Gruppundervisning
Gruppundervisning erbjuds med början vissa bestämda
datum. Gruppen består av maximalt 5 elever. Den studerande placeras efter en mindre språktest, i en grupp på
passande nivå. Grupperna formas av studerande från
hela världen, vilket gör att undervisningen präglas av en
internationell stämning. De små grupperna garanterar att
lärarna kan ge varje student stor uppmärksamhet. Antalet
lektioner uppgår till 20/vecka; 4 lektioner/dag. Undervisningen inkluderar muntlig kommunikation, hör- och läsförståelse, skrivskicklighet, grammatik och praktiska övningar.
Individuell undervisning
Studierna anpassas helt efter egna förutsättningar, önskningar och ev. specialinriktning. Omfattningen kan variera
från ett 10-tal lektioner per vecka till cirka 30 lektioner per
vecka.

Odessa

Boende

Snabbfakta
Befolkning: 1,100,000
Grundad: 1794, av Katarina den stora
Klimat: Kontinentalt: relativt torrt med
korta milda vintrar och långa heta somrar
Tid: GMT +2 timmar

Vi erbjuder boende i studentrum, familj, lägenhet eller
hotell. Boendet reserveras från söndag före kursstart till
lördag efter kursens slut. Extra nätter före och efter kursen kan i regel ordnas mot extra avgift.

Milt klimat, långa stränder och en fantastisk miljö - upplev
Odessa och Svarta havet!
Husen är vackra. Nästan alla gator och torg omges av
grönskande alléer. Staden har ett fantastiskt läge vid
havet. Överallt finns kaféer och restauranger - många
utomhus. Maten är god och fräsch, det ukrainska vinet är
gott och Odessas bakverk är något alldeles extra.
Baden är fina och det är mycket trevligt att göra utflykter
till sevärdheter längs Svartahavskusten, till Krim eller
Kiev. Befolkningen är ryskspråkig men talar också ukrainska. Odessa har 1,1 miljoner invånare och växer
snabbt. Året runt attraherar den vackra staden, det milda
klimatet och de långa stränderna hundratusentals turister.

Sevärdheter
Odessa erbjuder ett omfattande utflykts- och kulturprogram i staden samt längs Svarta Havet. Weekendresor
inklusive övernattningar i Kiev, Lvov med fler orter rekommenderas. Betalning sker på plats.
- Dagstur till Sofia Park i Uman
- Dagstur till Belgorod-Dnestrovskifästningen
- Museer, opera, balett och konserter
- Odessas kyrkor och kloster
- Katakomber
- Rundtur i Odessa

Kurser
AMBergh Education erbjuder tillsammans med Odessas
ledande universitet utbildning i ryska och ukrainska språken året om oavsett förkunskaper, inriktning och ålder.
Du bestämmer själv tidpunkt, inriktning, längd och hur
intensivt studierna ska bedrivas. Språkundervisningen
kan med fördel kombineras med ämnen som kultur, historia, konst, musik mm. Lärarna är mycket kvalificerade
och har lång erfarenhet både från Odessa och utlandet i
att utbilda utländska studenter i ryska och ukrainska
språken.

Belgorod-Dnestrovskifästningen
"Mina lärare, studiekamrater och värdfamilj överträffade
alla mina förväntningar!!"
Ida J., Sverige
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