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Mokymai pagal poreikius

Kalbų mokymo centre laukiami visi no-
rintys mokytis - ir vaikai nuo 5 metų, ir su-
augusieji. SIH galite pasirinkti vieną iš 13 
kalbų: anglų, vokiečių, ispanų, portugalų, 
prancūzų, švedų, norvegų, italų, kinų, japo-
nų, rusų, turkų ir lietuvių. Galite kiekvieną 
kalbą mokytis nuo pradžiamokslio arba pa-
tobulinti jau turimas žinias. Be to, mokytis 
galite pagal individualius poreikius: rinktis 
bendrinę ar verslo kalbą, lavinti ne visus, o 
tik tam tikrus įgūdžius - kalbėjimo, tarimo, 
rašymo ir panašiai. Pamokos vyksta vakare, 
po darbų, arba savaitgaliais. Kiekvienas ga-
li pasirinkti patogesnį tvarkaraštį.

Planuojantiems kiekvieną minutę SIH 
siūlo naujovę - anglų ir ispanų kalbų kursus 
internetu. Tai itin profesionalus ir ypač 
lankstus būdas mokytis, nes tai daryti galima 
visur, kur tik yra galimybė prieiti prie inter-
neto. Taip pat besimokantiems šiuo būdu 
suteikiama ir galimybė neribotai naudotis 
žodynais, enciklopedijomis, spauda, vaizdo 
ir audiomedžiaga bei kita. Šie kursai yra 2 
kategorijų: mokymasis individualiai su dės-
tytojo pagalba bei jam prižiūrint ir mokyma-
sis individualiai be dėstytojo.

Besiruošiantiems egzaminams

Ypač populiarūs SIH kursai - pasirengi-
mas mokykliniams ir tarptautiniams egzami-
nams, kurių prireikia stojant į užsienio uni-
versitetus. Šiame mokymo centre ruošiama 
daugiau nei dešimčiai egzaminų, tarp paklau-
siausių - IELTS, TOEFL, SAT, GMAT ir ki-
tiems, taip pat ir 12 klasės brandos egzami-
nui. „Per vieną trimestrą centro specialistai 
padeda pasirengti egzamino laikymui. Žino-
ma, tiems, kurie jaučia, kad dar turi nemažai 
kalbos spragų, ypač rekomenduojame lanky-
ti ir bendrinės kalbos kursus, kad pasiektų 
reikiamą kalbos lygį“, - sakė SIH direktorė 
Daiva Malinauskienė.

siH - ir edukacinė veikla

„Soros International House“ yra jau 60 
metų gyvuojančios vienos iš seniausių ir di-
džiausių pasaulinės kalbų mokymo bei peda-
gogų centrų organizacijos „International Hou-
se“, veikiančios daugiau nei 50 pasaulio šalių, 
narė. Taigi centre naudojamos mokymo pro-
gramos yra visiškai suderintos su pasaulinės 
organizacijos programomis, tačiau nuo 1993 
metų SIH ne tik moko užsienio kalbų, bet ir 
vykdo edukacinius ir socialinius projektus.

Šiuo metu SIH vykdo nemažai trečiųjų ša-
lių piliečių integracijos ir mokymosi visą gyve-
nimą programų projektų. Vienas tokių - „Take 
Care“. Projekte dalyvauja 8 partneriai iš aštuo-
nių Europos valstybių: Nyderlandų, Lietuvos, 
Ispanijos, Portugalijos, Vokietijos, Kipro, Bul-
garijos ir Rumunijos. „Tikslas - padėti migran-
tams įgyti žinių apie priimančios šalies sveika-
tos sektorių jos kalba, padidinti sveikatos prie-
žiūros prieinamumą migrantams ir pagerinti jų 
integraciją“, - pasakojo D.Malinauskienė. Iša-
nalizavus migrantų kalbinius poreikius, susiju-
sius su sveikatos priežiūra, buvo parengtos 
mokymo priemonės - pasikalbėjimų knygelė ir 

žodynėlis, kuriame reikalingiausios sąvokos 
pateikiamos net 14 užsienio kalbų. Šis žodynas 
naudingas tiek su sveikatos problemomis su-
sidūrusiam migrantui, tiek ir medicinos įstai-
gos darbuotojui. Visos minėtos priemonės da-
lijamos nemokamai.

„Lietuvių kalbos mokome migrantus, kad 
integracija jiems būtų kuo lengvesnė ir sklan-
desnė. Tai, ką jiems sukuriame su Europos 
Sąjungos projektais, dažnai galime panaudoti 
ir pamokose. Tarkim, mokydami lietuvių kal-
bos galėsime panaudoti projekto „Take Care“ 
žodynus ar pasikalbėjimo knygeles, - tvirtino 
direktorė. - Tokie projektai duoda naudą ir 
visuomenei, ir mums. Bendradarbiaudami su 
partneriais iš Europos Sąjungos šalių, esame 
sukūrę mokymo priemonių ir ne vieną inter-
netinę platformą, kurioje galima mokytis kal-
bų, įvairių disciplinų ir mokomųjų dalykų. Mo-
kytojai gali patobulinti savo žinias ir patikrin-
ti savo moksleivių ar studentų pažangą.“

 Mokslo kodas

 SIH ruduo 
su užsienio kalbomis

SIH direktorė Daiva Malinauskienė 
išskiria šių metų naujovę -  

anglų ir ispanų kursus internetu
Stasio Žumbio nuotr.

Užsienio kalbos mokėjimas tiesiog būti-
nas šiuolaikiniame globalėjančiame pa-
saulyje. Taigi prestižinis kalbų mokymo 
centras „Soros International House“ (SIH) 
pradeda rudens sezoną ir kviečia visus 
mokytis kalbų pagal programas, atitin-
kančias pasaulinės „International House“ 
organizacijos reikalavimus.
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