הוראה בהלן דורון
גם קריירה .גם שליחות.

Work You Can Love
חברת הלן דורון פותחת בפנייך את האפשרות לעבוד כעסק עצמאי במקצוע עם
שליחות ובתחום בעל ביקוש גבוה לאורך כל השנה:
הוראת אנגלית לילדים בשיטת הלן דורון

Teach with Helen Doron
איך תדעי אם קריירה כמורה עצמאית בהלן דורון מתאימה לך?
•

אוהבת לעבוד עם ילדים?

•

מעוניינת להשתלב בחברה גלובלית עטורת פרסים בתחום החינוך?

•

דוברת אנגלית מצויינת או כשפת אם?

•

ברשותך חלל מתאים או גישה לשימוש בחדר שמתאים לקבוצת לימוד של  8ילדים?

במידה שענית 'כן' על כל השאלות – מקומך אתנו 

35 Years of Proven Methodology
שיטת הלימוד הייחודית שלנו מלמדת את השפה האנגלית בדרך טבעית ,בדיוק כפי שתינוק לומד לדבר את שפת אמו:
למידה תוך כדי משחק ,שירים ,הפעלות ,שמיעת השפה ברקע ושימוש באפליקציות ייחודיות  -הילדים נמצאים בתהליך למידה טבעי מבלי להבין
שהם לומדים.

תכניות הלימוד שלנו מותאמות לכל שכבת גיל או סגנון למידה ועומדות בהתאם לדרישות התקן האירופאי בתחום החינוך.
תהליך הלמידה של הילדים מהנה ומספק לא פחות גם עבורך ,המורה שלהם – עם מערכי שיעור מובנים וחומרי לימוד מוכנים ,לך רק נשאר להכין
כמה אביזרים לפי ההוראות וליהנות מההצלחה של הילדים!
לאחר השיעורים הראשונים ,הילדים כבר ישתמשו במילים באנגלית שנלמדו בשיעורים הקודמים ואין דבר כיף מזה בתור המורה שלהם ,לדעת
שהם למדו אנגלית בזכותך!
למעלה מ 35-שנות נסיון בהוראת אנגלית לילדים לימדו אותנו שהדבר שהם הכי אוהבים הוא ללמוד באמצעות משחק והנאה .ילדים הרי לא
אוהבים לשבת ולשנן חומר – דרך שגוררת לחוסר מוטיבציה .השיעורים שלנו מלאים בהפעלות מהנות ומתמקדים בגירוי כל החושים!
השירים המקוריים ,המשחקים ,השיחות ,האנימציות והאינטראקציות  -הופכות את לימודי האנגלית לחווייה בלתי נשכחת עבורם – וגם עבורך!

Become a Helen Doron Teacher
תהליך ההכשרה
קורס ההסמכה הבסיסי של הלן דורון אנגלית הינו בן  5ימים ומכשיר
אותך ללמד תכניות לימוד לגילי  3עד  7באמצעות שיטת הלימוד
הייחודית .הקורס הינו חווייתי ביותר וכולל בתוכו תרגולים מעשיים
והתנסות מלאה במתודולוגיה.

קורס הסמכה בן 5
ימים ללימוד
בשיטת הלן דורון
לגילאי 3-7

בתום הקורס ,תקבלי תעודת הסמכה רשמית ללימוד אנגלית בשיטת
הלן דורון ותצטרפי למעלה מ 5,000-מורות פעילות של החברה ברחבי
העולם.

סמינרים נוספים (1-2
ימים כ''א) להסמכת
תכניות לימוד לגילים
נוספים – השתתפות
ללא עלות

ליווי עסקי ושיווקי
מטעם 'הלן דורון
ישראל'

אפשרות להתפתח
כזכיין הלן דורון
אזורי
גיוס תלמידים,
רישום ,גביית
תשלומי הורים
ותחילת פעילות

עלות ההשתתפות בקורס ₪ 3,200 :וכוללת  2ערכות לימוד לתלמיד ו-
 2ערכות למורה במחיר הנחה מיוחד – ניתן כמובן לחלק לתשלומים*.
חברת הלן דורון תסייע לך בהכנת התכנית השיווקית לעסק החדש
שלך וכן בהקמת חשבון פייסבוק/אינסטגרם ייעודי .אנו גם נבצע
בעבורך קמפיין דיגיטלי ברשתות החברתיות לגיוס תלמידים בכל שנה
וכל צורך שיווקי נוסף (גרפיקה ,עיצובים ,הוספת האיזור באתר הרשמי
של החברה בישראל ועוד).
*עד  8תשלומים ללא ריבית .במקרה של אי-סיום הקורס תזוכי בסכום של  ₪ 1,600ולא
תקבלי את חומרי לימוד

My Students
אנו מבצעים פעילות שיווקית בכל אמצעי המדיה ונעביר אלייך באמצעות המערכת שלנו פניות
מאת הורים מתעניינים (לידים).
מכאן ,תפקידך הוא ליצור עמם קשר על מנת להסביר על שיטת הלימוד ,מחיר הקורס וכו'.
כמו כן תזמיני אותם אלייך לשיעור נסיון במידת הצורך.
על כל הנושאים הללו תקבלי הדרכה במהלך קורס ההכשרה וכמובן בתמיכה השוטפת מהחברה
גם לאחריו.

