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Gloednieuwe folder Latijn: iets voor jou?
Voor het achtste schooljaar op rij stelt de VLOT een promotiefolder voor
Latijn ter beschikking van alle scholen. We presenteren evenwel een volledig herwerkte versie, waarbij we rekening hebben gehouden met opmerkingen die we ontvingen. De tekst werd ingekort en vereenvoudigd,
er werden foto’s en cartoons toegevoegd en de lay-out werd helemaal op
maat gemaakt van 12-jarigen. Het resultaat is een moderne, aantrekkelijke en verstaanbare folder. Hij telt nu 6 pagina’s (A5-formaat) en wordt
nog steeds volledig in kleur gedrukt. Je kunt de folder inkijken en bestellen (nog tot 31 oktober 2019) op onze website. Meer info

Studiedag Lam Gods
Op zaterdag 9 november 2019 vindt er een nascholing plaats over het
Lam Gods. Deze studiedag, bestemd voor leerkrachten secundair onderwijs en gidsen, geeft inzicht in de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen rond het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. De lesgevers zijn
de professoren Maximiliaan Martens en Danny Praet van de onderzoekscentra GICAS (Ghent Interdisciplinary Centre for Art and Science) en CSCT
(Centrum voor de Studie van Christelijke Tradities). Zij zullen oog hebben
voor wijsgerige, literaire (Latijn en Grieks) en kunsthistorische thema’s in
het Lam Gods. Meer info

Programma Griekenlandcentrum
Het nieuwe academiejaar is gestart en dus komt het Griekenlandcentrum
van de Universiteit Gent naar buiten met een nieuw jaarprogramma. Het
thema van de lezingenreeks 2019-2020 is Lingua Graeca als lingua Franca! De Griekse taal door de eeuwen heen over de Griekse taal in al haar
facetten. Meer info

Lezingenreeks Literaire duetten
Na het succes van eerdere lezingenreeksen als Great books, Great characters, Literatuur en migratie en Out of the books presenteert de Permanente Vorming Letterkunde van de Universiteit Gent dit academiejaar
een mooie selectie aan Literaire duetten. In deze lezingenreeks brengen
duo’s van experts telkens twee belangrijke literaire werken met elkaar in
dialoog. De historische en culturele afstand tussen deze teksten mag dan
wel groot zijn, toch hebben ze elkaar heel wat te zeggen. Deze reeks wil
het publiek laten kennismaken met een aantal klassiekers en meer recente bekende werken, en aan de hand daarvan ook reflecteren op bredere literaire en levensbeschouwelijke thema’s. De lezingen zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden, zonder inschrijving. Meer info

Lezingenreeks over Rome
In het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 organiseert het Geuzenhuis
i.s.m. UPV, een organisatie voor wetenschapspopularisering aan de VUB,
een lezingenreeks over Rome, waarin diverse experts op basis van de
meest recente, soms verrassende, wetenschappelijke inzichten een licht
werpen op een aantal tot nog toe zo goed als onbelichte aspecten van de
Romeinse cultuur en het dagelijks leven. Er wordt telkens één aspect van
de Romeinse samenleving en politiek behandeld. Meer info

Leerboek Thalassa gaat door
Goed nieuws voor de gebruikers van de Griekse leerboekenreeks Thalassa: de auteurs laten ons weten dat ze doorgaan en de boeken zullen
aanpassen aan de nieuwe leerplannen Grieks. Voor Thalassa 1 wordt er
vertrokken van het bestaande leerboek, maar het wordt wel afgeslankt
omwille van een verminderd aantal lesuren. De principes blijven wel behouden, zodat het voor leerkrachten allemaal heel herkenbaar zal zijn.
Wie feedback heeft of zelf wil meewerken, kan de auteurs contacteren
via thalassa.leerboek@skynet.be.

