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„Soros International House“
– erdvė pasirengti
tarptautiniams egzaminams
Jau dvidešimt metų Lietuvoje veikianti VšĮ „Soros International
House“ (SIH) kviečia jaunimą nesnausti ir pradėti rengtis užsienio
kalbų egzaminams.
Goda Fredaitė

iuo metu SIH rengiami trylikos užsienio kalbų kursai, skirti suaugusiesiems
bei vaikams. Rudens semestras prasidės
rugsėjo 25 d. Jau dabar sudaromos mokinių
grupės, užsiregistravusieji atlieka testus
kalbos mokėjimo lygiui išsiaiškinti.
Tačiau svarbu žinoti, kad Vilniuje įsikūręs SIH centras, kurio viena pagrindinių
veiklų yra kalbų mokymas, ne tik padeda
tobulinti užsienio kalbos įgūdžius, bet ir
suteikia jaunimui galimybę pasirengti anglų
kalbos brandos, taip pat pasaulyje populiariems egzaminams, kurie yra privalomi stojant į kitų šalių universitetus bei siekiant įsitvirtinti tarptautinėje darbo rinkoje.

darbo rinkoje. Be to, anglų kalbos besimokantiems suaugusiems ir vaikams SIH siūlo
tarptautinę PEARSON egzaminų sistemą.
„Šalia to, kad vaikai kiekvieno trimestro
gale atlieka įgytų žinių patikrinimo testus,
dar galima laikyti ir visą kursą apibendrinantį, tarptautinius standartus atitinkantį
egzaminą. Tokiu atveju nereikia vykti kažkur kitur, egzaminas laikomas draugiškoje,
puikiai pažįstamoje aplinkoje“, – priduria
D.Malinauskienė.
SIH taip pat tapo pretendentų į valstybės tarnybą testavimo centru. Bet
kuris asmuo, besirengiantis darbui
valstybės tarnyboje, gali SIH išlaikyti reikalingą anglų kalbos egzaminą.
Tramplinas į tarptautinius
Vis dėlto, pasak D.Malinausegzaminus
kienės, dirbančiajam kvalifikuotą
„Reikia suvokti, kad kalbos
darbą, nepaisant to, ar valstybiniamokymasis – ilgas procesas. Tai ne
me, ar privačiame sektoriuje, užtas pats, kas iškalti formulę. Todėl
sienio kalbos mokėjimas šiandien
pasirengimo egzaminui nereikėtų
yra neišvengiamybė. SIH vadovė
atidėti paskutiniam pusmečiui“, –
pastebėjo, kad į jos vadovaujamą
pataria SIH direktorė Daiva Makalbų mokymo centrą gilinti žinių
linauskienė.
ateina ne tik tie, kurie apsisprendė
Ji priduria, kad ir ne paskutinę
studijuoti svetur ar emigruoti.
akimirką verta pradėti galvoti,
„Kai technologijos leidžia daugySIH direktorė D.Malinauskienė: “Kalbos mokymasis – ilgas
kokio tipo anglų kalbos egzaminą
bę darbų padaryti virtualioje erprocesas, todėl pasirengimo egzaminui nereikėtų atidėti
laikyti. „Jaunuoliai, kurie nori studvėje ir naudojantis komunikacipaskutiniam pusmečiui“
dijuoti užsienyje ar save įsivaizjos priemonėmis, vieta, kurioje
duoja darančius karjerą tarptautidirbi, tampa nebe tokia svarbi. Nenėje erdvėje, turėtų bent metai prieš mo- metu vis didesnė pasirengimo specifiniams būtina vykti gyventi į tą šalį, kurioje įsikūrukyklos baigimą pradėti galvoti apie būsimą – ir kalbinius, ir analitinio rašymo, ir mate- si darbdavio būstinė. Dabar populiarėja
profesiją ir pasidomėti, kokių egzaminų matinius įgūdžius patikrinantiems egzami- toks modelis, kai, tarkim, specialistas gyvereikalauja nusižiūrėti universitetai. Be to, nams paklausa. Pavyzdžiui, SAT egzaminas na Vilniuje, o dirba su Londonu ar Stokkai kurie išlaikyti tarptautiniai anglų kalbos reikalingas stojant į JAV aukštųjų mokyklų holmu“, – pavyzdį, kai tam tikros užsienio
egzaminai galėtų prilygti brandos egzami- bakalauro programas, GRE – į pobakalau- kalbos įgūdžiai ypač reikalingi gimtojoje
nams“, – paaiškina D.Malinauskienė.
rines programas, GMAT privalomas sto- šalyje, pateikia D.Malinauskienė.
Jos žodžiais, SIH kursuose dėstymo me- jant į verslo vadybos magistrantūrą. Taip
Beje, SIH įgyvendina Europos fondo
todai ir programos atitinka tarptautinius pat SIH rengia FCE, CAE, CPE, BEC trečiųjų šalių piliečių integracijai projektą.
standartus. „Kursuose tiksliai atskleidžia- tarptautiniams Kembridžo egzaminams.
„Lietuvių kalbos ir pilietinio orientavimosi
ma egzaminų specifika ir nurodomos konmokymuose jau dalyvauja atvykėliai ir iš
krečios pasirengimo jiems kryptys. Mes Užsienio kalbos – ir mažiems, ir
tolimų šalių, pavyzdžiui, Kenijos, Jaužtikriname mokymosi kokybę, o moki- suaugusiems
maikos. „Vadinasi, ne tik lietuviai trokšta
Priminsime, kad SIH yra ir oficialus išmokti svetimų kalbų ir pažinti kitas kulniams belieka sąžiningai ir nuosekliai dirbti“, – sako SIH vadovė, lygindama, kuo ski- Cervanteso instituto DELE egzaminų cen- tūras. Šiais globalizacijos laikais, kai regioriasi savarankiškas mokymasis ir pasirengi- tras. Tai reiškia, kad šiame kalbų mokymo nai vieni kitiems tampa atviri, susidomėjimas egzaminams tarptautiniu lygiu pripa- centre galima ne tik pasirengti ispanų kal- mas užsienio kalbomis padidėjo visoje plabos egzaminui, bet ir jį išlaikyti, o rezultatai netoje“, – apibendrina SIH vadovė D.Mažįstamame kalbų mokymo centre.
Pašnekovė pastebi, kad vyresnių klasių bus pripažįstami Ispanijos universitetuose ir linauskienė. ■
moksleiviai daugiausia lanko pasirengimo
TOEFL ir IELTS egzaminams kursus. Tai
patys populiariausi anglų kalbos egzaminai.
TOEFL privaloma išlaikyti stojant į JAV
universitetus ir daugybę universitetų pasaulyje, o IELTS testų sistema, sukurta Didžiojoje Britanijoje, pastaruoju metu irgi pripažįstama vis platesnėje pasaulinėje erdvėje.
Esti ir tokių aukštųjų mokyklų, į kurias stojant yra galimybė pasirinkti laikyti vieną iš
čia minimų anglų kalbos egzaminų.
D.Malinauskienės teigimu, pastaruoju
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