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OMSCHRIJVING

Alles voor de macht 1e druk is een boek van Simon Veenman uitgegeven bij Eisma Edumedia Bv. ISBN
9789087717803 Alles voor de macht: Herodotus over vier Perzische koningen is een volledige
uitwerking van de syllabus voor het eindexamen Grieks in het jaar 2016. Het pensum volgt de opkomst en
ondergang van de vier grote Perzische koningen uit de Histori n: Cyrus, Cambyses, Darius en Xerxes. De
nadruk ligt op de dikwijls bloedige intriges, strafexpedities en buitenlandse oorlogen die de koningen,
voortgejaagd door hun eigen heerszucht en expansiedrang, moeten en willen doorstaan om de macht te
krijgen en te behouden. Leerlingen werken met het leerlingenboek, waarin alle vertrouwde onderdelen en
enkele nuttige addities zijn te vinden: - inleidende hoofdstukken over Herodotus, geschiedschrijving en de
vijfde eeuw voor Christus;[br] - korte inleidingen over de Perzische heersers; - de voorgeschreven Griekse
en in het Nederlands vertaalde teksten uit de Histori n van Herodotus; - zakelijke en in de lespraktijk
getoetste annotatie bij de Griekse tekst; - commentaar met essenti le achtergrondinformatie;[br] - met het
commentaar ge ntegreerde vragen en opdrachten bij de Griekse teksten en de teksten in vertaling
(waaronder vragen over het vergelijken van de Griekse tekst met bestaande vertalingen); - onthoudblokken
over belangrijke grammaticale onderwerpen en het Ionische taaleigen van Herodotus; - de tekst van de
syllabus.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Slats en flaps. Het is niet de naam voor een komisch tv-programma, maar vakjargon voor de
vliegtuigonderdelen waar 900 arbeiders dagelijks aan werken in de ...

Voor Turkije komt de verdwijning van Khashoggi goed van pas. Met gruwelijke details uit de zaak-
Khashoggi lijkt Turkije te willen stoken in de relatie ...

Meisjes doen het in het onderwijs beter dan jongens. Niettemin: in de maatschappij zijn de sleutelposities
nog altijd voor mannen. 'Mannen en vrouwen zijn ...
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ALLES VOOR DE MACHT

Lees verder...
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