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SITUATIESCHETS 

1. De cursus "Inwijding in de Griekse cultuur" richt zich tot leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar van de afdeling Latijn-Wetenschappen. 

2. Deze cursus wordt in type II als algemene regel één lesuur per week gegeven. 

3. De leerlingen van de afdeling Latijn-Wetenschappen hebben een degelijke 

achtergrond die hen toelaat de lessen Griekse cultuur te volgen en te 
appreciëren. 
De jarenlange studie van de Latijnse taal legde immers reeds heel wat 

contactpunten met de Klassieke Oudheid. 

    

DOELSTELLINGEN 

De cursus Griekse cultuur wil 
— een contact tot stand brengen met belangrijke momenten uit de Griekse 

oudheid 
— een confrontatie opbouwen tussen aspecten van de Griekse en de hedendaagse 

wereld. 

Als een belangrijkebron van onze Westerse beschaving plaatst de Griekse 

cultuur de betrachtingen, realisaties en ook mislukkingen van de mensen in 
een breder historisch perspectief. 

Ingebed in de eigen cultuur geeft zij de leerlingen de kans tot bestaansver- 
heldering. 

Algemeen 

Overgang van algemene naar specifieke doelstellingen 
  

2.1. De leerkracht moet deze algemene doelstellingen concretiseren. 

De manier waarop de leerkracht dat realiseert is zijn/haar taak. Deze 

concretisering veronderstelt dat de leerkracht zelf nadenkt over het 

waarom en de inhoud van zijn lesgeven. Het ís meteen een middel om de 

eigen klaspraktijk kritisch door te lichten. 

2.2. De manier om de concrete doelstellingen te bereiken is afhankelijk van 

de specifieke bekwaamheden en interesses van de leerkracht en van de 

leerlingen. Eigen overtuiging, entoesiasme en verantwoordelijkheidszin 

van de leerkracht werken een betere realisatie van de doelstellingen in 
de hand. 

Specifieke doelstellingen 

3 Kennis over de Oudheid verwerven : 

  

- geheugenkennis van feitenmateriaal zoals chronologische en geografische 

situering ... 
— kennis van typische begrippen : autonomie ... 

- kennis van cultuurpatronen, literaire en filosofische theorieén, 
staatsstructuren ... 

- kennis van de onderlinge samenhang tussen verschillende aspecten van 

eenzelfde tijdsperiode b.v. de overwinning op de Perzen en de culturele 

opbloei van Athene. 

= kennis van criteria aangaande de logische, morele, esthetische, 

  

cultuur-historische aspecten van een tekst, beeldhouwwerk ... b.v. 

syllogisme. 

3.2. Vaardigheden verwerven om tot beter inzicht te komen in de Griekse 

oudheid 

o.a. 

= parafrase : met eigen woorden weergeven van een bepaalde inhoud. 

—= analyse : de verschillende elementen en de onderlinge relaties van een 

gegeven leren opzoeken b.v. een redevoering structureren. 

— extrapolatie : uitbreiding van gegevens, op basis van het aangeboden 

materiaal, aanvullen van overgeslagen schakels in een verhaal, 

redenering ……… 

 



- synthese : samenvoegen van elementen, door de analyse aangebracht, tot 

structuren en patronen. Deze werden voordien niet of minder opgemerkt. 

— evaluatie : de leerling wordt er toe aangezet een waardeoordeel uit te 

spreken over politieke, culturele, religieuze of esthetische onderwer- 
pen die werden bestudeerd. 

Het ís belangrijk dat de leerling die verworven vaardigheden in gelijk- 

aardige situaties als in de les zelf toepast. 

3.3. Het verwerven van een aantal attitudes : 

- weetgierigheid en accuratesse bij o.a. opzoekingswerk. 
— concentratie en aandacht. 

— doorzettingsvermogen,b.v. een moeilijke of lange tekst volledig willen 

begrijpen. 

— brede belangstelling en breeddenkendheid ín historisch perspectief. 
— kritische benadering en waardering voor uitingen van beschaving. 

— elementen verwerven voor de opbouw van een eigen verantwoorde waarden- 
schaal. 

