
VEČ KOT LE ANGLEŠČINA
VREDNOTE ZA ŽIVLJENJE.

UČENJE S HELEN DORON



DOŽIVITE
SVET HELEN DORON ENGLISH

Svet barvitih likov, 
privlačnih zgodb, 
prijetnih melodij in 
izvrstnih iger.

Svet, kjer lahko učenje
angleščine postane
enostavno in zabavno.

Svet, kjer so otroci
vedno na prvem 
mestu.



Otroci se radi učijo. In prav tako se radi igrajo. Helen Doron English omogoča najboljše iz obeh 
svetov – zgodbe, skladbe, igrače, igre in aplikacije, ki otrokom omogočajo učenje skozi igro. 
Nismo si podobni. In tudi učimo se ne na enak način. Nekateri se najhitreje učimo tako, da 
poslušamo. Nekateri se najhitreje učimo tako, da smo obkroženi z zvoki. Nekateri se najhitreje 
učimo na praktičnih primerih. Vsi pa se najhitreje učimo takrat, ko se zabavamo. 

OTROCI SE RADI UČIJO 



V učilnici Helen Doron otrokov ne boste 
videli sedeti dlje kot le za kratek čas. 
Vsaka učna ura je polna zabavnih 
dejavnosti, ki vključujejo različna čutila, in 
tako so otroci deležni ogromno interakcije, 
pogovorov, iger in pesmi. Zamislite si 
pesmi, ki jih radi pojejo. Videe, ki 
razburkajo njihovo domišljijo. Delovne 
zvezke, ki jih radi uporabljajo! 

RADOSTNO 
UČENJE



Pri Helen Doron English ponujamo prilagojene tečaje za vse učne stopnje in starostne skupine. 
Vsaka učna ura je posebej oblikovana tako, da otrokom omogoči enostavno osvajanje angleščine 
ob hkratnem izpopolnjevanju najvišjih akademskih standardov. Avtorske skladbe razvijajo 
razumevanje in pomnjenje in vsak animiran video predstavlja solidno podlago za bralno 
kompetenco. 

OD DOJENČKOV DO NAJSTNIKOV IN VSE STAROSTI VMES 



Vsak izmed naših izobraževalni program 
prinaša živahne like s svojimi lastnimi 
osebnostmi in vrednotami, ki se odpravljajo 
na dogodivščine, spopadajo z izzivi in 
doživljajo svet okoli sebe.

Programe je izdelala specializirana skupina 
jezikoslovcev in pedagogov in tako da 
pomagajo razvijati več kot le angleščino. 

Otrokom namreč dodatno predstavljajo 
pomembne vrednote in življenjske lekcije – 
načine kako postati boljši globalni 
državljan. 

VEČ KOT LE 
ANGLEŠČINA



Naši visoko usposobljeni učitelji, najboljši v panogi, razumejo kako se otroci učijo in jim stojijo ob 
strani v vseh fazah razvoja ter jih spodbujajo, da iz sebe iztisnejo kar največ. Majhni razredi 
zagotavljajo, da je vsak otrok deležen pozornosti, ki si jo zasluži, in ima na voljo ogromno časa 
vaditi pravilno angleščino. 

DOBRI UČITELJI SO NAJPOMEMBNEJŠI 



Otroci dandanes odraščajo obkroženi s tehnologijo in jo tudi radi uporabljajo. Helen Doron English je zato 
v samem ospredju pri ustvarjanju revolucionarnih iger in aplikacij, ki dopolnjujejo gradivo v razredu in 
otrokom omogočajo, da se učijo doma z lastnim tempom. 

Nenehno sledimo duhu časa in potrebam naših otrok ter tako zagotavljamo aktualnost naših učnih metod v 
konstantno spreminjajočem se svetu. Več kot dva milijona otrok se je angleščine učilo po metodi Helen 
Doron. Tudi vaš otrok lahko postane eden izmed njih. 

UČENJE ANGLEŠČINE 
JE ENOSTAVNO Z NAŠIMI IGRAMI IN APLIKACIJAMI
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