My Business Advantage
עומדת בפנייך הזדמנות ייחודית – לעבוד כעסק עצמאי המקבל תמיכה ממותג בינלאומי.
אנו מלמדים ילדים בישראל כבר  35שנה והדרישה לקורסי האנגלית של הלן דורון גבוהה בכל רחבי הארץ  -בזכות השיטה ,חומרי הלימוד הייחודיים וכמובן
– בזכות המורות הנפלאות והמקצועיות שלנו.
אז מהם היתרונות שלך?
•

הצטרפות לעסק הגדול ביותר בישראל ללימודי אנגלית לילדים

•

עסק ללא ניהול מלאי – אין צורך במחסנים ובלוגיסטיקה .הזמנת ערכה לכל תלמיד מתבצעת רק לאחר גביית תשלום ההורים בעבורה

•

תכנית לכל גיל :כ 20-תכניות לימוד החל מגיל  3חודשים ועד  18שנים ..כל תכנית מותאמת לכל שכבת גיל

•

קבוצות קטנות :קבוצות לימוד של  8-4ילדים .את קובעת את היום והשעה הנוחים לך – משך כל שיעור  45/60/90דקות ע''פ הוראות מדריך המורה

•

קורס שנתי :תכנית לימוד שנתית בת  40מפגשים של פעם בשבוע ביום קבוע (כ 10-חודשים ,בד''כ ספטמבר-יוני)

•

מחיר מומלץ לקורס שנתי הינו ( ₪ 3,800 - ₪ 2,400תלוי בתכנית הלימוד) עבור כל ילד

•

תכנון הכנסה שנתית מראש :גביית התשלום עבור הקורס השנתי טרם תחילת הקורס

•

אפשרות ללמד את תכניות הלן דורון לקבוצות גדולות בגני ילדים בשעות הבוקר

•

קבלת לידים מהחברה עבור הורים מתעניינים ,בנוסף לפרסום העצמאי שתבחרי לעשות

My Royalties
חשוב לנו שתדעי שהשנה הראשונה די מאתגרת ועם זאת מאוד מתגמלת .זוהי השנה בה תוכלי לעצב ולהתוות את
הדרך שלך ולבנות אמון עם קהל ההורים והילדים באיזורך.
במהלך שנה זו תכיני את עזרי הלימוד עבור התכניות השונות ותתרגלי סידור עבודה יעיל .בשנה שלאחר מכן אותם
עזרי הלימוד כבר ישמשו אותך ויקלו מאוד מבחינת זמן העבודה והתקציב .התמורה הכספית ביחס למספר שעות
העבודה שלך תגדל באופן משמעותי בהתאם.

המודל העסקי
תשלום תמלוגים רבעוני בגובה  12%מגביית שכר הלימוד היחסי לתקופה הרלוונטית ע''פ דו''ח מערכת.
בתמורה אנו נשקיע ונפרסם בעבורך במהלך השנה ,נעמיד לרשותך תמיכה עסקית ופדגוגית ,תוכלי להשתתף
בסמינרים ללא עלות וכן בכנס השנתי של מורות הלן דורון בסוף השנה ,בהשתתפות כ 200-זכיינים ,מורות וצוות
החברה (בהתאם להנחיות כמובן .)

My Income
לאיזו הכנסה אוכל לצפות?
כמורה עצמאית – הצלחת העסק שלך נמצאת בידייך!
ההכנסה שלך תלויה במספר שעות הלימוד השבועיות שתחליטי להשקיע.
ככל שיהיו לך יותר תלמידים – כך תגדל הכנסתך.
בפגישתנו נשמח להציג בפנייך תכנית עסקית פוטנציאלית על מנת לאפשר לך לבחור וליישם את
מידת ההשקעה בעסק שלך.
ודבר אחרון....
מרבית המורות העצמאיות שלנו מחזירות את ההשקעה ומצהירות על רווחיות החל משנת הלימודים הראשונה.

A Message From our Teachers
 למורים ולמורות שלנו יש משהו להגיד לך – לצפייה,אם את עדיין מתלבטת
>> בסרטון

Wondering what a typical Helen Doron lesson looks like? Watch Here >>

נשמח לשמוע ממך בהקדם וללוות אותך בצעד הראשון אל עבר הקריירה החדשה שלך עם הלן דורון!

THANK
Y U
israel@helendorongroup.com

Teaching with Helen Doron
Teachers who make a difference!

Work You Can Love
Helen Doron opens a door for you allowing to work independently in a
profession with high-demand:
Become a Helen Doron English Teacher

Teach with Helen Doron
How can I become a Helen Doron Teacher?
•
•
•
•

Love working with kids?
Want to be a part of a global award-winning franchise?
Speak excellent English?
Looking for a fulfilling, independent career?