3.4. Een confrontatie! leren opbouwen tussen heden en verleden 
  

Vooreerst verdient de Griekse beschaving al om haar intrinsieke waarde 

aandacht. Daarenboven is zij de bakermat van onze eigen beschaving. Via 

een basiskennis van de Griekse cultuur zullen de leerlingen “in staat 

zijn de nawerking van de Griekse oudheid te begrijpen en te waarderen 

doorheen de latere cultuurgeschiedenis tot op heden. 

4. Concrete toepassing 

De formulering van specifieke doelstellingen lijkt ingewikkeld en tijdrovend. 
Daarom nu drie concrete toepassingen. 

4.1. door de lectuur van een literaire tekst 

de leerlingen moeten : - termen ontleend aan de Griekse beschaving in de 

tekst opzoeken en kunnen uitleggen (kennis of 
inzicht) 

= de tekst in eigen woorden weergeven 

— de structuur van de tekst opstellen (analyse) 

= de hoofd- en bijzaken aanduiden (analyse) 
— de verschillende aspecten van een tekst ontle- 

den : karakters, stijleigenaardigheden (analyse) 

= de boodschap van de tekst kunnen weergeven 

(synthese) 
— gelijkenissen en verschillen bespreken met 

latere navolgingen 

— een eigen verantwoord oordeel over de tekst 

geven (evaluatie) 

4.2. door de studie van een belangrijk aspect of periode van de oudheid 
  

b.v. Athene in de 5e eeuw voor Chr. 
— concrete feiten kennen : de Perzische Oorlogen, data .…… (kennis) 

— verschillende aspecten van die eeuw leren kennen : 

democratie 
hegemonie 

sofistiek 
tragedie 

akropolis (kennis en analyse) 

4.3. 

= een totaalbeeld van die periode opstellen (synthese) 

— verschillen en gelijkenissen vaststellen met b.v. moderne democratie- 

en (confrontatie) 
= een eigen oordeel hierover uitspreken (evaluatie) 

door de beeldende kunsten 

de leerlingen moeten kunnen : 

— observeren 
— omschrijven wat de voorstelling uitbeeldt (parafrase) 
- de onderscheiden aspecten van het kunstwerk ontleden : materiaal, 

expressie ... (analyse) 
- het kunstwerk in de artistieke evolutie situeren (leren kennen van 

criteria) 
— een gelijkaardig kunstwerk bespreken (toepassen) 

- er een esthetisch oordeel over uitspreken (evaluatie). 

  

   



LEERSTOFAFBAKENING 

De leerlingen uit de Latijn-Wetenschappen bestuderen de Griekse cultuur. 
Wat als verplichte leerstof vermeld staat is werkelijk een minimum. 

De bedoeling ervan is de leerkracht de kans te bieden vrij andere belangrijke 

onderdelen uit dit leerplan aan bod te laten komen. 

De leerkrachten kunnen systematisch elk onderdeel van het leerplan afwerken. 

Zij kunnen ook verschillende onderdelen met elkaar combineren. Om hen hierbij 

te helpen staan ín de praktische suggesties tal van combinatiemogelijkheden. 

  

1. Krachtlijnen 

Verplichte leerstof 

2.1. Inleiding : kort historisch overzicht 
geografische situering 

2.2. Literatuur : 2.2.1. eerste jaar : de epiek 

2.2.2! tweede jaar : de tragedie 
de filosofie 

2.3. Beeldende kunsten 

2.4. Eén thema per jaar te kiezen uit volgende rubrieken : 
2.4.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden 

2.4.2. De politieke, sociale, economische wereld 

2.4.3. De godsdienst 
2.4.4. De wetenschap en techniek 

In het tweede jaar wordt vanzelfsprekend een ander thema behandeld dan 

in het eerste jaar niet noodzakelijk uit andere rubrieken. 

2.5. Nawerking in latere eeuwen en/of vergelijking met de huidige leefwereld 
voor Één van vorige rubrieken (2.1.-2.2,-2.3.) naar keuze. 

Praktische suggesties 

3.1. Inleiding : kort historisch overzicht door middel van een tijdslijn 
waarop de belangrijkste cultuurperioden worden afgebakend en geogra- 

fische situering van de belangrijkste Griekse cultuurcentra. 

Bij het uitwerken van auteurs en/of thema's gaat men uitvoeriger in op 

de kenmerken van de desbetreffende periode. 

