Klassieke talen: Grieks-Latijn 1e graad – tweede leerjaar - A-stroom
•

Wat moet je in het 1e jaar gevolgd hebben?
Alleen onderstaand keuzegedeelte geeft toegang:
o Klassieke talen: Latijn (LA)

•

•

Korte beschrijving van de basisoptie
o

Na je kennismaking met Grieks op het einde van het eerste jaar voeg je deze tweede oude taal toe aan je lessenpakket. De inzet die je met een regelmatige
studiehouding volhoudt om je de woordenschat, de woordstructuur en de zinsleer eigen te maken, ontwikkelt je geheugen en denkvermogen en brengt jou
door voortdurende analyse tot meer inzicht in taal en letterkunde. Tegelijk verwerf je via de klassieke talen inzicht in de oorsprong en de betekenis van woorden
in het Nederlands en in de moderne vreemde talen. Je leert ook de herkomst van heel wat hedendaagse wetenschappelijke termen.

o

De andere aard van het taalsysteem van de klassieke talen zorgt ervoor dat je leesvaardigheid wordt aangescherpt en een andere dimensie krijgt: je leert traag,
nauwkeurig en onderzoekend lezen. De vertaling, ontleding en samenvatting van teksten bevorderen jouw logisch denken. Je leert de geschreven boodschap
begrijpen naar vorm en inhoud door ze te ontleden en kritisch te interpreteren. Je leert ze met de juiste finesses en nuances weergeven. Hierdoor verfijn je
gaandeweg je taalgevoel, leer je je nauwkeurig en correct uit te drukken en word je getraind in het nauwgezet doorzien en ontraadselen van taal. Je beleeft de
beeldende kracht (tempo, klanken, woordgebruik …) van taal en teksten, geniet ervan en gaat er creatief mee om. Je reflecteert eveneens over de inhoud, vorm
en culturele context van teksten.

o

Je ontdekt bovendien de gelijkenissen en de verschillen tussen de Griekse en de Romeinse cultuur en hun onuitwisbare invloed op onze samenleving. Met de
boeiende cultuur van de klassieke oudheid gaat voor jou immers de rijke schatkamer van de westerse beschaving open. Mythen, sagen, legenden, filosofie,
wetenschap en kunst brengen je in contact met de wortels van onze Europese cultuur en zorgen voor een beter begrip van de westerse basiswaarden,
denkwijzen, politieke structuren en kunstgeschiedenis. Zo begrijp je welke elementen van onze maatschappij hun oorsprong vinden in de oudheid, word je je
kritisch bewust van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen en ontwikkel je tegelijk je historisch bewustzijn.

Welk profiel moet je hebben?
o
o
o
o

Je bent bereid je regelmatig en positief in te zetten voor alle vormingscomponenten.
Je houdt zowel van talen als van wetenschappen en wiskunde.
Je houdt van de ontleding van taal als systeem en je vindt het een uitdaging om teksten nauwkeurig en onderzoekend te lezen en te zoeken naar de geslaagde
weergave van de finesses ervan.
Je bent geboeid door cultuur en geschiedenis.
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Taal en cultuur
Latijnse en Griekse teksten (traag) lezen, nauwkeurig ontleden,
interpreteren en bespreken. Deze teksten vertalen, vertalingen
vergelijken, hoofdlijnen aanduiden > teksten begrijpen naar vorm, inhoud
en culturele context

Taalgevoel en leesvaardigheid versterken
Genieten van en creatief omgaan met taal en teksten
De oudheid en het heden kritisch vergelijken (taal, bouwkunst,
mythologie, geschiedenis, politieke structuren, filosofie, wetenschap …)

•

Aardrijkskunde

1

Engels

2

Frans

3

Geschiedenis

2

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

2

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

BASISOPTIE:
5 LESTIJDEN

Grieks

1

Latijn

4

DIFFERENTIATIE:
2 LESTIJDEN

Grieks

2

Grieks en wetenschappen-wiskunde (V)

1

ALGEMENE VORMING:
25 LESTIJDEN

De Latijnse en Griekse taal als systeem leren kennen, analyseren en
begrijpen

Logische en mogelijke overgangen naar de tweede graad
Inhoudelijke verwantschap met
Grieks-Latijn
Latijn

Mogelijke overgangen in SPIG
naar
Economische wetenschappen
Grieks-Latijn
Humane wetenschappen
Latijn
Moderne talen
Natuurwetenschappen

TOTAAL

Basisvorming

33

Basisoptie

Differentiatie: verdieping basisoptie

