Anh hướng nghiệp và tập trung vào khả năng giao 
tiếp của người học. Khung chương trình và các cấp độ theo đó sẽ 
tương ứng với những gì người học có thể ứng dụng trong các bối 
cảnh học tập và làm việc.



Hãy lưu ý rằng đây chỉ là một hướng dẫn về điểm chuẩn của CEFR, 
TOEFL và IELTS, chỉ được sử dụng như là một hướng dẫn về mối 
quan hệ giữa các thang điểm này. Những điều sau đây không nên 
được hiểu là tương đồng với nhau. The Practical Language 
Framework dựa trên cơ sở ngày càng hoàn thiện của các thử 
nghiệm và nghiên cứu bên trong lẫn bên ngoài. Vì AILAT vẫn đang 
không ngừng phát triển và hoàn thiện khung chương trình, nên 
hướng dẫn đối chiếu này có thể sẽ có những thay đổi. Điểm số 
được đề cập đến là điểm số tổng thể, điểm số trung bình và không 
phải điểm cho từng yếu tố riêng lẻ. Mỗi thang điểm (CEFR, TOEFL 
iBT và IELTS) được thể hiện so sánh cùng với The Practical 
Language Framework nhưng các thang điểm này không nhất thiết 
phải đối chiếu với nhau như đã chỉ ra trong hướng dẫn này.



