SPECIFIEK GEDEELTE
In de richting Grieks-Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur. In de lessen Latijn en Grieks lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid.
GRIEKS
Het basisvocabularium en de basisgrammatica worden aangeleerd aan de hand van Griekse zinnen, om later over te gaan tot de lectuur van literaire
teksten. Vanuit een waaier van culturele thema’s wordt een lectuurmethode aangeleerd die de leerlingen op termijn in staat moet stellen om zelfstandig Griekse teksten te lezen.
Wie Grieks volgt, krijgt daarbij in het zesde leerjaar ook een dergelijke opdracht voor Grieks.
LATIJN
Het basisvocabularium en de basisgrammatica die in de eerste graad werden geleerd, worden herhaald en verder uitgediept aan de hand
van literaire teksten. De lectuurmethode wordt verder verfijnd en de leerlingen worden steeds meer voorbereid op zelfstandige lectuur
van Latijnse teksten. De gelezen teksten nodigen uit om verschillende aspecten van de Romeinse cultuur te ontdekken.
In het vijfde leerjaar krijgen de leerlingen voor Latijn een opdracht onderzoekscompetentie.

2de graad Grieks-Latijn
Het deel spraakkunst ruimt meer
en meer plaats voor het bestuderen
van teksten.

Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en
wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse
en Griekse samenleving en cultuur blijft.
Maar Latijn en Grieks studeren doe je niet enkel om
die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede
oefening voor het aanleren van vreemde talen.

LESSENTABEL
GRIEKS-LATIJN

GETUIGSCHRIFTEN
Aan het einde van het tweede leerjaar van de tweede graad:
studiegetuigschrift.
TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN
De studierichtingen met Latijn en Grieks zijn een
uitstekende voorbereiding op verdere studies
omdat ze niet alleen een grondige taalstudie
inhouden, maar ook een brede culturele vorming bieden.
In de 3de graad:
- Latijn-Wetenschappen
- Latijn-Moderne Talen
- Latijn-Wiskunde
- Grieks-Latijn

Tweede graad l 1ste jaar 		
3GL		
Basisvorming
Aardrijskunde
Biologie
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Levensbeschouwing
Grieks
Latijn
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Totaal

Uren
1
1
1
3
3
1
2
2
4
4
2
4
4
32

Tweede graad l 2de jaar 		
4GL		
Basisvorming
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Engels
Frans
Fysica
Geschiedenis
Levensbeschouwing
Grieks
Latijn
Lichamelijke opvoeding
Nederlands
Wiskunde
Totaal

Uren
1
1
1
3
3
1
2
2
4
4
2
4
4
32

AANBEVOLEN

Een thuiscomputer met internetaansluiting wordt ten zeerste aanbevolen voor oa. Smartschool (online-leerplatform), email en andere internettoepassingen om de leerstof toegankelijker te maken.
De enige vereiste voor Latijn is dat de leerlingen in de voorafgaande graad/graden Latijn hebben gevolgd. Voor Grieks geldt die voorwaarde alleen in de derde graad.
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TOELATINGSVOORWAARDEN
Tweede graad: eerste graad van het Secundair Onderwijs met vrucht
beëindigd hebben. De basisoptie Latijn of Grieks-Latijn hebben
gevolgd in de eerste graad.

