20 metų:

Stovyklos sužavi taip, kad vaikai
grįžta ir kitąmet, dažnai jau su
draugais, broliais ar seserimis

nuo anglų iki
13-os kalbų!
Vasarą palankiausia pasimokyti užsienio
kalbų ir mamai su tėčiu, ir vaikui

Š

SIH direktorė
Daiva
Malinauskienė

Kai nebeužtenka
kelių žodžių
Deja, šiandien dažniausiai
vien mokyklinių ar aukštosios
mokyklos įgūdžių bendraujant nepakanka ir dažnai
besikeičiančios situacijos parodo, kad atėjo metas tobulėti, nes esamas užsienio kalbos mokėjimo lygis trikdo
darbą, trukdo siekti karjeros,
varžo keliaujant po užsienį, o
be to, gal paprasčiausiai
negalite skaityti įvairiausios
literatūros tiek, kiek norite...
„Juk kad ir koks protingas
būtum, negalėdamas laisvai
perteikti savo minčių bendraudamas su užsieniečiais,
atrodysi prasčiau už mažiau
kvalifikuotą, bet lengvai
svetima kalba bendraujantį
asmenį. Geras kalbos mokėjimas praplečia ir saviraiškos
galimybes, – pabrėžia SIH
direktorė Daiva Malinauskienė. – Todėl šią vasarą suau-

gusieji kviečiami į intensyvius
kursus mokytis net 13-os
kalbų keturias dienas per
savaitę po 3 val. po darbo.
Pagal poreikį renkamos ir
dieninės, ir rytinės grupės.“

Už opelio kainą
mersedeso
nenusipirksite!
„Lengvai ir greitai išmokti
kalbos neįmanoma, o jeigu
norisi sumokėti opelio kainą
ir gauti mersedesą... taip
nebūna! – įsitikinusi
D.Malinauskienė. – Rinkitės
patikimą mokyklą, juk jei
institucija gyvuoja 20 metų,
vadinasi, ji jau patikrinta,
įgavusi geros patirties: turime
puikią bazę, nuostabius
mokytojus ir materialius
resursus, gebame tinkamai
reaguoti į studentų poreikius.
Suaugusysis dažnai įsivaizduoja, kad pats mokytojas
„įmuš“ į jo galvą kalbos
mokėjimą, bet mūsų centre
akademiškumo nerasite,
užtat simuliuojamos įvairios
gyvenimiškos situacijos,
dirbama poromis, grupėmis,
naudojamos moderniosios
technologijos ir t. t.“

Užsienio kalbų
lobynai – vasaros
stovyklose
Nors per vasaros atostogas vaikai turi atsigauti, tačiau poilsiaujant galima
pasimokyti užsienio kalbų ar
pagilinti jau turimas žinias!
Todėl SIH rengia vaikų anglų
kalbos vasaros stovyklas
Lietuvoje ir užsienyje.
„Jos sužavi taip, kad vaikai grįžta ir kitąmet, dažnai
jau su draugais, broliais ar seserimis. Būna, kad kartu
atostogauti nusprendžia visa
klasė! O mažieji vilniečiai iš
pradžių palanko dieninę mokyklėlę Vilniuje, kitą vasarą

jau drįsta išvykti be tėvų ir
laiką leidžia mūsų stovykloje
Lietuvoje, dar vėliau drąsiai
keliauja į užsienį, – pasakoja
direktorė D.Malinauskienė. –
Sulaukiame namų šeimininkių, kurios dar tik augina
mažulėlius namuose, ir tų,
kurios atveda vaikus, o paskui pačios panorsta pasimokyti pasirinktos kalbos. Ir
dažnai tai vyksta vienu metu,
tik skirtingose klasėse...“

Stovyklos Bertašiūnuose ir Nidoje
Šįmet ilsėtis ir kartu mokytis užsienio kalbų vaikai
kviečiami į Bertašiūnų vienkiemį, Lazdijų rajone: liepos
14–26 d. bursis 13–18 metų
paaugliai, o rugpjūčio 11–23 d.
laukiami 6–13 metų vaikai.

