LIETUVA

»

PR

KALBOS

Užsienio kalbos mokėjimas – šiuolaikiniam
žmogui privaloma charakteristika
Užsienio kalbų mokymo centras „Soros International House“ (SIH) netrukus minės 21-uosius gyvavimo
metus, ir tai liudija įstaigos per tiek laiko užsitarnautą gerą reputaciją bei aukštą paslaugų kokybę.
Austė Merkytė

Pasak „Soros International House“
direktorės Daivos Malinauskienės,
centras siūlo įvairių kalbos mokymosi ir
įgūdžių tobulinimo galimybių vaikams
ir jaunimui
IH mokoma 13 užsienio kalbų: nuo anglų, ispanų ar skandinavų iki kinų, japonų
ar turkų. Įstaiga yra pasaulinės „International
House“ organizacijos, skaičiuojančios gyvavimo 60-metį, narė. Taigi centre naudojamos
mokymo programos yra visiškai suderintos su
pasaulinės organizacijos programomis ir reikalavimais.
Svarbu pabrėžti, kad centre mokoma įvairių pakraipų – bendrinės, verslo ar šnekamosios, rašytinės kalbos nuo pačių pradmenų iki
kalbos įgūdžių lavinimo jau turint tam tikrus
jos pagrindus.
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Stojantiesiems į
užsienio universitetus
Pastaruoju metu nemažai jaunimo renkasi studijas užsienyje ir jiems reikia išlaikyti stojamąjį egzaminą, dažniausiai – anglų kalbos.
Todėl SIH profesionalai rengia tiek IELTS,
tiek TOEFL egzaminui, atsižvelgiant į tai, kokio egzamino reikalauja universitetas.
Britiško IELTS egzamino dažniausiai reikia ES valstybių universitetuose, TOEFL –
paprastai JAV aukštosiose mokyklose reikalaujamas testas, tačiau jis galioja ir yra pripažįstamas visame pasaulyje. Centre tik parengiama pagal egzamino reikalavimus, o patys
egzaminai laikomi Britų taryboje Lietuvoje
(IELTS) arba Vilniaus testavimo studijų užsienyje informaciniame centre (TOEFL). Besirengiantieji šiems egzaminams dažniausiai
kviečiami į grupinius užsiėmimus.
Ketinantiesiems studijuoti užsienyje gerai
žinomi ir kitų egzaminų pavadinimai. Pavyzdžiui, SAT testas laikomas planuojant bakalauro studijas JAV aukštosiose mokyklose. O

siekiantieji magistro studijų dažnai laiko
GMAT testą. Štai šiems testams išlaikyti siūlomos individualios studijos – dėl paprastos
priežasties: skiriasi žmonių gebėjimai, poreikiai, nes tai labai individualus egzaminas.
Pasak SIH direktorės Daivos Malinauskienės, motyvuotas jaunimas iš anksto rengiasi
egzaminui. Tačiau yra dvi kategorijos besimokančiųjų. Vieniems reikia suteikti naujų įgūdžių ir žinių, tuomet šiemet jie jau vargu bespės pasirengti SAT arba GMAT testams ir
juos laiku išlaikyti. Tačiau tiems, kurie nori pagilinti žinias apie egzamino laikymo techniką,
pakaktų lankyti ir 40 ar net 20 valandų kursus.
SIH egzaminams ir testams rengia tik profesionalūs dėstytojai, kurių daugelio gimtoji
kalba yra užsienio arba jie patys praktiškai yra
laikę minėtus testus.

Kalbos gebėjimų
gilinimo galimybės
SIH užsienio kalbos mokytis gali ikimokyklinio amžiaus ir 1–12 klasių moksleiviai.
Baigiamųjų klasių mokiniams ypač pravartu
pagilinti žinias rengiantis anglų kalbos egzaminams. Dvyliktokams siūloma kursus pradėti lankyti nuo 12-os klasės pradžios – nuo
rudens iki pavasario (du trimestrus). Pavasarį
moksleiviai kaupiasi egzaminams ir jau nebenori lankyti kursų, todėl trečiąjį trimestrą belieka lopyti žinių spragas.
Vasarą organizuojamos programos vaikams ir jaunimui tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, kur užsienio kalbos įgūdžius jie gali patobulinti autentiškoje aplinkoje. Pasaulinė
„International House“ organizacija turi 150
centrų visame pasaulyje (50-yje valstybių), to-

dėl yra sukaupta ilgametė tokių kursų organizavimo patirtis ir įgytas aukšto lygio profesionalumas.
Galima mokytis ne tik anglakalbėse valstybėse, bet ir, pavyzdžiui, ispanų kalbos vykstant į Ispaniją, Argentiną, Čilę, Meksiką, kinų
kalbos galima mokytis Kinijoje.
Veikliems suaugusiesiems SIH, bendradarbiaudamas su kitais „International House“ centrais pasaulyje, kalbų mokymąsi siūlo
derinti su aktyviu poilsiu arba savanoriška
praktika, kad būtų susipažįstama su tam tikromis tos šalies darbo rinkos galimybėmis.

Nuotolinio mokymosi programos
Ypač universalios yra SIH nuotolinio mokymosi programos. Tai globalaus tinklo siūlomi anglų ir ispanų kalbos mokymosi moduliai,
išsiskiriantys profesionalumu. Nusprendęs tokiu būdu mokytis užsienio kalbos asmuo gali
pasirinkti lakstų grafiką, mokytis namie ar darbe – visur, kur galima prisijungti prie interneto.
Pageidaujantieji taip įgyti užsienio kalbos
žinių
internete
adresu
http://sih.netlanguages.com gali ne tik rasti visą
informaciją apie mokymosi sąlygas, temas, bet
netgi pabandyti programas, išsiaiškinti, kokio
lygio kursų jam reikia, ir pasirinkti konkrečią
programą. Remiantis profesionalų parengtomis programomis ir nustačius individualius
gebėjimus galima rinktis specialiąsias bendrinės kalbos, kalbos darbui arba rašymo įgūdžių
lavinimo programas įvairiais lygiais.
Sudarytos sąlygos rinktis nuotolinį mokymąsi individualiai arba su mokytoju, bendraujant virtualioje erdvėje. Šiuolaikinės
technologijos leidžia užsienio kalbos mokytis
kiekvienam patogiausiu būdu. ■
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