Corso

Italiano

Corso Italiano
Vanaf de cursus 2005-2006 kan op
Het Amsterdams Lyceum versterkt
Italiaans worden gevolgd. Het vak
Italiaans staat al vele jaren op het
lesrooster van Het Amsterdams
Lyceum. Het is één van de keuzevakken op onze vwo-afdelingen
(gymnasium, atheneum) en heeft een
vergelijkbare positie met Frans, Duits
en Spaans.
Italiaans wordt in een groot deel van
Europa gezien als de taal van de cultuur. Iedereen weet welke belangrijke
rol het Italiaanse schiereiland heeft
gespeeld in de geschiedenis van
Europa, niet alleen in de tijd van het
Romeinse Rijk, maar ook in de renaissance en de barok, in de wereld van
de katholieke kerk en op het gebied
van de schilderkunst, beeldhouwkunst en muziek. Italië is hét reisdoel
van kunstminnaars en kunststudenten
uit alle delen van de wereld.

Laura Briganti en Jenny Garzon,
docenten Italiaans: “We kiezen voor
een sterk communicatieve, competentiegerichte aanpak: het programma richt
zich in eerste instantie op wat de
leerlingen moeten “kunnen doen” in
de vreemde taal.
Het is belangrijk dat zij goed kunnen
communiceren en in staat zijn om in
Italië te gaan studeren.”

Wat is het Corso Italiano?
Leerlingen die kiezen voor het Corso
Italiano volgen vanaf de eerste klas
Italiaans, naast de andere vakken van
de onderbouw. Zij hebben geen
projectlessen zoals in de reguliere
vwo-klassen, zodat hun totale
programma niet te overladen wordt.
Ze hebben een mentor, die voor een
bij deze onderwijsvorm passende
begeleiding zorg draagt. Zij kiezen
geen extra vak in de derde klas, in
tegenstelling tot de leerlingen uit de
reguliere vwo-klassen. Tot en met de
derde klas blijven zij Italiaans volgen
als extra moderne vreemde taal.
De lessen worden vanaf het begin
door een bevoegde “native speaker”
gegeven. In de ontwikkeling van het
onderwijsprogramma wordt aansluiting gezocht bij het “Common
European Framework of reference for

Versterkt Italiaans op Het Amsterdams Lyceum
languages”. Aan het eind van de derde
klas zal het beheersingsniveau minstens
gelijk zijn aan het Engels en zeker
hoger dan dat van de andere moderne
vreemde talen. Vanaf de vierde klas
volgen de leerlingen naast het gewone
programma van de tweede fase
Italiaans waarbij geschiedenis,
aardrijkskunde, cultuur en kunst aan
bod komen en wordt er niet alleen
aandacht besteed aan de taal, maar
ook aan de ltaliaanse literatuur. In de
bovenbouw worden deze vakken
gegeven door Italiaanse docenten,
die daarvoor speciaal voor een aantal
jaren naar ons land worden uitgezonden.
In het examenjaar leggen de leerlingen
naast het reguliere examen een
officieel Italiaans examen af, het
“Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera” (CILS). Met het gymnasium-

of atheneumdiploma mét versterkt
Italiaans kunnen zij ondermeer gaan
studeren aan universiteiten en hogescholen in Italië. Bovendien hebben
zij een bredere basis voor andere vervolgopleidingen en de arbeidsmarkt.

Leah ten Have en Jan van Erven Dorens:
“Wat ik leuk vind aan Corso Italiano is,
dat je veel leert over de cultuur van het
land. Ook leer je de taal echt begrijpen,
meer dan bij bijvoorbeeld Frans en Duits.
Het leukst vind ik zelf dat je snel zinnen
kan maken en dus al aardig de taal kan
spreken na een korte tijd.”
“Ik vind het leuke aan Italiaans dat je met
een klein groepje zo goed een land en
de taal leert kennen.”

Voor wie is Corso Italiano bedoeld?
Leerlingen met een vwo-advies en
een voldoende talige aanleg die zich
extra willen en kunnen inzetten voor
het versterkt Italiaans, kunnen geplaatst
worden in de eerste klas van het
Corso Italiano. Het is niet nodig
Italiaans te spreken.
De opleiding richt zich op Nederlandse leerlingen die voldoende
capaciteiten hebben om zich een
extra taal goed eigen te maken. Voor
Italiaanstalige leerlingen wordt een
aangepast programma aangeboden.

Per leerjaar wordt een bijdrage
gevraagd. Deze bijdrage is inclusief
het lesmateriaal, de kosten van
deelname aan projecten, de
studiereis in de vierde en de kosten
voor het certificaat. Het is mogelijk
voor deze bijdrage een gespreide
betalingsregeling te treffen.

Met het Corso Italiano verlaat je na zes
jaar vwo de school met een diploma
dat in Europa meer mogelijkheden
biedt dan het reguliere vwo-diploma.
Natuurlijk kun je van de afdeling van
het Corso Italiano altijd doorstromen
naar de andere afdelingen op Het
Amsterdams Lyceum. Instromen na de
eerste klas kan ook. Je moet dan een
toelatingstoets afleggen.
Voor alle duidelijkheid: Corso Italiano
is geen afgezonderde afdeling. We
bieden een aantal leerlingen deze
interessante mogelijkheid naast het
reguliere onderwijs.
Leerlingen die Corso Italiano volgen
hebben meer lestijd dan leerlingen die
het gewone programma volgen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
mevrouw A.E. Drosterij 020-5747741 en/of
de heer R.A.M. Winkel 020-5747691

Leerlingen uit het Corso Italiano nemen
net als andere leerlingen gewoon
deel aan de vele andere activiteiten
op Het Amsterdams Lyceum, zoals de
werkweken, de buitenlandse reizen
en de schoolclubs. Als éxtra activiteiten noemen we hier een studiereis
naar Florence in de vierde klas en een
uitwisseling in klas vijf en zes met een
Italiaanse school in Napels: onze leerlingen uit het Corso Italiano zullen het
schoolleven in Italië volgen, terwijl zij
ook als gastheren en -vrouwen
zullen fungeren bij een tegenbezoek
van een aantal Italiaanse leerlingen.
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