3.2. Literatuur : 

3.2.1. Eerste jaar : 

3.2.1.1. Verplicht (1) : 
3.2.1.1.1. Epiek : De Homerische held en zijn wereld 
  

ILIAS en ODYSSEE.Thema, uitwerking en frap- 

pante stijlkenmerken. Uittreksels : b.v. : 
de ruzie tussen Agamemnoon en Achilles, af- 

scheid tussen Hector en Andromache, Odysseus 

en het prinsesje Nausikaä, Odysseus en de 
Cycloop. 

    (1) Onder "verplicht!" verstaat het leerplan auteur en werk. De vermelde keuze van 

uitteksels, thema's en begrippen zijn enkel suggesties. 

Thema's : b.v. : nawerking bij Vergilius- 
Aeneis, de mens bij Homerus, de adelsethiek 
in het Myceense Griekenland, de Minoïsch- 
Myceense beschaving, de gastvrijheid in de 

Odyssee, de Homerische verteltechniek. 

Begrippen : "moira", "tuché", "timé", "theoi", 
"Zeus", ... 

3.2.1.2. Facultatief : 

3.2.1.2.1 

3.2.1.2.2 

3.2.2. Tweede jaar 

3.2.2.1. Verplicht 

i a J | 

  

+ Lyriek : Alkaios, Sappho, Theognis, Alkman, 
Anacreon, ... 

+ Komedie : Aristophanes (b.v. De Kikkers) 

: De Griekse Tragedie : Wezen en structuur van 
het Griekse drama. Ontleding van 1 drama van 
Één van de drie grote dramaturgen Aischulos, 
Sophocles of Euripides via uitvoerige uit- 

treksels, bij voorkeur Sophocles, koning 
Oedipus of Antigone. 

Begrippen : "katharsis", "diké", "hybris", 
"até", "nemesis" 

3.2.2.1.2. Filosofie : - De Griekse Filosofie 

Kort overzicht van de Vddr- Socratische wijs- 
begeerte (de oude natuurfilosofen, Pythago- 
risme, Eleaten, de jongere natuurfilosofen en 

de sofistiek), de Socratische wijsbegeerte 
(Socrates-Plato-Aristoteles) en de na-Socra- 

tische wijsbegeerte (epicurisme en stoïcisme). 

Uittreksels : b.v. : Plato, de laatste ogen- 

blikken voor Socrates' dood (Phaedo), de 

allegorie van de grot en de discussie over de 

ideale staat (Politeia). 

Thema's : de Griekse kennisleer, de mens van 
alle tijden op zoek naar geluk (de houding 
van de verschillende filosofische stellingen 

daartegenover),de diverse godsopvattingen bij 

de filosofen, de opvattingen over dood en 
hiernamaals, de evolutie van mythe naar een 
zuiverder Godsbeeld. 

Begrippen : maieutiek, dialectiek, sofisme, 
psychê, dikaiosynê, sôphrosynê, andreia, 
sophia, eironeia, logos, physis, phronésis, 
episthémé, eidos, ... 

3.2.2.2. Facultatief : 

3.2.2.2.1. 

  

Historiografie : — De Griekse historiografie 
  

Kort overzicht van de belangrijkste historici 
met de nadruk op de werktechnieken waarmee ze 
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3.3. 

  

   de waarheid (alêtheia) zo nauwkeurig mogelijk 
(akribeia) poogden te achterhalen. 

Uittreksels : b.v. : Herodotus, over de staats- 

vormen, Thucydides, de lijkrede van Pericles, 

de dialoog van de Meliërs, het Siciliaans 

avontuur. 

3.2.2.2.2. Retoriek : -— De Griekse redekunst 

Kort overzicht van de Griekse redenaars (Lysias, 
Isocrates, Demosthenes, Hyperides) en de ver- 

schillende genres. 

Uittreksels : b.v. : Demosthenes, le Philippica 

3.2.2.2.3. Oud-Christelijke teksten : 

Uit de Griekse literatuur : 

Uittreksels uit : b.v. : Gregorius van Nazianze, 
Johannes Chrysostomus, Julianus, ... 

Beeldende Kunsten : 

Het is de bedoeling dat minstens één kunstwerk/-vorm uit de oudheid visu- 

eel voorgesteld en besproken wordt, hetzij als apart onderdeel hetzij als 
illustratie bij de literatuur (3.2.) of bij een thema (3.4.). 

