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Netwerkdag voor leerkrachten klassieke talen
Op woensdag 9 oktober 2019 organiseert de VLOT een netwerkdag voor
leerkrachten klassieke talen. Het wordt geen traditionele nascholing met
sprekers en lezingen, maar een dag waarop de leerkrachten zelf informatie uitwisselen en van elkaar leren. Er zal worden gewerkt rond vijf
thema’s: begeleid zelfstandig lezen, Content and Language Integrated
Learning (CLIL), onderzoekscompetentie, promotie van Latijn en Grieks,
werkvormen en digitalisering. De deelnemers kiezen twee onderwerpen
om actief rond te werken, maar iedereen krijgt de resultaten van alle
workshops. Omwille van de werkbaarheid is het aantal deelnemers per
workshop beperkt tot 20. De plaatsen worden toegekend in volgorde van
inschrijving, dus snel inschrijven is de boodschap. Meer info

Lezingenreeks Rome
Onder de titel Rome. Valt er nog iets te leren van die Romeinen? organiseert UPV, een organisatie voor wetenschapspopularisering aan de VUB,
een lezingenreeks. ‘Halen we meer uit dat oude Rome dan ruïnes als decor voor vakantieselfies of Latijnse citaten die je al dan niet correct kan
spuien of op je arm tatoeëren? Aspecten van Rome, door geboren vertellers.’ Meer info vind je in de flyer of op de website.

Griekse workshops voor scholen
De afdeling Grieks van de Universiteit Gent heeft enkele workshops voor
scholen ontwikkeld. Die kunnen zowel op de faculteit worden georganiseerd als na overleg op school. Zo zijn er workshops over wetenschappen,
feesten, mythologie, onderzoekscompetentie, hagiografie en magie. En
het mooiste van al: de workshops zijn helemaal gratis. Meer info

Leerplanimplementatie GO!
De pedagogische begeleiding van het GO! organiseert infosessies over de
implementatie van de nieuwe leerplannen Latijn/Grieks:
- 14 maart in Atheneum Leopoldsburg;
- 15 maart in Koninklijk Lyceum Antwerpen;
- 26 maart in Atheneum Voskenslaan Gent;
- 2 april, 30 april en 28 mei in Huis van het GO! Brussel.
Meer info

Euroclassicaconferentie in Antwerpen
Euroclassica is de overkoepelende organisatie van alle nationale verenigingen voor klassieke talen in Europa. Elk jaar organiseert ze in een ander
Europees land een grote conferentie, waarop niet alleen de vertegenwoordigers van de nationale verenigingen worden uitgenodigd, maar ook
alle geïnteresseerden, in het bijzonder leerkrachten Latijn en Grieks van
het organiserende land. In 2019 is het de beurt aan Vlaanderen om deze
conferentie te organiseren. Die zal plaatsvinden in Antwerpen (de UA is
gastheer) op 30 augustus 2019. De hele dag worden er interessante lezingen en workshops georganiseerd over (de plaats van) klassieke talen in
Europa, maar daarnaast is het ook een uitgelezen kans om informatie en
ervaringen uit te wisselen met collega’s Latijn en Grieks uit ca. 20 Europese landen. Het programma en het inschrijvingsformulier vind je op de
website van Classica Vlaanderen.

