
Project Unit 10 lớp 12 trang 69 sách mới 

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Project Unit 10 lớp 12 trang 69 sách mới như sau: 

Project Unit 10 lớp 12 trang 69 

Project Unit 10 lớp 12 trang 69 ex1. Work in groups. Each group member interviews ten 

people about their perception of lifelong learning. Use the questionnaire shown here as a 

guide. 

(Làm việc nhóm. Mỗi thành viên nhóm phỏng vấn mười người về nhận thức của họ về học tập 

suốt đời. Sử dụng các câu hỏi đưa ra ở đây như một hướng dẫn.) 

1. Which of the following is the main objective for lifelong learning? 

A. Keeping your brain healthy. 

B. Increasing individual income and employment security. 

C. Updating knowledge and skills. 

D. Getting a higher degree to decorate one’s CV. 

E. Teaching and training other people. 

F. Your idea: 

Key: _____ 

Tạm dịch: 

1. Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu chính của học tập suốt đời? 

A. Giữ cho trí óc của bạn khỏe mạnh. 

B. Tăng thu nhập cá nhân và bảo đảm việc làm. 

C. Cập nhật kiến thức và kỹ năng. 

D. Có được một mức độ cao hơn để trang trí CV của một người. 

E. Giảng dạy và đào tạo những người khác. 

F. Ý tưởng của bạn: 

2. Which of the following is the best thing to learn throughout life? 

A. Work-related knowledge and experience. 
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B. General knowledge. 

C. Anything of one’s interest. 

D. Specialised knowledge. 

E. Anything at one’s convenience. 

F. Your idea: 

Key: _____ 

Tạm dịch:  

2. Điều nào sau đây là điều tốt nhất để học trong suốt cuộc đời? 

A. Kiến thức và kinh nghiệm về công việc. 

B. Kiến thức tổng quát. 

C. Bất cứ điều gì quan tâm. 

D. Kiến thức chuyên môn. 

E. Bất cứ thứ gì thuận tiện. 

F. Ý tưởng của bạn: 

Bổ sung kiến thức từ vựng: 

 Unit 9 lớp 12 Từ vựng sách mới 
 Unit 10 lớp 12 Từ vựng sách mới 

3. Which of the following is the best way to learn throughout life? 

A. Enrolling on online courses. 

B. Attending lectures, conferences, seminars, and meetings. 

C. Reading professional magazines and books. 

D. Attending classes at ‘bricks and mortar’ institutions. 

E. Learning from friends, colleagues and experienced professionals. 

F. Your idea: 
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Key _____ 

Tạm dịch: 

3. Cách nào sau đây là cách tốt nhất để học suốt cuộc đời? 

A. Đăng ký các khóa học trực tuyến. 

B. Tham dự các bài giảng, hội nghị, hội nghị, và các cuộc họp. 

C. Đọc tạp chí và sách chuyên môn. 

D. Tham dự các lớp học tại các cơ sở. 

E. Học hỏi từ bạn bè, đồng nghiệp và chuyên gia có kinh nghiệm. 

F. Ý tưởng của bạn: 

4. Which of the following is the main facilitator to lifelong learning? 

A. Government programmes supporting lifelong learning. 

B. Online educational materials available. 

C. Employers’ support, awards, and promotion for good lifelong learners. 

D. Family’s support. 

E. Scholarships from universities and organisations. 

F. Your idea: 

Key _____ 

Tạm dịch: 

4. Điều nào sau đây là người hướng dẫn chính cho việc học suốt đời? 

A. Các chương trình của chính phủ hỗ trợ học tập suốt đời. 

B. Tài liệu giáo dục trực tuyến hiện có. 

C. Sự hỗ trợ, giải thưởng và khuyến khích của chủ lao động đối với những người học suốt đời 

tốt. 

D. Hỗ trợ của gia đình. 
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E. Học bổng của các trường đại học và tổ chức. 

F. Ý tưởng của bạn: 

5. Which of the following is the main barrier to lifelong learning? 

A. Lack of time. 

B. Lack of interest and motivation. 

C. Lack of support from family and employers. 

D. Lack of finances. 

E. Inability to choose what to learn. 

F. Your idea:  

Key _____ 

Tạm dịch 

5. Những trở ngại nào sau đây là rào cản chính đối với việc học suốt đời? 

A. Thiếu thời gian. 

B. Thiếu sự quan tâm và động lực. 

C. Thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và nhà tuyển dụng. 

D. Thiếu tài chính. 

E. Không có khả năng chọn những gì để học. 

F. Ý tưởng của bạn. 

Project Unit 10 lớp 12 trang 69 sách mới ex2. Report the information you have collected to 

the whole class focusing on the similarities and differences in the perceptions of lifelong 

learning of the ten people you have interviewed. 

(Báo cáo thông tin mà bạn đã thu thập được cho cả lớp tập trung vào những điểm tương đồng và 

khác biệt trong nhận thức của học tập suốt đời của mười người bạn đã được phỏng vấn.) 

-/- 

https://doctailieu.com/project-unit-10-lop-12-trang-69-sach-moi


Project Unit 10 lớp 12 trang 69 sách mới 

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Project Unit 10 lớp 12 trang 69 mà các em cần 

thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé! 

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu 
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