270
Francuski

Rosyjski

Hiszpański

Niemiecki

angielskich biur
matrymonialnych
potwierdziło, że ludzie
którzy znają
jakiś język obcy są

Hebrajski

osoby bilingwalne są seksowne
najbardziej seksowne obce akcenty

Irlandzki

Włoski

uzyskanie
pracy

nawiązywanie
przyjaźni

Korzyści opanowania języka obcego
kraju, do którego podróżujesz

atrakcyjniejsi.

Brazylijski Hiszpański Francuski Brytyjski

zamawianie
jedzenia

oszczędność
większe
pieniędzy
bezpieczeństwo

3

krotny
wzrost
w ciągu
20 lat

Co roku liczba studentów
studiujących za granicą
zwiększa się o

12%

amerykańskich studentów , którzy

brali udział w programie Erasmus za granicą.

Podróżowanie

Miłość

Dzieci wychowane w bilingwalnym
środowisku będą miały
prawdopodobnie

lepszą pamięć i
inteligencję.

1975

63%

ankietowanych miało randkę
z kimś, kto mówi
w języku obcym.

97%

o
g
e
z
c
ę

a
l
D

osób, które wzięły udział
w ankiecie powiedziało,
że znajomość języka
obcego pomaga im
w podróżowaniu po świecie.

i
s
zyć

c
u
rto

wa

95%

w
ó
k
y
z

ję

zapytanych o to osób
uważa, że nauka języka
obcego poprawi funkcjonowanie
ich mózgu.

2009

h
c
y
c
ob

98%

zapytanych o to osób
uważa, że nauka drugiego
języka pomoże ich karierze.

Uczniowie i studenci, którzy
uczą się języków obcych

4

co najmniej
lata

prześcigają
rówieśników

Inteligencja

Pieniądze
W ponad

1/3 ofert pracy

Umysłowe korzyści znajomości
języków obcych

głównym wymogiem
dla zatrudnionych
jest właśnie znajomość
języka obcego.

Osoby, które znają
2 i więcej języków
obcych, mają w niektórych
rodzajach pracy o

20%
wyższe zarobki.

Pamięć

Błyskotliwość

Rozumienie

Uwaga

Osobom znającym
Osoby, które opanowały
jeden język obcy
2 lub więcej języków
łatwiej jest nauczyć
obcych mają
się trzeciego języka
niż innym osobom
nauczyć się drugiego
języka.
mniejsze prawdopodobieństwo

Obszary, w których znajomość
języków obcych jest dużą korzyścią

4x

pojawienia się
zaburzeń poznawczych.
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