If you answered ‘yes’ to all of the questions - your place is with us 

35 Years of Proven Methodology
Our unique methodology teaches English in a natural way, the same way a baby learns his mother tongue at home:
Learning through games, activities, songs, rhymes and constant background hearing using our apps and online materials. The kids
have fun absorbing English naturally, without noticing they are learning a new language.
Our programmes are tailored to every age and learning style from 3 months – 19 years old and meet the highest standards of the
CEFR (Common European Framework Reference).
It is as much as fun and satisfying for the kids to learn, as it is for you to teach! As a teacher, you will receive from the company a
learning set with full lesson plan guidelines for every lesson in each course. All is left for you to do is to prepare some support
materials and props and enjoy watching the kids succeed!
After a couple of lessons, the kids will already start using the words they have learned and you can be proud of their progress,
thanks to you!
Over 35 years of educational experience have taught us that kids LOVE our methodology. Who wouldn’t like to learn while having
fun, instead of sitting and repeating boring material?

Our original songs, lesson plans, games, animations, conversations and more – create an unforgettable experience for them and
for you!

Become a Helen Doron Teacher
Procedure
5 Days of training to jump-start your career

5 Days of training
qualifies you to
teach 3-7 year
olds

Over the 5 days you’ll receive thorough, in-depth training in the Helen
Doron methodology. You’ll learn about the methodology, familiarize
yourself with the materials and how to teach the lessons with hands-on
simulations and practice.

Additional seminars
(1-2 days each) for
other programmes
and age groups

Once you receive our international diploma as a qualified Helen Doron
teacher, you will join an active, international community of over 5,000
teachers around the world.
Business and
marketing
support

Opportunity to
grow as regional
franchisee
Student
recruitment,
collecting
payments, start
teaching

Course price is 3,200 NIS and includes 2 student kits and 2 teacher kits at
a reduced price.
The company will assist you with the marketing plan and digital
recruitment campaigns on social media every year, in addition to any
marketing needs (Graphic designs for signage, roll-ups, adding your
contact details on the national site and more).
.

My Students
As a result of our marketing activities, you will receive enquiries from parents in your
area (Leads), all through our automated system.
From this point onward they are in your hands – you will contact them, explain about
our methodology, prices and may invite them for a free demo lesson.
No worries! We got you covered on how to run the sale process with ongoing support

– we are always ready to assist.

My Business Advantages
You are given an outstanding opportunity to work as an independent business with support from a known global brand.

We have been educating children for more than 35 years with a constant growing demand. There are plenty of reasons for that; our
unique methodology, proven results but mostly thanks to OUR TEACHERS.
Your business advantages:
•

You join one of the largest and most successful educational groups in the world.

•

No inventory, warehouse or logistic management required. You will order student kits only after you collect payment.

•

You may take seminars allowing you to teach ages that suits you, starting from 3 months to 19 years.

•

Create your own schedule – with 4-8 students per group you decide how many afternoons you dedicate to teaching.

•

Annual programmes – students sign-up for yearly courses of ~40 lessons.

•

Recommended price for annual course is 2,200 NIS – 3,800 NIS depending on the programme (student kit sold separately).

•

Plan your annual income in advance – full course tuition is collected in advance.

•

You have the option to teach large groups in nearby kindergartens with special programmes, in addition to your afternoon groups.

•

In addition to your local marketing activities, we assign potential students to you from our ongoing national campaigns.

My Royalties
It is important for you to realise that the first year is the most challenging one… yet the most rewarding
one as well. You will determine your business characteristics and build trust with the parents, kids and
the surrounding community.
During the first year you will prepare most of your teaching aids, props, flashcards and learn to practise
your time management efficiently. In the following years, the teaching aids will be available to you
allowing you to invest less of your resources on preparations. Your average income per working hour will
increase considerably.
The business model
12% of your income from tuition will be paid as royalty (due every quarter accordingly). This will allow us
to advertise and create campaigns for you, provide you with pedagogic, business and marketing support.
You will also participate in seminars and in the Helen Doron Israel Annual Teacher Conference (According
to Covid-19 restrictions of course ).

My Income
What income can I expect?
As an independent teacher – your success is in your hands!
The level of income depends on the amount of time and effort you are willing to invest.
The more students you teach – the more income you can generate.
In our meeting we will present you with a potential 4 years business plan. This will allow
you to determine the level of investment for your new business.
Oh and one last thing…

Most of our independent teachers report a return of investment and declare
their business profitable within the first year of activity.

A Message From our Teachers
If you are still unsure about your next move, our teachers have a message for you – Watch Here >>

Wondering what a typical Helen Doron lesson looks like? Watch Here >>

We would love hearing back from you so you can take your first step towards your new career with Helen Doron!

THANK
Y U
Israel@helendorongroup.com

