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„Soros International House“ - nauji metai, nauji atradimai
Rugsėjo 28 d. naujus mokslo metus pradedantis „Soros International House“ kalbų mokymo centras studentus pasitinka
naujienomis. Daugiau nei 20 metų Lietuvoje veikianti institucija šiemet laukia net
ir pačių mažiausiųjų. Nauji anglų kalbos
kursai pagal specialią metodiką yra skirti
vaikams nuo 4 metų. Apie juos, kitas naujienas ir kalbų tendencijas pasakojo
„Soros International House“ direktorė
Daiva Malinauskienė.

Anot kalbų mokymo centro „Soros
International House“ direktorės Daivos
Malinauskienės, kuo anksčiau vaikas
pradeda mokytis užsienio kalbos,
tuo lengviau ją įsisavina ateityje
Stasio Žumbio nuotr.

- Šiemet jūsų jauniausieji mokiniai
bus vos 4 metų. O kokio amžiaus turite
vyriausių studentų?
- Mūsų studentų amžius labai įvairus. Yra
net žmonių, kuriems daugiau kaip 70 metų.
Jų vaikai gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose ar Didžiojoje Britanijoje ir moka už tėvų mokymąsi. Tiesa, tokių nedaug. Daugiausia yra žmonių tarp 25-erių ir 55-erių.

Agnė VAITASIŪTĖ-KEIZIKIENĖ
- Papasakokite plačiau apie naujus anglų kalbos kursus vaikams nuo 4 metų.
- Tai nauji anglų kalbos kursai mažyliams.
Jie gali būti rengiami darželiuose ir čia, pas mus.
Pagal specialią metodiką „Play Way to English“
vaikai gilinasi į pagrindines temas - pasisveikinimą, mokyklą ar darželį, maistą, žaislus, gyvūnus, orą ir kt. Rekomenduojame pamokas organizuoti kartą ar du per savaitę. Vienas užsiėmimas trunka 40 min., viskas kursas - 84 valandas. Vaikai mokomi per žaidimus, bendravimą. Šios metodikos mūsų dėstytojai išmoko
Didžiojoje Britanijoje ir šiemet pirmą kartą dalinsis patirtimi su mažiausiais „studentais“.
- Kodėl nutarėte imtis tokios naujovės?
- Įrodyta, kad kuo anksčiau žmogus pradeda mokytis, tuo lengviau vėliau išmoksta
vieną ar kitą kalbą. Be abejo, esama ir kitokių
nuomonių, neva dvikalbystė nėra gerai, kol
vaikas dar normaliai neišmoko gimtosios kalbos, bet pasaulyje praktika kitokia. Iš tikrųjų
kuo anksčiau įgyjami įgūdžiai, tuo lengviau
vaikas paskui išmoksta kalbos. Šie kursai suteikia labai gerus pagrindus ateičiai.

Esame ne tik
mokanti, bet
ir besimokanti
institucija
- Kol kas vaikams siūloma tik anglų
kalba, ar ji vis dar lieka populiariausia?
- Kad ir kaip bandytume populiarinti kitas
kalbas, anglų išlieka pirmoji. Pastaruoju metu
ji tapo komunikacijos priemone. Be jos globaliame pasaulyje sunkiai ką galėtume padaryti.
Net sunku pasakyti, kokia užsienio kalba yra
antroji pagal populiarumą. Kitados buvo švedų, vokiečių. Sunku net sekti tendencijas.
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- Jūsų centre mokoma net 13 kalbų.
Ar jaučiate poreikį įvesti kokių nors naujų kalbų?
- Kol kas ne. Kartais gauname užklausimų
apie arabų kalbas, bet tai būna pavieniai prašymai. Kartais klausiama apie latvių kalbą.
Bet kalbos, kurias siūlo mūsų centras, yra
patikrintos laiko ir mūsų 23 metų patirties.
Šiemet, kai pradėjome rinkti naujas grupes,
vėl įsitikinome, kad, kaip visada, anglų kalba
stipriai pirmauja. Tiesa, dabar žmonės, mokėdami bendrinę kalbą, dažniau nori lavinti kalbėjimo įgūdžius, komunikacinius gebėjimus
ar gilintis į specialiosios kalbos terminiją.