Naar keuze : 

B.v. Kreta en Mycene (bouwwerken, schilderkunst, cyclopische muren. 

leeuwenpoort, graven), de Griekse openbare gebouwen (tempels, the- 

aters, stadia), de akropolis van Athene, Delphi en Olympia, Phidias, 
Praxiteles, de Hellenistische bouw- en beeldhouwkunst, de overgang 

idealisme-realisme, Delphi en de godsdienst, de site van Ephese, de 

bouwkunst en grafschilderkunst van Paestum, Agrigentum, Segesta, ... 

- Eén thema 

3.4.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden 
  

Naar keuze : 

B.v. Geluk, liefde, vriendschap, dood en hiernamaals, het leven in 

de stad of op het platteland, het dagelijks leven, armoede- 

rijkdom, de massa-mens en de persoonlijkheid, de afbrokkeling 

van oude waarden en het zoeken naar nieuwe fundamenten, de 

vrouw in de Griekse literatuur (in verschillende genres en 
perioden), de opvoeding te Sparta en te Athene, sport en ont- 

spanning, vormen van erotiek, de humor in de Griekse litera- 

tuur, begrippen : paideia, apaideusia, kalokagathia, alêtheia, 
periagein, metastrephein, ... 

3.4.2. De politieke, sociale, economische wereld 
  

Naar keuze : 

B.v. De evolutie van groepsmens (polis-gedachte) naar individu 

(5e/4e eeuw), begrippen als eleutheria, autonomia, autarkia, 

nomos, eunomie, isonomie, parrhesie, democratie, Plato's 

reactie tegen "democratie! en zijn opvatting over staat en 
polis, Pericles en het hoogtepunt van de Atheense democratie, 

  

de eigen Spartaanse mentaliteit in de Griekse wereld, van een 
matriarchaat naar een mannenmaatschappij, van stadsstaat naar 
grootstad (Demosthenes), de sociaal-economische verhoudingen 
tussen de stadsstaten, de internationale verhoudingen, o.m. 

het Atheense imperialisme, de kolonisatieperiode, de Delisch- 

Attische Zeebond, ... 

3.4.3. Godsdienst 

Naar keuze : 
B.v. Studie van Griekse mythen en sagen, Hesiodus, Theogonie, de 

Olympische Goden en Godinnen bij Homerus, mythe en het Gods- 

besef, de evolutie van mythos en logos, Griekse mensen in 

sommige van hun Goden weerspiegeld, begrippen als atê, hybris, 

nemesis, dikê, de mysteriecultus van Eleusis, onuitspreekbare 
problemen in mythen verwoord of mythen en de psychologische 

wetenschappen (Oedipus- en Electra-complex, narcissus, neu- 
rose, dromen), mythen in de literaire, beeldende en schilder- 

kunst, ... 

3.4.4. Wetenschap en techniek 

Naar keuze : 

B.v. Kort overzicht van de geboorte van het positieve wetenschappe- 

lijk denken (hellenisme). 
De geneeskunde (de eed van Hippocrates : eerbied voor het 

leven, nawerking van deze eed voor de huidige geneesheren), 

de wiskunde (Euclides en Archimedes), de geografie 

(Eratosthenes en Ptolemaeus), de biologie (Aristoteles). 

De nawerking en/of vergelijking met de huidige leefwereld tot in latere 
eeuwen 

De minimum eis is dat voor Eén bestudeerd onderdeel (hetzij van de lite- 

ratuur, hetzij van het thema) de nawerking wordt geïllustreerd of de ver- 

gelijking met de huidige manier van leven duidelijk gemaakt wordt. 

Enkele suggesties 

= De lyriek : Alkman, Aeneïs IV, 522-527, Petrarca, Sonnet 164, Goethe 
Wanderes Nachtlied, Boutens, Nachtstilte. 

= Antigone van Sophocles vergelijken met Antigone van Anouilh. 

= De Atheense democratie en onze Westerse democratieën. 

= De invloeden van de geneeskunde uit de Oudheid in de huidige genees- 

kunde. B.v. Eed van Hippocrates. 

= De mythologie en de beeldende kunsten.    
 



  

METHODE 
      

1. Algemene methodologische wenken 

Leds 

1.2. 

1.3%. 

