Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Nieuwgrieks: taalverwerving II (A000983)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Grieks, Nederlands Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
De Herdt, Katja
Kaskadiri, Evanthia

werkcollege
werkcollege: geleide
oefeningen
LW07
LW06

15.0 u
45.0 u

Verantwoordelijk lesgever
Medewerker

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021

stptn

aanbodsessie

Onderwijstalen
Nederlands, Grieks
Trefwoorden
Nieuwgrieks, taalverwerving

Situering
DIT NIEUWE VAK WORDT NIET AANGEBODEN IN 2020-2021.
Nieuwgrieks Taalverwerving II helpt studenten bij het uitbreiden van hun basiskennis
Nieuwgrieks. Het beoogt het bereiken van een niveau B1 en het kunnen volgen van het
Mastervak Bijzonderde vraagstukken in de Nieuwgriekse taal- en letterkunde, dat in het
Grieks wordt gedoceerd.

Inhoud
Vervolg op Nieuwgrieks Taalverwerving 1. Inhouden eindcompetenties zijn nog nader
te bepalen.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Nieuwgriekse taalverwerving
I of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.

Eindcompetenties
1
2
3
4
5

Kennis hebben van de basismorfologie van het Nieuwgrieks.
De basiswoordenschat actief beheersen.
Eenvoudige teksten kunnen lezen.
Alledaagse gesprekken kunnen begrijpen.
In staat zijn zich in een alledaagse context in het Grieks uit te drukken.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Werkcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege met oefeningen. De studenten komen zo veel mogelijk zelf aan het woord.

(Goedgekeurd)
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Leermateriaal
Nader te bepalen.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Nader te bepalen.

Eindscoreberekening
Nader te bepalen.

Faciliteiten voor werkstudenten
1. Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2. Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3. Mogelijkheid tot feedback via telefoon of email
Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http: //www.flw.ugent.
be/flexibelstuderen
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