- Mokote ir egzotiškų kalbų - kinų,
japonų. Ar jos sulaukia studentų?
- Vienu metu kinų kalba buvo labai populiari. Dabar ateina pavieniai žmonės, norintys
jos mokytis dėl įvairių priežasčių. Vieni domisi kultūra ir filosofija, kiti turi verslo interesų. Tačiau dažnai po keleto trimestrų
mokslai baigiami. Vieniems pamačius, kiek
daug darbo reikia įdėti, praeina entuziazmas,
kiti išvyksta verslo reikalais. Tas pats pasakytina apie japonų kalbą. Žmonėms užtenka
įgyti suvokimą, dalinių kalbos įgūdžių, ir tiek.
Šios kalbos europiečiams sudėtingos, jų visai
kitoks mokymosi principas.
- O kaip lietuvių kalba? Mokote ir jos.
Ar ji populiari tarp užsieniečių?
- Labai. Galima net sakyti, kad mūsų centre antra pagal populiarumą ir yra lietuvių

- Jūsų centras gali pasigirti ir itin kvalifikuotais dėstytojais tiek iš Lietuvos,
tiek iš užsienio.
- Iš tiesų dėstytojų turime iš įvairių
šalių. Turime ir lietuvių, ir amerikiečių,
ir iš Kenijos, Irano, Ispanijos, dabar prisijungs vienas iš Nigerijos. Vieni mokiniai
ateina ir sako, kad nori dėstytojo lietuvio,
kiti - atvirkščiai. Pradiniam lygiui visada
rekomenduojame vietinius mokytojus. Tačiau nepriklausomai nuo tautybės visi mūsų dėstytojai turi aukštą kvalifikaciją ir
dažnas jų - nemažą patirtį. Esame ne tik
mokanti, bet ir besimokanti institucija.
Kitaip greitai atsiliktume nuo savo klientų. Juk visi nori naujų žinių, įgūdžių, o
šiandienos pasaulyje viskas labai greitai
kinta, todėl turi reaguoti į poreikius ir pokyčius.
- O ką pasakytumėte skeptikams,
kurie įsitikinę, kad kalbą geriausia išmokti ne kalbų centre, o išvykus į užsienį?

- Aplinka yra gerai. Turime daug pavyzdžių, kai žmogus, nemokėdamas kalbos, bet
gyvendamas svetur, ją lengvai išmoko. Tačiau kai išvažiuoji turėdamas bent tos kalbos
pagrindus netampi izoliuotas. Pamenu, buvo
atvejis, kai moteriškė išvyko į Didžiąją Britaniją, ten pramoko kalbą, o grįžusi atėjo
pagerinti žinių. Pagal testą ją paskyrėme į
tam tikrą lygį. Ji nuėjo mokytis, bet negalėjo perskaityti nė žodžio. Pasirodo, nemokėjo nei rašyti, nei skaityti, nes dirbdama svetur išlavino tik klausymo ir kalbėjimo įgūdžius. Mokydamasis čia gauni pagrindus.
Galiu pasakyti iš savo daugiametės patirties:
kai išvažiuoji svetur, turėdamas pagrindinius
tos šalies kalbos įgūdžius, daug greičiau pasieksi norimų rezultatų, be to, integruotis į
naują bendruomenę bus daug paprasčiau.
Su „Laisvalaikio“ kortele „Soros
International House“

24,62 Eur

nuolaida kalbų kursams mokytis grupėse
Lietuvoje

kalba. Visą vasarą turėjome užsieniečių grupes. Be to, mūsų centras jau įgyvendino ne
vieną projektą, finansuotą Europos Sąjungos
lėšų, kurių tikslas - išmokyti trečiųjų šalių
piliečius, norinčius integruotis į Lietuvos visuomenę ir turinčius leidimą čia gyventi, lietuvių kalbos.
- Ar iš tiesų lietuvių kalba tokia sudėtinga, kaip kalbama?
- Tai dažniau priklauso nuo žmogaus tautybės ir sugebėjimų. Pavyzdžiui, anglakalbiai
keliaudami laisvai gali susikalbėti savo kalba,
todėl dažnas jų neturi įgūdžių mokytis kitos
kalbos, jiems to nereikia. Jei jie nebuvo pakliuvę į aplinką, kur bent kiek girdėjo mūsų
kalbą, jiems iš tiesų sunkoka. Tarkime, leng
viau italams, rusakalbiams žmonėms, jau nekalbu apie latvius.
laisvalaikis 2 0 1 5 r u g s ė j o 1 8

laisvalaikis 2 0 1 5 r u g p j ū č i o 2 8
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