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GRIEKS - LATIJN EN LATIJN (DOD)
In de studierichting Grieks-Latijn en Latijn combineer je een
brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks
en/of Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept
jezelf in het taalsysteem van de klassieke talen en verwerft via
het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van
de klassieke oudheid.
In deze studierichting bouw je verder op de stevige theoretische
basis die je opdeed in de 1ste graad. De basisvorming die
wordt aangeboden is dezelfde als in de andere studierichtingen
binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Naast
die basisvorming zet de richting stevig in op de klassieke talen
en de klassieke cultuur.

Latijn en Grieks
In het 3de jaar wordt de theoretische basis uit de 1ste graad
nog verder uitgebouwd. Vanaf het 4de jaar verschuift de focus
naar het lezen en bestuderen van authentieke teksten. Begrip
en (zelf)reflectie op basis van deze teksten krijgen meer belang.
Historische teksten doen je nadenken over de ordening van de
maatschappij vroeger en nu. Poëzie en filosofie confronteren
je via de antieke verwoording met de eigen waarden en
subjectieve gevoelens. Juridische teksten leggen het verband
tussen de Romeinse en de hedendaagse samenleving.
Retorische teksten tenslotte leggen de mechanismen bloot van
argumentatie en manipulatie.
De culturele achtergrond - basis van de westerse maatschappij biedt een ruimere blik voor het latere leven. Leerlingen krijgen
inzicht in waar het in onze hedendaagse cultuur om draait
door in dialoog en soms zelfs in discussie te gaan met haar
oorsprong.
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In het Labo verruim en verdiep je je blik in de
antieke cultuur en het Latijn aan de hand van
volgende thema’s:
- helden van de mythologie;
- de fabel;
- vertaalvaardigheden aanscherpen;
- trainingsoefeningen grammatica;
- een brief met `dure woorden´ betekenis
geven op basis van Latijnse wortels.

