GYMNASIUM

Waarom

____________________________________________
Op het Theresialyceum kun je sinds jaar en dag een
gymnasiumdiploma halen. De vakken Latijn en Grieks
bieden goede leerlingen een extra kans tot excelleren.
Waarom een keuze maken voor de klassieke talen?
De vakken Latijn en Grieks, hoewel voor geen enkele
vervolgstudie verplicht, vormen een uitstekende
aanvulling bij praktisch elke universitaire studie: talen,
rechten, geneeskunde, biologie etc. Bovendien
leveren ze een bijdrage aan een brede algemene
ontwikkeling.
De verdieping in de ingewikkelde structuur van het
Latijn en Grieks stimuleert de verstandelijke training.
Het draagt onder meer bij tot het nauwkeurig lezen
van een tekst, tot de ontwikkeling van analytisch
denken en tot creativiteit.
Ten slotte is het goed kennis te maken met de taal en
de cultuur van de mensen die aan de wieg hebben
gestaan van onze eigen cultuur.

Excursies

____________________________________________
Klas 2
Leerlingen gaan naar een relevante
theatervoorstelling.
Klas 3
Bezoek aan het Gallo-Romeins Museum in Tongeren
en de catacomben in Valkenburg.
Klas 4
Bezoek aan Museum Het Valkhof in Nijmegen.
Klas 5
Bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden. In klas 5 mogen alle vwo-leerlingen naar het
buitenland, gymnasiumleerlingen kunnen kiezen voor
een reis naar Griekenland. De reis is onderdeel van
het curriculum, leerlingen die niet deelnemen aan de
reis, maken een vervangende opdracht.

Een van de doelstellingen van het onderwijs in de
klassieke talen is dat allerlei verschijnselen die in de
oudheid voorkwamen, vergeleken worden met wat er
nu gebeurt. Je kunt dan denken aan onder meer
democratie, geschiedschrijving, toneel en
wetenschap. Een groot deel van bijvoorbeeld de 17eeeuwse schilderingen en literatuur kun je niet goed
begrijpen als je niets van de klassieke mythologie
weet.
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Excursie naar het Tongeren en Valkenburg.

In de praktijk

____________________________________________
Klas 1
Gedurende een half jaar: kennismaking met Latijn en
de Romeinse en Griekse cultuur.
Klas 2
Gedurende het hele jaar worden zowel de lessen
Latijn als Grieks gevolgd.
Klas 3
Beide talen kunnen gekozen worden. Ook is de keuze
voor alleen lessen Latijn of Grieks mogelijk. Bij een
voldoende resultaat na het volgen van twee jaar Latijn
en/of Grieks volgt een certificaat.
Klas 4
In dit schooljaar start de voorbereiding om originele
Latijnse en/of Griekse teksten te vertalen.
Klas 5
In de klassen 5 en 6 worden originele teksten in het
Grieks en/of Latijn gelezen, waarbij ook teksten in
vertaling aan bod komen.
Klas 6
Aan het einde van klas 6 volgt het gymnasiumdiploma.

Gymnasiumdag 2016 - klas 3 t/m 6

Good practice

_______________________________________________________________________________________________
Oud-leerlingen met een gymnasiumopleiding vertellen dat ze bij de begrippen in hun studie geneeskunde veel
gehad hebben aan woorden ontleend aan het Latijn en het Grieks.
Het leren van Italiaans en Spaans blijkt voor veel oud-gymnasiasten veel gemakkelijker te zijn door hun Latijnse
basis.
Gymnasiumdag: Deze dag is in het leven geroepen om onze gymnasiumleerlingen kennis te laten maken met
elkaar en om te leren van elkaar. De gymnasiumleerlingen van klas 3 tot en met 6 doen hier elk jaar aan mee. De
leerlingen kunnen op die dag bijvoorbeeld Romeinse spelletjes doen of een mozaïek maken. De dag wordt
afgesloten met een quiz: de kennis van de klassieke taal en cultuur wordt in deze quiz getest. De namen van de
teamleden van het winnende team worden vereeuwigd op onze wisselamfoor.
Ken-Je-Klassiekenquiz: Jaarlijks gaan enkele leerlingen naar Nijmegen om mee te doen aan de regionale voorronde
van de Ken-je-Klassiekenquiz.

