КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК 1
АКАДЕМСКА 2017/2018. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

теоријско–методолошки

Одговорни наставник

др Милена Јовановић, редовни професор

Наставу изводe

др Милена Јовановић, редовни професор
др Ана Елаковић Ненадовић, доцент

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава

зимски

изводи
Недељни фонд часова:

Предавања

4

Вежбе

Број ЕСПБ

6 (шест)

Предуслов за слушање курса

нема пред услова

Предуслов за полагање испита

нема пред услова

-

САДРЖАЈ КУРСА
Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

Циљ
предмета

Исход

Писмо, гласови и изговор, дијакритички знаци. Номиналне категорије.
Морфологија – променљиве врсте речи: имена (именице) и глаголи
(тематска конјугација; аспекатске и темпоралне основе). Вербалне
категорије. Времена презентске основе. Током практичне наставе у трећем
семестру користе се једноставни текстови, погодни за самосталне вежбе
трансформација и контрастирања на основу оног што студенти познају и
користе у српском језику и другим страним језима којима владају
(независно од нивоа компетенције).
Студент ће упознати основни лексички фонд класичног грчког језика у
функцији овладавања научном и стручном терминологијом. Знања и умећа
стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди
потребама и захтевима програма из предмета Класични грчки језик 2.
Студент ће знати да течно и правилно изговара реченице или краћи текст
(најмање тежине), затим да правилно пише, уз примену свих ортографских
правила, исте те реченице или краћи текст (најмање тежине).

предмета
Обавезе
студената

Обавезна
литература

Редовно похађање наставе и два колоквијумa.
ЛИТЕРАТУРА
Будимир, М. - Црепајац, Љ.: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Јовановић, М.: Кратка граматика грчког језика
ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе
Доласци

5

Колоквијум 1

20

Завршни испит
Писмени испит
Превод са класичног грчког

25

на српски језик
Колоквијум 2

20

Усмени део испита
Усмени одговор

Кратак опис
предиспитних
обавеза

Кратак опис
завршног
испита

Испитна
питања

30

С обзиром да је реч о ТМ предмету, доласци се евидентирају и обрачунавају,
али нису услов за полагање испита. Колоквијуми у форми теста представљају
пресек постигнућа студента у датом тренутку, али нису услов за
полагање испита. У случају дужег (оправданог) одсуствовања студента са
наставе (болест, запослење и сл.) колоквијум се може надокнадити у
договору са наставником.
Писани део завршног испита представља услов за усмени део (са
најмање 51% укупног броја поена); чини га превод лаког непознатог
континуираног текста (нпр. басна), којим студент показује у којој мери
познаје и разуме елементарну структуру класичног грчког језика као
теоријске основе познавања и разумевања природе језика уопште, а
посебно савременог грчког (и српског у функцији tertium comparationis).
Усмени део завршног испита представља граматичка анализа реченица
(чији превод чини саставни део скрипти за овај предмет).
Састављена од реченица обрађиваних на часовима.

