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Informații despre cursul de greacă-veche în limba română 

 

Dragi colegi vorbitori de limba română; 

Școala „Dan Slușanschi” pentru Limbi clasice 
și orientale oferă predarea cursului de limba 
grecă-veche la trei nivele în prima jumătate a 
anului acesta universitar. Cursurile pentru 
începători, intermediari-inferior și intermediar 
vor fi avea ca limbă de predare limba română, 
dacă se va atinge numărul minim necesar de 
cursanți doritori.  
 

Cursurile se vor ține on-line, începând cu a 
doua parte a lunii noiembrie până în mai, cu 
pauze de Crăciun și de Paști (sfârșitul lunii 
aprilie, atât pentru pascalia occidentală cât și 
pentru cea orientală). Costul oricărui curs este 
190 Euro plus taxele de transfer bancar. Pentru 

a vă înscrie la oricare dintre cursuri, adresați-vă domnului Dan Koski, responsabil pentru înscrierile la 
cursurile SDSLCO, la ccesiofh@gmail.com. Emailul Dumneavoastră trebuie să conțină: 

 

• Un CV și o scrisoare de intenție limitată la un paragraf (în două documente .PDF sau .DOC). 
• Numele, adresa și fusul orar. 
• Dacă sunteți interesați de același curs, dar cu predare în limba engleză, în cazul în care numărul 

minim de cursanți înscriși pentru secțiunea de predare în limba română nu este atins. 
• Vă rugăm să ne înțelegeți că momentan nu avem suficient personal, iar înscrierea, chiar și pentru 

cursurile în limba română este gestionată de domnul Koski, cetățean american care nu vorbește 
limba română. Este recomandat pentru comunicarea de înscriere din email să folosiți limba 
engleză 

Greacă veche  - Începători 

Acest curs este destinat celor care doresc să învețe greacă veche de la zero. Așadar nu sunt necesare 
cunoștințe prealabile. Vor fi acoperite, între altele, accentuarea cuvintelor grecești, declinarea 
substantivului și a adjectivului, noțiuni introductive despre sintaxa cazurilor, prezentul indicativului, 
participiului și infinitivului, pronumele demonstrative, precum și elemente de vocabular fundamental al 
limbii grecești. Vor fi citite texte scurte de Menandru, Esop sau Xenofon, astfel încât, până la finele 
cursului, participanții să poată citi și înțelege fraze simple în limba greacă. Cursul va avea douăzeci de 
întâlniri săptămânale, de câte două ore fiecare. 

Întâlnirile se vor desfășura online, din octombrie/noiembrie până în martie/aprilie. Orarul se va stabili 
după încheierea perioadei de înscriere, împreună cu instructorul cursului și cu participanții la curs. 

 

Greacă veche – Nivel mediu-inferior  

Cursul este destinat celor care stăpânesc regulile de accentuare ale limbii grecești, declinarea 
substantivelor și a adjectivelor, conjugarea verbelor la indicativ prezent și un vocabular grecesc 
elementar. Cursul va introduce participanților conjugarea verbelor la indicativ imperfect și aorist, verbe 
neregulate, gradele de comparație ale adjectivelor, infinitivul și participiul aorist, precum și elemente de 
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sintaxă. Extrase din Menandru, Longus, Dio Cassius, Esop sau Plutarh vor fi parcurse în timpul cursului 
pentru ca până la sfârșitul instruirii participanții să poată aborda texte grecești scurte. Cursul va consta 
într-o întâlnire săptămânală de două ore, pe o perioadă de 20 de săptămâni, însumând 40 de ore de 
instruire, cu pauze de Crăciun și Paște. Ziua săptămânii și intervalul orar al desfășurării cursului vor fi 
stabilite după încheierea perioadei de înscriere de către participanți împreună cu instructorul, pentru a 
satisface necesitățile tuturor.  

Greacă veche – Nivel mediu 

Cursul este destinat celor care stăpânesc declinarea substantivului și a adjectivului, indicativul prezent, 
imperfect și aorist (pers. I, III sg. și III pl.), comparația adjectivului, noțiuni  de sintaxă a participiului și 
a infinitivului. Vor fi acoperite, între altele, perfectul și viitorul (indicativ, infinitiv și participiu), 
pronumele personal, pronumele și propozițiile relative, propoziția condițională, sintaxta viitorului și a 
conjunctivului, adjectivele verbale în –teos și –tos. Pentru a ilustra aceste noțiuni, vor fi citite texte din 
Xenofon, Evanghelii, Esop, Diphilos, Platon, Dion Chrysostom sau Lucian din Samosata. Cursul va 
avea douăzeci de întâlniri săptămânale, de câte două ore fiecare. 

Întâlnirile se vor desfășura online, din octombrie/noiembrie până în martie/aprilie. Orarul se va stabili 
după încheierea perioadei de înscriere, împreună cu instructorul cursului și cu participanții la curs. 


