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Folder Latijn: iets voor jou? opnieuw te koop
Onze vernieuwde folder Latijn: iets voor jou? wordt opnieuw te koop aangeboden. Daarin wordt uitgelegd wat er van het vak Latijn precies mag
worden verwacht. Alle scholen die dat wensen, kunnen de folder bestellen. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn bestellingen mogelijk tot uiterlijk
31 oktober 2020. De bestelde folders worden half december 2020 geleverd. Meer info

Vlaamse Archeologiedagen in Tongeren
Op 10 en 11 oktober 2020 neemt het Gallo-Romeins Museum in Tongeren
deel aan de derde editie van de Vlaamse Archeologiedagen. Zeven enthousiaste archeologen vatten op zondagnamiddag post in de permanente tentoonstelling. Bezoekers krijgen een unieke kans om hun onderzoekswerk van nabij te leren kennen. Uiteraard staan de collectiestukken
centraal. Kinderen kunnen het hele weekend op speurtocht door het
verre verleden met een audioguide. Archeoloog Bob de Graver helpt hen
op weg. Wie interesse heeft in vondsten en archeologische resten kan
terecht op een website over de civitas Tungrorum, het bestuursdistrict
waarvan Tongeren in de Romeinse tijd de hoofdstad was. Meer info

Programma Griekenlandcentrum
Het nieuwe academiejaar is gestart en dus komt het Griekenlandcentrum
van de Universiteit Gent naar buiten met een nieuw jaarprogramma. Vanwege de speciale omstandigheden is er dit jaar uitzonderlijk geen overkoepelend thema en gaan sommige lezingen online door. Niettemin belooft het een boeiende lezingenreeks te worden. Meer info

Centrum voor Historische Talen
Het nieuwe Centrum voor Historische Talen laat je via lezingen en cursusreeksen kennismaken met verdwenen en verdwijnende talen. Historische
talen (Latijn, Grieks, Akkadisch, Sanskriet, Hebreeuws, Tochaars ...) leiden
ons naar de fundamenten van onze beschaving en brengen onze onderlinge verbondenheid aan het licht. De lezingen en cursussen bieden naast
een taalkundig bad tevens een grondig inzicht in de samenlevingen
waarin de historische talen zich hebben ontwikkeld. Naast een reeks van
twaalf smaakmakers onder de vorm van een lezingenreeks wordt gestart
met cursusreeksen Latijn en Grieks. Meer info

Klassieken op YouTube
We vestigen graag even de aandacht op twee bijzondere YouTube-kanalen van Luke Amadeus Ranieri:
- Legio XIII, Latijnse podcasts over allerlei onderwerpen. Meer info
- Scorpio Martianus, gesproken Latijnse video’s. Meer info

Meer leerlingen voor klassieke talen
2020 is geen annus horribilis voor de klassieke talen, want het aantal leerlingen dat Latijn en/of Grieks leert in de Vlaamse middelbare scholen is
dit schooljaar voor het eerst in 10 jaar tijd gestegen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Agentschap Onderwijs. Meer info

Werelddag van de Leerkrachten
5 oktober is door de UNESCO uitgeroepen tot Werelddag van de Leerkrachten. Zeker in de huidige omstandigheden willen ook wij van de VLOT
iedereen in het onderwijs in de figuurlijke bloemetjes zetten. Ondanks
alle moeilijkheden die de actualiteit met zich meebrengt, blijven leerkrachten zich grenzeloos inzetten voor hun leerlingen. Daarom van harte:
een fijne Dag van de Leraar!

