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SIH kalbų mokymo centras

kviečia ruoštis tarptautiniams egzaminams
Planuojantys mokytis užsienio kalbų ir besirūpinantys studijų kokybe laukiami kalbų mokymo centre „Soros International House“
(SIH). Čia galite išmokti ar pagilinti savo anglų, vokiečių, prancūzų,
ispanų, italų ir portugalų, švedų ir norvegų, turkų, rusų, kinų ir japonų kalbų žinias. Ypač populiarūs SIH kursai - pasirengimas mokykliniams ir tarptautiniams egzaminams, kurių prireikia stojant į
užsienio universitetus. Naujas trimestras prasideda rugsėjo 28
dieną, bet suspėjusieji susimokėti už kursus iki 15 dienos imtinai
gaus net 100 litų nuolaidą.
Elena NIKONOVAITĖ
Studijuosiantiems užsienyje
SIH kalbų mokymo centre ruošiama daugiau nei dešimčiai įvairių
egzaminų, reikalingų planuojantiems studijas užsienyje. Tarp paklausiausių - Europos Sąjungos
aukštosiose mokyklose studijuoti
reikalingas IELTS egzaminas. Antras pagal populiarumą - TOEFL
egzaminas, kurio pirmiausia reikalaujama JAV ir kitų valstybių universitetuose. Jei studijos planuojamos būtent Jungtinėse Amerikos
Valstijose, bakalauro studijoms prireiks išlaikyti SAT, o magistrantūros - GMAT egzaminus. Užsieniuose planuojantieji mokytis doktorantūroje gaus pasiruošti ir išlaikyti
GRE egzaminus.
„Pasirengimas laikyti studijoms
užsienyje reikalingus egzaminus labai svarbus. Mat dažniausiai jie
vyksta kitaip nei mūsų aukštosiose
mokyklose ir nežinodamas egzamino struktūros studentas sutrinka,
ne visada supranta užduotis, juolab
kad yra ir laiko limitas“, - pasakojo
Daiva Malinauskienė, SIH kalbų
mokymo centro direktorė. Iš anksto
su užduočių pobūdžiu susipažinę ir
jas kelis mėnesius darę studentai
egzaminus išlaiko kur kas sėkmingiau. Pasiruošus daugelis egzaminų
laikomi internetu.
„Besiruošiančiųjų tarptautiniams egzaminams daugėja, todėl
pradedame mokytis, kai tik susidaro grupė - kad ir trimestro viduryje.
Kursų laiką - savaitės dienas, valandą - galime priderinti prie grupės
poreikių“, - sakė SIH direktorė. Gera naujiena ištroškusiems žinių tarptautiniams egzaminams pasirengti skirtų kursų kainos šiemet
mažesnės.

Kursai savaitgaliais
SIH yra oficialus ispanų Servanteso (Cervantes) instituto egzaminų
centras, todėl besidomintys gyvenimu bei studijomis saulėtoje šalyje
kalbų mokymo centre gali pasiruošti
bei išlaikyti DELE egzaminus - įgytas
tarptautinis diplomas liudys gebėjimą
susikalbėti darbinėje aplinkoje bei
mokytis šioje šalyje. Jei turėsite DELE diplomą, Ispanijoje tikrinti kalbos
žinių jums nebereikės.
SIH populiarios skandinavų, vokiečių kalbos. „Dažnai jas renkasi
užsienyje jau padirbėję lietuviai.
Žmonės supranta, kad be kalbos integruotis į kitos šalies bendruomenę ir būti visaverčiu jos nariu, gau-

ti geresnį darbą - neįmanoma“, - pasakojo D.Malinauskienė.
Šių metų naujovė - užsienio kalbų kursai savaitgaliais. „Savaitgalinė
mokyklėlė vaikams pas mus veikia
jau seniai, o dabar mokytis kalbos
galės ir juos atvedę tėvai, taip pat
tie, kuriems darbo dienomis mokytis neparanku“, - pasakojo D.Malinauskienė.

Pamokose kaip gyvenime
Jau aštuoniolika metų veikiantis,
pasaulinei „International House“ (IH)
organizacijai priklausantis kalbų mokymo centras itin rūpinasi mokymo
kokybe - dirbama pagal naujausias mokymo metodikas, pasitelkiamos naujausios informacinės technologijos.
Studijų medžiaga maksimaliai priartinta prie realaus gyvenimo - diskutuojama aktualiomis temomis, sudaromos
sąlygos aktyviai bendrauti grupėje, parenkamos kuo natūralesnės kalbos
vartojimo situacijos (pavyzdžiui, žaidžiami stalo žaidimai, rašomi elektroniniai laiškai, per įvairius žaidimus ir
testus, savos nuomonės ir nuostatų
reiškimą plečiamas susipažinti ir bendrauti reikalingas žodynas ir t.t.).
SIH veikla kalbų mokymu neapsiriboja - kalbų mokymo centras dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose
projektuose, kuriuose ruošiamos kalbų mokymo bei mokymosi metodikos
ir priemonės, suaugusiųjų švietimo
programos. Pavyzdžiui, pagal „NordPlus“ programos projektą „Still Active“ jau antrus metus kalbų mokomi
senjorai. „Kinų ekonomikai vystantis
vis sparčiau, kartu su užsienio partneriais iš mokymosi visą gyvenimą
programos projekto kinų kalba europiečiams parengėme metodiką, skirtą besimokantiems kinų kalbos, - pasakojo D.Malinauskienė. - Kartu su
„Leonardo da Vinči TOOL“ projektu
parengėme labai vertingą ir gerą metodinę priemonę svetingumo sričiai
- viešbučiams, restoranams, ji apima
ne tik kalbą, bet ir kultūrinius įvairių
šalių bendravimo, elgesio ypatumus“. Ši medžiaga per įvairias parodas ir renginius, studijas platinama
nemokamai.
SIH kalbų mokymo centrą
rasite Vilniuje, Konstitucijos
pr.23, A korpuse, 3 aukšte.
Daugiau informacijos
www.sih.lt
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nuolaida bendrinės kalbos
kursams grupėje

SIH direktorė Daiva
Malinauskienė atkreipia
dėmesį, jog studijoms
užsienyje reikalingi IELTS,
TOEFL ir kiti egzaminai
savo struktūra skiriasi nuo
lietuviškųjų, todėl reikia
specialaus pasirengimo
juos laikyti

Vyginto Skaraičio nuotr.

