КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК 2
АКАДЕМСКА 2013/2014. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

теоријско–методолошки

Одговорни наставник

др Милена Јовановић, ванредни професор

Наставу изводи

др Милена Јовановић, ванредни професор

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава

летњи

изводи
Недељни фонд часова:

4

Предавања

0

Вежбе

Број ЕСПБ

6 (три)

Предуслов за слушање курса

нема предуслова

Предуслов за полагање испита

за групу 28 положен курс Класични грчки језик 1
САДРЖАЈ КУРСА

Морфологија – променљиве врсте речи: имена (именице и придеви
треће деклинације, заменице и бројеви) и глаголи (тематска конјугација:
аорист, перфекат Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

перфективност).

Непроменљиве

врсте

речи.

Елементарна синтакса реченице и падежа. Метода: граматичко-преводна (с
обзиром да је предмет

учења

књижевни

језик)

са

елементима

комуникативне методе у складу са потребама студената којима је
предмет учења савремени (грчки) језик (усмена продукција). Текстови
служе

као

илустрација

за

граматичка правила издвојена на бази

прескриптивне граматике, која се уче превођењем у оба смера.
Студент ће упознати основни лексички фонд класичног грчког језика у
Циљ
предмета

функцији овладавања научном и стручном терминологијом. Знања и умења

стечена на овом предмету користиће студенту да се лакше прилагоди
потребама и захтевима програма из предмета Класични грчки језик 3 те
да успостави корелацију са савременим грчким језиком.
Студент ће знати да разликује номиналне и вербалне категорије као
основу науке о језику (као у настави КГ 1): деклинацију као општи и као
посебни појам

на

примерима

деклинирања

именских

речи

са

консонантским, вокалским и дифтоншким основама, у корелацији са
Исход
предмета

другим језицима (српским и савременим грчким као фокусом) и конјугацију
као општи и као посебан појам на примерима перфективних облика
тематске

конјугације,

у корелацији са другим језицима (српским и

савременим грчким као фокусом). На тај начин студент ће умети да
уочава исто, слично и различито у класичном и савременом грчком
језику, да разликује језичке појаве и да се припреми за историју грчког
језика, односно, умеће да практично примени знања о језику стечена
учењем класичног грчког језика.
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

Завршни испит

Доласци

5

Писмени испит

Колоквијум 1

20

Превод са класичног грчког

25

на српски језик
Колоквијум 2

20

Усмени део испита
Усмени одговор

30

С обзиром да је реч о ТМ предмету, доласци се евидентирају и обрачунавају,
Кратак опис
предиспитних
обавеза

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
Кратак опис
завршног
испита

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).
Испитна
питања

Састављена од реченица обрађиваних на часовима.