De leerstofafbakening voorziet 4 rubrieken, die volgens hun belang in de 

lessen Griekse cultuur aan bod dienen te komen. 

Het staat de leraar wel vrij bepaalde accenten te leggen zonder evenwel 

de hoofdcomponenten in het gedrang te brengen. 

Over de manier waarop hij in concreto zijn lessen Griekse cultuur zal 

uitwerken beslist de leraar zelf. 
Grosso modo tekenen zich 2 mogelijke werkwijzen af : 

a) ofwel systematisch en volgens belang elk van de 4 rubrieken doormaken, 

b) ofwel een combinatie maken van twee of meer rubrieken 

b.v. een plastisch kunstwerk als uitgangspunt (De wagenmenner van 
Delphi) toelichten met een ode van Pindarus en verruimen tot 

het thema sport en de olympische gedachte. 

2. Specifieke methodologische wenken 

2.1. Literatuur 

2.1.1. De concrete uitwerking moet aangepast zijn aan de eigen aard van 

de te lezen auteur, het gelezen meesterwek en het eigen genre 

ervan. Dit wil zeggen dat men een bondig overzicht geeft van het 

leven van de auteur, waarbij de nadruk valt op deze gebeurtenis 

sen, die van invloed zijn geweest op zijn werk. Men vergeet niet 

de persoonlijkheid van de auteur te belichten, want ieder auteur 

schrijft vanuit zijn eigen temperament. Men situeert het te lezen 

werk in het geheel van het oeuvre van de auteur. 

  

2.1.2. De antieke teksten worden niet in de oorspronkelijke taal gelezen. 

Noodgedwongen doet men een beroep op vertalingen in het Nederlands. 
Men geeft de voorkeur aan een vertaling, die het minst verraad 

pleegt tegenover de grondtekst, in regel dus een tekstgetrouwe 

vertaling in modern en degelijk Nederlands. Als er helemaal geen 

vertaling voorhanden is, zal men zelf achter de vertaaltafel moe- 

ten plaatsnemen. Ten andere, kennis van de oorspronkelijke klas- 

sieke talen is wenselijk voor iedere leerkracht Griekse cultuur. 

2.1.3. Wanneer men antieke meesterwerken behandelt in de klas — doorgaans 

via uitgebreide uittreksels — zal men er zorg voor dragen de 

leerlingen de structuur van het hele werk bij te brengen. Doet men 

dit niet, dan blijft de kennis van de leerlingen fragmentair en 

ergens in het ijle hangen. Ook de eigen structuur van bepaalde 

onderdelen zal men tot zijn recht laten komen. 

2.2. Beeldende kunsten 

2.2.1. Het is te verkiezen dat de leerlingen de architectonische en 
: sculpturale kenmerken zelf uit dia's en foto's en dgl. 

materiaal afleiden. Hen alles gewoon voorschotelen is onpeda- 
gogisch en dodend voor de belangstelling. 

2.2.2. Wanneer de literatuur als uitgangspunt gebruikt wordt, zal men 
zorgen voor rijke illustratie uit de beeldende kunsten. Enkele 
voorbeelden ter verduidelijkingen : 

- een ode van Pindarus wordt geillustreerd door een zicht op het 
stadion van Delphi. 

- Kretenzische en Myceense kunst kan gelijktijdig met de lezing 
van Ilias en Odyssee behandeld worden. 

- Delphi concretiseert een uiteenzetting over de Griekse 
godsdienst. 

2.3. Thema's 

Bij thematisch onderricht streeft men ernaar de themata zo te kiezen 
dat ze : — uit zichzelf interesse wekken 

— belangrijk en representatief zijn 

- een bestaansverhelderende confrontatie met onze eigen tijd 

en cultuur mogelijk maken. 

2.3.1. Algemeen menselijke ervaringen en waarden 

2.3. 

  

  

. Vergelijking met de eigen ervaringen en waarden van de 

leerlingen ligt voor de hand. 

2.3.1.2. Hoe algemeen menselijk die ervaringen en waarden ook 

zijn, toch moet men ook de nodige aandacht opbrengen 

voor wat daarin eigen is aan de Oudheid. 
Dat eigene kan liggen in: 

a) de algemeen sociaal-economische situatie b.v. in 

het dagelijks leven 

b) de manier waarop kunstenaars die algemeen menselijke 

ervaring schilderen b.v. de liefde in de lyriek. 

