ПРАКТИКУМ ИЗ НЕОХЕЛЕНИСТИКЕ 1
АКАДЕМСКА 2016/2017. ГОДИНА
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Тип предмета

стручно–апликативни

Координатор

др Војкан Стојичић, виши лектор
др Војкан Стојичић, виши лектор

Наставу изводе

Σοφία Χριστοπούλου, страни лектор

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

обавезни

(обавезни/ изборни)

За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

зимски
Предавања

Вежбе

1

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

уписан Филолошки факултет БУ

3

редовно похађање наставе (најмање 80% од укупног
Предуслов за полагање испита

броја часова), припремљеност за час, најмање 5
предатих и позитивно оцењених састава.
САДРЖАЈ КУРСА

Током практичне наставе у првом семестру посветиће се посебна пажња
Садржај
предмета
(практична
настава)

постепеној примени стечених језичких знања у складу са потребама студената
као апсолутних почетника. У том смислу ће се организовати радионице са
модерирањем рада у пару према нивоима знања и умењима студената.
Упознавање са сасвим лаким појединачним фразама и изразима стандардног
грчког језика у комуникацији са нативним саговорником, односно у
модерираном разговору у пару према нивоима знања и умењима студената у

Циљ
предмета

радионици, у складу са очекиваним постигнућима у компентенцији са
стандардима Заједничког европског оквира за језике. Знања стечена на овом
предмету користиће студенту да се лакше прилагоди потребама и захтевима

програма из предмета Практикум из неохеленистике 2.
Студент ће бити оспособљен да употребљава веома једноставне и кратке
Исход
предмета

језичке целине савременог грчког језика. Укупно стечена сазнања ће
употребити са циљем да се оспособи за усмено и писмено изражавање на А1-1
нивоу Заједничког европског оквира за језике (А1/CEFR).
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
малим групама и групна дискусија, извршавање предвиђених индивидуалних и

Обавезе
студената

групних задатака итд. Ово подразумева и редовну израду домаћих задатака
(писмених састава и оних преко Moodle платформе Филолошког факултета),
припрему за час и учествовање у разговору са предавачем. Сваки домаћи
задатак (састав) се предаје само у раније договореном термину. Студент мора
бити спреман за час и мора имати са собом обавезну литературу. 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

Колоквијум 1

Писмени део испита

40

Вештина слушања

20

Колоквијум 2

Вештина читања

20

20
Студент полаже два колоквијума предвиђена наставним планом и програмом,
искључиво у термину предвиђеном за спровођење провере знања. Колоквијум
1 представља лексички тест са 40 захтева (вишеструк избор понуђених
Кратак опис
предиспитних
обавеза

одговора). Колоквијум 2 представља писану продукцију (студенти пишу два
састава (од којих је један вођена писана продукција) на задате теме, а које су
обрађене током часова практичне наставе). Распоред колоквијума биће
истакнут на огласној табли Катедре, као и на интернет презентацији
Филолошког факултета. У Практикуму из неохеленистике 1 (Стојичић, 2016)
налазе се модели тестова коришћених за први и други колоквијум.
Студент приступа полагању завршног испита након одслушаних часова, у
испитним

роковима

дефинисаним

Статутом

Филолошког

факултета

Универзитета у Београду. Завршни испит се ради у писаној форми. Први део
Кратак опис
завршног
испита

представља слушање текста. Други део представља читање текста и ради се до
30 минута. Студент на сваком делу писменог испита мора остварити најмањи
предвиђени број поена како би положио испит. Једном положена вештина
слушања, односно вешина читања важи до почетка зимског семестра
академске 2017/2018.

