PRAKTISCH

NAMIDDAGACTIVITEITEN

DAGINDELING
9.00-10.15

les Grieks

10.30-11.30

workshop

11.45-13.00

les Grieks

13.00-16.00

optioneel: activiteit KK

LESSEN & WORKSHOPS
De lessen worden gegeven in een ontspannen sfeer door de
lesgevers die ook doceren in de opleiding Grieks. Je krijgt
hierdoor niet alleen de gelegenheid je toekomstige
studieomgeving en studiegenoten beter te leren kennen, maar
je maakt ook kennis met professoren en assistenten Grieks.
Tijdens de workshops kan je even proeven van vakinhouden uit
de lessen Griekse Letterkunde, Klassieke Mythologie,
Receptiegeschiedenis, Griekse Taalkunde en Nieuwgrieks.

De Klassieke Kring - of kortweg KK - is de studentenvereniging
voor alle studenten Grieks en/of Latijn aan de UGent. Ook zij
maken tijdens deze zomercursus graag met jullie kennis.
Zij organiseren gedurende die week elke namiddag een leuke
activiteit voor jullie waarbij je elkaar, de universiteit en de stad
Gent beter leert kennen.
- maandag
- dinsdag
- woensdag
- donderdag
- vrijdag

pickniKK en teambuilding
Gents stadsspel
boottocht en ijsje
bezoek aan de Boekentoren
etentje bij de Griek

Alle lessen en workshops vinden plaats in de lokalen 2.21 en
2.22 in de Blandijn (campus Boekentoren).

van maandag 29 augustus
tot vrijdag 2 september 2022
5 voormiddagen les
telkens van 9u tot 13u

De afdeling Grieks van de UGent biedt jou deze zomercursus
gratis aan. Al het nodige studiemateriaal zal je tijdens de
cursus ter beschikking worden gesteld.
De zomercursus is vrijblijvend en staat ook open voor wie (nog)
niet van plan is om zich in te schrijven voor de opleiding taalen letterkunde.

ZOMERCURSUS
OUDGRIEKS

het praesidium 2021-22

ONZE LESGEVERS

ZOMERCURSUS OUDGRIEKS

Prof. dr. Klaas Bentein
docent Griekse taalkunde

voor leerlingen zonder voorkennis van Grieks
Prof. dr. Floris Bernard
docent Griekse taalbeheersing
en Griekse letterkunde
Dr. Evelien Bracke
taallector Griekse letterkunde

INSCHRIJVEN (voor 15 augustus)
via deze link:
https://eventmanager.ugent.be/zomercursusGrieks

we helpen je graag bij je eerste kennismaking met de
Oudgriekse taal en geven jou de kans uit te zoeken of
Grieks een studierichting is die bij jou past

én voor leerlingen met voorkennis van Grieks
we dagen je uit om je kennis van de Griekse grammatica
uit het middelbaar onderwijs grondig op te frissen

Eline Daveloose
doctoraatsstudent Griekse taalkunde

Prof. dr. Katja De Herdt
docent Nieuwgrieks

Gedurende vijf voormiddagen dompelen we je onder in de
Oudgriekse taal. Je leert hoe naamwoorden en werkwoorden
vorm krijgen in het Grieks. We reiken je strategieën aan om
Griekse teksten te lezen. Je schrijft ook zelf je eerste
eenvoudige zinnen in het Grieks.

lesgevers
CONTACT

Prof. dr. Kristoffel Demoen
docent Griekse letterkunde

Dr. Tine Scheijnen
docent Griekse letterkunde

Katrien Vanacker
taallector Griekse taalbeheersing

De lessen zijn een voorproefje van het vak Oudgriekse
Taalbeheersing dat in eerste Bachelor wordt onderwezen. We
differentiëren tussen leerlingen met en zonder voorkennis
Grieks. Het volgen van de zomercursus vormt echter geenszins
een voorwaarde om aan de opleiding Grieks te kunnen of
mogen beginnen.
Elke voormiddag maak je via een korte workshop ook kennis
met telkens een ander aspect van ons innovatief programma
Grieks. Je krijgt les van specialisten uit onze afdeling Grieks
aan de UGent.

katrien.vanacker@ugent.be
www.grieks.ugent.be
@GreekUGent

