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COMUNICAT DE PRESĂ 

Părinții schimbă “fața” educației din România,  

cu investiții private 
 

Cei mai mulți antreprenori care au investit în sistemul privat de educație sunt tinerii 

părinți dornici să construiască un viitor mai bun pentru copiii lor. Prin determinarea lor de 

a construi sisteme educaționale la standarde internaționale, părinții reușesc să producă 

schimbări majore asupra modului în care copiii sunt educați. Concepte educaționale noi 

ajung în prim-plan cu ajutorul părinților investitori, aducând cu sine progresul în 

dezvoltarea copiilor. 

Limba engleză este esențială pentru dezvoltarea socio-culturală a copiilor, iar asimilarea 

limbii engleze de la o vârstă cât mai fragedă asigură succesul în mediul profesional pe viitor. Însă 

cercetătorii demonstrează că beneficiile de care se bucură un copil bilingv sunt mult mai mari. 

Copiii bilingvi tind să se descurce mai rapid în situații problematice, au o memorie mai bună, văd 

lucrurile din mai multe perspective și se pot concentra mai bine. Pe scurt, bilingvismul copiilor îi 

educă emoțional și personal, înainte de toate.  

În România, un număr de câteva mii de copii se bucură de rezultate excepționale în 

învățarea limbii engleze așa cum învață limba maternă, printr-o metodă recunoscută în întreaga 

lume de 30 de ani. În peste 23 de centre educaționale din țară, elevii învață cum să devină 

bilingvi prin conceptul de învățare distractivă, care se află la baza metodei Helen Doron English. 

Părinții, suprinși de rezultatele rapide obținute pe termen lung în învățarea limbii engleze aleg să-

și dedice cariera și experiența profesională în beneficiul educației. 

Un astfel de model de succes vine de la Constanța, unde o mamă a decis să-și dedice 

cariera și experiența de business de 6 ani deschiderii de centre educaționale. În prezent, se 

numără 5 centre educaționale deschise în regim de franciză în Constanța și în București, și 
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generații întregi de copii educați cu metoda Helen Doron English, care ne spun o poveste 

autohtonă de spirit antreprenorial. 

"Totul a început cu surpriza pe care am avut-o atunci când am descoperit modul în care 

funcționează metoda Helen Doron English pentru copiii mei. Au început să vorbească limba 

engleză natural, imediat și au asimilat bazele limbii engleze pe termen lung. Cel mai important 

aspect este că nici măcar nu au simțit că învață, lecțiile petrecându-se mai mereu în momente de 

joacă atent concepute de către profesori. Fiica mea spune adesea că învață noi cuvinte în 

engleză atunci când se joacă la clasă, iar fiul meu a absolvit deja două examene internaționale 

de testare a limbii engleze. Metoda a funcționat exemplar pentru copiii mei și mi-am dorit să aduc 

în viața multor părinți această bucurie. De aceea am ales să deschid centre educaționale Helen 

Doron English în Constanța și în București, prin sistemul de franciză oferit de companie. 

Deopotrivă părinți și profesori aleg să investească în domeniul educațional privat în România, și 

mizează puternic pe franciza Helen Doron English", declară Ștefania Filip, master francizor 

pentru Helen Doron English România Sud-Est. 

Helen Doron English, o instituție internațională în regim de franciză, un model de succes 

deja cunoscut în România, este concentrată pe predarea limbii engleze ca limba maternă. 

Prezența în peste 30 de țări din lume și experiența de 30 de ani în educarea copiilor își spune 

cuvântul la Helen Doron English, unde instruirea constantă a profesorilor și a francizaților vine 

mereu cu rezultate de excepție, în creștere de la an la an. 

Părinții și profesorii ce văd rezultatele surprinzătoare la copiii lor atunci când învață cu 

metoda unică Helen Doron English aleg în multe cazuri să-și clădească propriul centru 

educațional. Iar ajutorul nu ezită să apară din partea francizei.  

Investițiile private în educație presupun în mod obișnuit fonduri consistente și o minimă 

experiență de business. Însă la Helen Doron English, lucrurile stau altfel. Cu o investiție minimă 

și cu ajutor de business primit din partea francizei chiar dinaintea deschiderii unui centru, Helen 

Doron English se poziționează drept o alegere de top în investițiile private în educație.  

Primul pas pe care îl poate face un investitor pentru a dezvolta un astfel de business este 

să aplice pentru franciză prin completarea formularului de pe site-ul oficial, 

www.HelenDoron.ro/francizare Mai departe, solicitantul va fi contactat de master-francizorul 

regional pentru a evalua împreună oportunitatea de afacere și pentru a dezvolta planul de 
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afaceri. Odată finalizat, acesta este supus aprobării Helen Doron International, după care se 

poate semna contractul de franciză, iar viitorul antreprenor în educație va putea alege locația și 

poate începe toate demersurile pentru deschidere centrului internațional. 

 

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. Centrul Internațional Helen Doron English din Constanța a 

fost nominalizat la Gala “Zece Oameni de Valoare pentru Constanța”, pentru prestigioasa 

activitate din domeniul educației copilului. 

 

Persoană de contact 

Ștefania Filip 

Coordonator Helen Doron English 

Telefon: 0722.204.395 

E-mail: se_romania@helendoron.com 

 

Transmite, 

Dr. Tănase Tasenţe 

Director General  

Plus Communication 
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