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150 Words Essay on Importance of Education 

Education is very important for every country. Education begins at home and continues throughout 

our life. There are many reasons why people need education. It helps them to learn new things, find good 

jobs and lead a respectable life in the society. The more educated a person the higher is the chances of 

her or his success in life. 

Education is also important for other reasons. Education helps us to lead a good and healthy life. 

Education helps us to know uses of various types of food and how to consume them. It also educates us 

about how to protect ourselves from diseases and stay away from bad habits. Education is also important 

for us to defend ourselves and our country. 

Our first teachers are our parents. They teach us how to speak our native tongue and identify things 

around us. Teachers and professors play a very important role in our life by teaching us various important 

and specialized subjects. Education helps us to know rules and regulations and makes us responsible 

citizens of our country. 

 

*Overall—Education buys choices.  With a good education, one has more opportunities in life to choose 

between options.  Personal choices affected by education include but are not limited to choices in:  jobs, 

housing, automobiles, etc.  A good education provides a person with more political opportunities giving 

one the ability to influence their communities on a broad scale.  Make education a priority.   

 

Spanish 

Tomado de: ¿Importancia de la educación? Ensayo sobre educación (surejob.in) Por: Priyanka Nagrale 

150 Palabras Ensayo sobre la importancia de la educación 

La educación es muy importante para todos los países. La educación comienza en casa y continúa a lo 

largo de nuestra vida. Hay muchas razones por las que la gente necesita educación. Les ayuda a 

aprender cosas nuevas, a encontrar buenos trabajos y a llevar una vida respetable en la sociedad. 

Cuanto más educada sea una persona, mayores serán las posibilidades de su éxito en la vida. 

La educación también es importante por otras razones. La educación nos ayuda a llevar una vida buena 

y saludable. La educación nos ayuda a conocer los usos de varios tipos de alimentos y cómo 

consumirlos. También nos educa sobre cómo protegernos de las enfermedades y mantenernos alejados 

de los malos hábitos. La educación también es importante para nosotros para defendernos a nosotros 

mismos y a nuestro país. 

Nuestros primeros maestros son nuestros padres. Nos enseñan a hablar nuestra lengua materna e 

identificar las cosas que nos rodean. Los profesores y profesores desempeñan un papel muy importante 

en nuestra vida enseñándonos diversas materias importantes y especializadas. La educación nos ayuda a 

conocer reglas y reglamentos y nos hace ciudadanos responsables de nuestro país. 

*En general: Educación compra opciones.  Con una buena educación, uno tiene más oportunidades en la 

vida para elegir entre opciones.  Las opciones personales afectadas por la educación incluyen pero no se 

limitan a las opciones en: trabajos, vivienda, automóviles, etc.  Una buena educación proporciona a una 



persona más oportunidades políticas que le dan la capacidad de influir en sus comunidades a gran 

escala.  Hacer de la educación una prioridad.   

 

Portuguese 

 

Tirada: Importância da Educação? Ensaio sobre Educação (surejob.in) Por: Priyanka Nagrale 

150 Palavras Ensaio sobre Importância da Educação 

A educação é muito importante para todos os países. A educação começa em casa e continua ao longo 

da nossa vida. Há muitas razões pelas quais as pessoas precisam de educação. Ajuda-os a aprender 

coisas novas, a encontrar bons empregos e a levar uma vida respeitável na sociedade. Quanto mais 

educada uma pessoa maior são as hipóteses dela ou do seu sucesso na vida. 

A educação também é importante por outras razões. A educação ajuda-nos a levar uma vida boa e 

saudável. A educação ajuda-nos a conhecer os usos de vários tipos de alimentos e como consumi-los. 

Também nos educa sobre como nos protegermos de doenças e ficar longe de maus hábitos. A educação 

também é importante para nós defendermo-nos a nós próprios e ao nosso país. 

Os nossos primeiros professores são os nossos pais. Ensinam-nos a falar a nossa língua nativa e a 

identificar coisas à nossa volta. Professores e professores desempenham um papel muito importante na 

nossa vida ensinando-nos várias disciplinas importantes e especializadas. A educação ajuda-nos a 

conhecer regras e regulamentos e torna-nos cidadãos responsáveis do nosso país. 

*Geral — A Educação compra escolhas.  Com uma boa educação, temos mais oportunidades na vida 

para escolher entre opções.  As escolhas pessoais afetadas pela educação incluem, mas não se limitam a 

escolhas em: empregos, habitação, automóveis, etc.  Uma boa educação proporciona a uma pessoa mais 

oportunidades políticas, dando a alguém a capacidade de influenciar as suas comunidades em larga 

escala.  Fazer da educação uma prioridade.   

 

 