Graži erdvi vieta šalia ežero
ypač tinkama miesto vaikams, su kuriais dirbs stipri
tarptautinė dėstytojų ir vadovų komanda: amerikietis
Bernardas, nigerietis Džonas,
vokietis Robinas ir kt. Taigi
5–6 vaikams teks vienas suaugusysis! Be to, prisideda ir
nemažai aktorių, organizuojančių popamokinę veiklą.
SIH siūlo ir naujovę –
anglų kalbos vasaros stovyklą
Nidoje (www.skalvahotel.lt)
rugpjūčio 25–31 d. 10–17
metų paaugliams.

Žinių į užsienį –
vienas vaikas, su tėčiu
ar mama, o gal visa
šeima?
Per vasarą svajojantys
patobulinti svetimos kalbos

žinias tai padaryti gali ir SIH
jaunimo stovyklose užsienyje:
Maltoje (itin populiaru!),
Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Kanadoje, Ispanijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje.
Galite patys rinktis, ar jūsų
vaikas užsienyje gyvens
stovykloje, ar nakvos paskirtos šeimos namuose.
Pasirinkęs gyventi kitataučių šeimoje vaikas
turės lankstesnę užsienio kalbos pamokų ir
popamokinės veiklos programą, priklausančią nuo
kalbos žinių lygio.
Kartu su vaiku patobulinti
kalbėjimo įgūdžių į užsienį
kviečiami ir tėvai. Nors jie
mokosi ne vienoje stovykloje,
tačiau jos šalia – taip saugiau,
ramiau ir dar naudingiau!

!

Ką apie vasaros stovyklas sako patys mokytojai
Ropbinas Mueckas, SIH anglų kalbos mokytojas, akademinės veiklos koordinatorius:
„Pastaraisiais metais vykstu jau ne kaip anglų kalbos mokytojas, o kaip
stovyklos vadovas. Ir visada iš stovyklų prisimenu švytinčias vaikų akis,
džiaugsmingą juoką, kūrybinių idėjų gausą, kažko naujo, įspūdingo
atradimus – juk kiekvienas vaikas turi savitą charakterį, yra individas.
Man patinka pažinti vaikus, stebėti, kaip mezgasi naujos draugystės,
kaip jie tampa komanda ir mokosi ne tik užsienio kalbos, bet ir mažų,
tačiau svarbių harmoningos bendrystės dalykų...“

Gileta Kierienė, SIH projektų koordinatorė, vaikų stovyklų vadovė
„Įdomi patirtis ir vaikams, ir man: juk jų maištingas amžius, skirtingi charakteriai. Tad kaip seksis mokytis? Bet tampa nepaprastai įdomu kartu veikti
pamiršus amžių, kalbos mokėjimo lygių barjerą, suvienija kiekvienos dienos
skirtingumas. Netradicinės pamokos vyksta lauke – tai ir naujos žinios,
įgūdžių tobulinimas, nauji draugai, įvairiausi potyriai, be to, sportuojama,
patys vaikai inicijuoja veiklą pagal savo norus. Jie priversti kalbėti užsienio
kalba, nes yra nekalbančių lietuviškai, bet itin charizmatiškų dėstytojų. Taigi
diena prabėga lyg stebuklinga akimirka. O paskui visiems nepaprastai gaila,
iki ašarų, išsiskirti ir atsiranda noras susitikti kitą vasarą...“

Sonata Ramanauskienė

„Soros International House“ rasite Vilniuje, Konstitucijos pr. 23A, tel. (8-5) 272 48 39, 272 48 79. Daugiau informacijos rasite www.sih.lt

Rūtos Buzienės ir SIH archyvo nuotr.

iais laikais mokytis
užsienio kalbų –
viena geriausių
investicijų. Ir jei
esate tikslinga, rūpinatės savo ir vaikų ateities
perspektyvomis, tuomet puikiai suprantate, kad mokėti
nors vieną užsienio kalbą yra
didžiulis gyvenimo privalumas. O jeigu dar tarptautinis
užsienio kalbų mokymo
centras „Soros International
House“ (SIH), Lietuvoje
švenčiantis savo 20-metį,
kviečia rinktis net iš trylikos
skirtingų kalbų...

