INTO-KURSUS I

OLDGRÆSK

SOM KULTUR- OG FAGSPROG

Arrangør: Det Danske Institut i Athen
Tidspunkt: 1.-13. juli 2019
Sted: Athen. Undervisningen foregår på DIA og andre steder i byen
Undervisere: Gorm Tortzen (sprog) og DIA's personale (arkæologi, historie osv)
Grundbøger: Βάσις, Πρόλογος, ΗΧΩ (app.), Interlatinsk leksikon (app.)
Formål: Kursisterne skal introduceres til klassisk attisk (og jonisk) morfologi og syntaks og
kan ved kursets slutning læse lettere, ubearbejdede tekster på originalsproget, eksempelvis
Den hippokratiske lægeed/ Juleevangeliet/ en episode fra Xenophons Memorabilia/
Anakreontiske digte. Desuden skal kursisterne ved praktiske øvelser i forbindelse med
sprogkurset blive bevidste om fremmedordenes opbygning og afstamning, det såkaldte
Interlatin.
Kursusdeltagere: Der forudsættes ikke kendskab til græsk eller latin, men en vis
læsevanthed. Kursusdeltagerne anskaffer selv lærebøger og får de elektroniske hjælpemidler
udleveret inden kursusstart.
Kursusplan: Der opereres med tre forskellige dagsskemaer, der veksler:
Skema 1 (fem dage)
8-12 sprogundervisning
12-14 pause
14-16 lektielæsning
16.30-18 byvandringer

Skema 2 (fem dage)
8-12 sprogundervisning
12-14 pause
14-17 museer i Athen

Skema 3 (to dage)
Heldagsekskursioner

Deltagelse: Kurset henvender sig til BA-studerende på 3.-4 år og KA-studerende inden
for fagene antikhistorie, filosofi, retorik, litteraturhistorie, religionshistorie og subsidiært
arkæologiske fag. Kurset rummer maksimalt 15 studerende. Deltagelse i kurset kræver, at
man er indskrevet som studerende på et dansk universitet, hvilket skal dokumenteres i
forbindelse med ansøgning om deltagelse.
Betaling: Selve kurset betales af et privat fond. Kursisterne skal selv sørge for og betale
rejse til og fra Athen samt logi og forplejning i Athen. Der vil være mulighed for at søge
om indkvartering i delt dobbeltværelse i Instituttets gæstehuse, men ikke alle kan huses.
Ansøgning: Kort begrundet ansøgning med CV og eksamensudskrift sendes elektronisk i
en samlet fil til Kristina Winther-Jacobsen (kwj@diathens.gr) på Det Danske Institut i
Athen. Forespørgsler sendes til Gorm Tortzen (gorm.tortzen@gmail.com).
Ansøgningsfristen er mandag d. 11. februar 2019, kl 12, og svar kan forventes 22. februar.

