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NKV viert 80e verjaardag
Op zaterdag 24 maart 2018 viert het Nederlands Klassiek Verbond zijn
80e verjaardag met een lustrumviering in Utrecht (NL). Op het programma staan twee lezingen, door David Engels en Rosita Steenbeek, met
daartussen een brede keuze aan workshops. Het programma biedt voor
ieder wat wils: literatuur, geschiedenis, archeologie, receptiegeschiedenis ... Het overkoepelende thema is Rome en de Nederlanden. De sprekers
komen uit Nederland en Vlaanderen. Leerkrachten én leerlingen zijn van
harte welkom. Meer info

Presentaties en discussies in Oog op de oudheid
Van DNA-onderzoek en illegale handel tot Tacitus: op vier dinsdagavonden (10,
17, 24 april en 1 mei 2018) presenteren wetenschappers de laatste ontwikkelingen in de oudheidkunde onder de noemer Oog op de oudheid. De sessies worden georganiseerd door het Rijksmuseum van Oudheden en RomeinenNU, worden gepresenteerd door classica Tazuko van Berkel, kennen een pauze met Romeinse wijn van eet!verleden en eindigen met een korte discussie onder leiding
van wetenschapsjournalist Marcel Hulspas. De presentaties vinden plaats in de
Tempelzaal van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden (NL). Meer info

Docentenmiddag Woordenboek Latijn
Op dinsdag 24 april 2018 organiseert Amsterdam University Press in samenwerking met verschillende auteurs een docentenmiddag voor leerkrachten klassieke talen in de Bibliotheek Nederlands Letterenfonds in
Amsterdam (NL). Verschillende aspecten van het gebruik van een Latijns
woordenboek komen daarbij aan bod. Meer info

Dag van het Grieks
Op woensdag 2 mei 2018 organiseren de pedagogische begeleidingsdiensten, PEDIC, de KU Leuven en de Universiteit Gent de vierde Dag van het
Grieks voor leerkrachten en leerlingen Grieks van alle Vlaamse secundaire
scholen. Op deze dag in Gent worden talrijke workshops aangeboden
voor de verschillende doelgroepen. Inschrijven kan vanaf 5 maart 2018.
Meer info

Project Ovidius 2000
2000 jaar geleden stierf Ovidius in zijn ballingsoord aan de Zwarte Zee.
Zijn culturele nalatenschap is enorm. Sinds de oudheid heeft Ovidius met
zijn tragisch levenspad en zijn veelzijdig werk schrijvers en kunstenaars
geïnspireerd. Nog steeds behoren zijn verzen tot het curriculum van de
leerlingen Latijn in het secundair onderwijs. Met het project Ovidius
2000 wil het NKV Oost-Vlaanderen de erfenis van de dichter in het voetlicht plaatsen en voortbouwen aan zijn nalatenschap. Er wordt o.a. een
vertaalwedstrijd voor scholieren georganiseerd. De prijzen en diploma’s
worden uitgereikt op het Ovidius 2000-event op zaterdag 3 november
2018. Meer info

Petitie Sauvegarde du cours de latin
Er komt een ambitieuze hervorming in het Franstalig onderwijs: Le Pacte
d’Excellence. Die voorziet een gemeenschappelijk basisprogramma voor
alle leerlingen van de drie eerste jaren van het secundair onderwijs. In het
huidig voorstel verdwijnt Latijn uit het eerste jaar en wordt het vak maar
voorzien vanaf het tweede jaar (slechts 2 uren per week). Er is geen
sprake meer van het vak Grieks! De Franstalige lerarenverenigingen Latijn
en Grieks hebben een petitie gestart die zal worden bezorgd aan minister
van Onderwijs Marie-Martine Schyns, waarin ze hun bezorgheid meedelen en vragen om ten minste 2 uren per week vanaf het eerste jaar te
voorzien voor een apart vak Latijn. Teken de petitie

Hulp gevraagd voor masterscriptie
Dries Thienpondt, masterstudent Latijn aan de Universiteit Gent, voert in
het kader van zijn masterscriptie een onderzoek naar de evaluatie van
niet-behandelde teksten Latijn. In essentie wil elke leerkracht a.d.h.v. die
evaluatie vaststellen of de leerling de tekst begrepen heeft. In zijn onderzoek tracht Dries na te gaan of de manier van evalueren effectief bijdraagt
tot het bereiken van dat doel. Voor zijn onderzoek heeft hij veel input
vanuit het werkveld nodig. Wie meer wil weten over dit onderzoek en
graag een steentje bijdraagt tot de realisatie ervan, wordt uitgenodigd
om een enquête in te vullen. Meer info

