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Dzieci wychowane w bilingwalnym
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Obszary, w których znajomość
języków obcych jest dużą korzyścią

Osoby, które znają
2 i więcej języków

obcych, mają w niektórych
rodzajach pracy o

W ponad
1/3 ofert pracy
głównym wymogiem

dla zatrudnionych
jest właśnie znajomość

języka obcego. 20%
wyższe zarobki.

98%
zapytanych o to osób

uważa, że nauka drugiego
języka pomoże ich karierze.

97%
osób, które wzięły udział
w ankiecie powiedziało,
że znajomość języka
obcego pomaga im

w podróżowaniu po świecie.
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