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09.09.2015 

COMUNICAT DE PRESĂ 

“Bilingvismul la copii” și “realitatea augmentată în 

educatie”, prezentate de profesori români la o 

conferință internațională 

 Sâmbătă și duminică (12-13 septembrie), la Constanța, va avea loc Conferința 

Internațională Anuală a Profesorilor Helen Doron English, în cadrul căreia vor fi abordate 

teme inedite, în ceea ce privește sistemul internațional de învățarea a limbii engleze, cum 

ar fi lucrul cu bebelușii și cu copiii mici, în direcția bilingvismului si tehnologia realității 

augmentate, aplicată în educație. 

La nivel mondial, metoda didactică elaborată și implementată de profesorul britanic Helen 

Doron a produs rezultate considerabile în rândul a peste 2 milioane de copii, iar în Romania, din 

ce în ce mai mulți bebeluși au început să vorbească limba engleză în același timp cu limba 

română. Tema „bilingvismul în rândul bebelușilor și copiilor mici” a fost inclusă și în programa 

românească de limba engleză, în contextul în care Comisia Europeană pune foarte mare accent 

pe dezvoltarea multilingvismului, iar specialiștii în educație afirmă că a doua limbă poate fi 

asimilată mai ușor dacă aceasta este învățată concomitent cu limba maternă. 

În acest sens, specialiștii în educație din România, de la Centrul Internațional Helen 

Doron English, vor susține o nouă serie de traininguri la Constanța, prin care vor demonstra cum 

funcționează această metodă revoluționară, de ce este important ca micuții să învețe limba 

engleză încă de mici și care sunt oportunitățile de care se vor putea bucura aceștia în contextul 

globalizării.  

“Profesorii Helen Doron English au adoptat o metodologie internațională, care s-a dovedit 

a fi un mare succes la nivel planetar. Specialiștii noștri sunt diferiți pentru că sunt specializați în 

predarea limbii engleze în mod particularizat pentru fiecare grupă de vârstă în parte, de la 

bebeluși până la tinerii de 18 ani. Dedicarea profesorilor și valoarea pe care aceștia reușesc să 
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o aducă în educația copiilor predomină în centrele de învățare a limbii engleze Helen Doron 

English. An de an, profesorii beneficiază de traininguri susținute de către specialiști în educație. 

Traineri internaționali formați în metoda sa de către lingvistul britanic Helen Doron, vin în 

România pentru a consolida și a perfecționa cunoștințele și pregătirea profesorilor noștri”, 

declară specialistul în educație Ștefania Filip, coordonatorul Centrului Helen Doron English. 

Profesorii se vor pregăti să predea două cursuri complet noi, care se vor lansa în această 

toamnă în centrele educationale Helen Doron English din întreaga lume. Primul, It’s a Baby 

Dragon, este un curs unic, dedicat micilor elevi între 1,5 și 3 ani, pentru a-i învăța limba engleză 

în paralel cu limba maternă, prin activități distractive, ce simulează mediul natural în care crește 

copilul. Astfel, un copil aflat la o vârstă fragedă va asimila limba engleză ca fiind o a doua limbă 

maternă, iar rezultatele sunt pe măsură. Cel de-al doilea, More Jump with Joey, vine să 

completeze educația preșcolarilor și a școlarilor mici cu elemente unice în învățare: tehnologia 

realității augmentate, care integrează tehnologia în educație pentru a face mai plăcut și mai 

natural mediul în care studiază copilul limba engleză. Tehnologia realității augmentate vine în 

sprijinul copiilor, conturând personaje 3D în caietele de activități, stimulând astfel mai multe 

paliere de învățare: intelectul, cele cinci simțuri și noutatea tehnologiei, care îi ajută pe copii să 

își dezvolte potențialul în mediul unic al învățării distractive. 

Helen Doron English este o instituție internațională cu un succes de 30 de ani în predarea 

limbii engleze pentru copii de la 0 la 18 ani. Peste 2 milioane de copii din intreaga lume  vorbesc 

astăzi engleza datorită Helen Doron English. 
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