2 d e g raad

MODERNE TALEN (DOD)
In de studierichting Moderne talen combineer je een brede
algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. Je verdiept
je communicatievaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans
en Duits. De studierichting daagt je ook uit op het vlak van
communicatiewetenschappen en op het vlak van verschillende
componenten van het wetenschapsdomein moderne talen:
pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.
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 deze richting stevig in op taal en communicatie.

Nederlands
In het vak Nederlands leer je geschreven en gesproken teksten
met verschillende tekstkenmerken schriftelijk of mondeling
samenvatten. Je analyseert hoe in literaire teksten betekenissen
worden gecreëerd. Je onderzoekt hoe de betekenis en
het effect van boodschappen kunnen bepaald worden.
Daarnaast verwerf je inzicht in de regels en kenmerken van het
Standaardnederlands als taalsysteem ter ondersteuning van
doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Engels
Als taalliefhebber heb je zeker zin om de taal en cultuur van het
Verenigd Koninkrijk grondiger te verkennen. Naast het aanscherpen
van je grammaticale kennis, het verruimen van je woordenschat, het
‘updaten’ en vooral ‘liften’ van je communicatieve vaardigheden,
willen we je ook laten kennismaken met andere talige en/of
culturele aspecten zoals: literatuur, geschiedenis, toerisme, …

Frans
In het vak Frans breid je jouw kennis van de Franse
woordenschat en grammatica verder uit. Op die manier zal
je steeds complexere teksten kunnen begrijpen en jezelf ook
uitgebreider kunnen uitdrukken. Je kan de Franse taal niet
loskoppelen van de Franse cultuur. Je zal je dus ook verdiepen
in de Franstalige wereld, literatuur, chansons en gewoonten.

Duits
In het vak Duits besteed je aandacht aan talige, culturele en
sociale vorming. De vaardigheden (lezen, luisteren, spreken en
schrijven) komen aan bod. Je leert om zelfstandig en succesvol
te communiceren in levensechte situaties. Onderwerpen
die hierbij aan bod komen zijn o.a. het schrijven van een
kattebelletje, het beluisteren van Muttersprachler, het lezen van
Duitse krantenartikelen, een spraakbericht inspreken, …

Communicatiewetenschappen
Binnen het vak communicatiewetenschappen verwerf je
inzichten in de gemediatiseerde massacommunicatie vanuit
verschillende standpunten. Zo leer je genuanceerd kijken naar
de werking en invloed van media in de samenleving, bestudeer
je het communicatieproces, denk je na hoe de beeldvorming
door de media geconstrueerd wordt en ga je na waarom
bepaalde gebeurtenissen nieuws worden en anderen niet.
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Tijdens de lessen Labo verruim en verdiep je je
taalkundige en communicatieve vaardigheden
aan de hand van volgende thema’s:
- slam poem;
- een detective verhaal schrijven;
- een onderwerp uit de Britse cultuur
presenteren;
- Franse muziek;
- goede voornemens opstellen in de
verschillende talen.

