ГРЧКИ ЈЕЗИК 1
АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

научно- стручни

Координатор

мсp Ивана Милојевић, лектор
мсp Ивана Милојевић, лектор

Наставу изводe
Јасмина Радовановић, сарадник у настави
1 семестар

Трајање курса

За групу 28
обавезни

Статус предмета

За остале студијске групе
изборни
Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

зимски
2

Предавања

Вежбе

2

Број ЕСПБ

6 (шест)

Предуслов за слушање курса

нема предуслова

Предуслов за полагање испита

редовно похађање наставе (најмање 80% од укупног
броја часова- води се евиденција о присутности),
припремљеност за час
САДРЖАЈ КУРСА

Стицање основних знања из фонетике, фонологије, морфологије и синтаксе
Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

грчког језика. Гласови и гласовне промене, акценат у грчком језику и развој
монотонског система, члан, именске речи, глаголи – подела и врсте, времена,
начини, непроменљиве врсте речи. У оквиру часова вежби утврђује се
градиво обрађено на часовима теоријске наставе.
Студент ће знати основне концепте и терминологију грчке фонетике и
фонологије, са посебним освртом на фонолошке системе грчког и српског

Циљ
предмета

језика и њихов историјски развитак. Студенти ће умети да транскрибују грчка
имена и термине на српски језик. Знаће основе морфологије грчког језика.
Знања стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди

потребама и захтевима програма из предмета Грчки језик 2.
Исход
предмета

Студент ће стећи основна теоријска и практична знања о фонетици и
морфологији грчког језика.
Студенти су у обавези да учествују у свим активностима у оквиру наставе као
што су дискусије, радионице, рад у групама (модериран разговор у пару), рад
у

Обавезе
студената

малим

групама

и

групна

дискусија,

извршавање

предвиђених

индивидуалних и групних задатака итд. Студент је дужан да похађа вежбе
предвиђене наставним планом и програмом и мора бити спреман за час. Ово
подразумева редовну израду домаћих задатака, припрему за час и
учествовање у разговору са предавачем. Лекарска оправдања потребно је
донети искључиво координатору у термину консултација.
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе

Завршни испит

/

Граматички тест
100

Студент приступа полагању завршног испита након одслушаних часова, у
Кратак опис
завршног
испита

испитним

роковима

дефинисаним

Статутом

Филолошког

факултета

Универзитета у Београду. Завршни испит се ради писмено. Састоји се
граматичког теста до 100 захтева и ради се до 90 минута. Студент на
писменом испиту мора остварити најмањи предвиђени број поена како би
положио испит.