  

 



2.3.1.3. Sommige onderwerpen zijn zowel algemeen menselijk als 
eigen aan een culturele context, aan de heersende gods- 
dienst en aan de eisen van het literaire genre, waarin 

deze onderwerpen aan bod komen. Zo is het relaas dat een 

episch dichter bezorgt over iemands dood heel verschil- 
lend van de weergave van hetzelfde gebeuren door een 

lyricus. 

2.3.2. De politieke, sociale en economische wereld 

Gezien het beperkte aantal lesuren streeft het vak Griekse cultuur 
uiteraard niet naar exhaustiviteit en volledigheid. 
De studie van de antieke bronnen integendeel staat centraal. Deze 

bronnen zijn niet uitsluitend literair ; ook epigrafisch en arche- 

ologisch materiaal kan in een zinvol geheel ingeschakeld worden. 

Het is niet de bedoeling losse wetenswaardigheden op te hopen. 
Steeds biedt men zinvol samenhangende gehelen aan want bij de 

leerlingen gaat het veeleer om het ontdekken en leggen van ver- 

banden. ! 

2.3.3. De godsdienst 

De lessen over godsdienst mogen niet beperkt blijven tot een 

contact met de mythologie zonder meer: Men moet doordringen tot 
hun diepere zin en zich beperken tot essentiële gegevens. 

B.v. — Om de leerlingen het eigene van de antieke godsdienst te 

helpen inzien kan een vergelijking met een andere vorm van 

polytheïsme heel nuttig zijn, net als trouwens een contras- 

tering met een bekende monotheïstische godsdienst (dus de 
Joodse en Christelijke godsdienst). 

= De antieke mythen bieden rijk materiaal voor een studie van 

de nawerking van de Oudheid in latere kunstuitingen of zelfs 

in de hedendaagse dieptepsychologie om alleen maar het 

Oedipuscomplex en de Sisyphusmythe te vermelden. 

2.3.4. Wetenschap en techniek 

Voorkeur verdienen die themata waarin de Grieken uitgeblonken 
hebben b.v. geneeskunde, aardrijkskunde. 

Het eigene van de Griekse wetenschap komt ook aan het licht in een 

vergelijking van antieke teksten met moderne b.v. de beschrijving 

van een of ander dier door Aristoteles vergelijken met een moderne 

tekst uit een hedendaags handboek voor biologie. 

2.4. Nawerking 

2.4.1. Vergelijking blijft een bij uitstek geëigend middel om lessen 
Griekse cultuur uit te werken en te stofferen, vooral om de onder- 

linge afhankelijkheid, gelijkenissen en verschillen te doen uit- 

komen. Zo kan men tonen dat een cultuur niet alleen chronologisch- 
verticaal, maar ook ín haar horizontale geledingen als taal, kunst, 

politiek, socio-economische denkbeelden en instellingen een duide- 
lijke coherentie bezit. 

2.4.2. De nawerking van de Griekse cultuur kan geïllustreerd worden met 
voorbeelden uit de latere literaturen, maar ook uit de muziek, 
beeldende en filmische kunsten. Wel moet men erop toezien dat de 
Griekse cultuur centraal staat. Het verdient aanbeveling deze na- 

werking aan te tonen met voorbeelden, die in hun genre meester- 

werken zijn. 

2.4.3. Om het antieke gedachtengoed dichter bij de leerlingen te brengen 

doet men een beroep op actualisering. Ook hier zal de Oudheid 

centraal staan. Anders stelt men de poort wijd open voor Hinein- 

interpretation. Men vestigt de aandacht op essentiële gelijkenis- 
sen en verschillen tussen enerzijds de Oudheid en anderzijds onze 

eigen tijd en leefwereld. B.v. Orpheus. 

> 3. Didactische wenken 

3.1. 

3.2. 

à 

Leermiddelen 

Een goede mediatheek is het beste hulpmiddel om degelijk les te geven. 
Nodig zijn bijgevolg : de tekst van de literaire meesterwerken in een 

onkreukbare vertaling, kaarten, diareeksen, filmstroken, transparanten, 

band- en plaatopnamen, video. 
Programmalijsten van schoolradio en schooltelevisie bieden nuttige in- 

formatie. Tevens laten zij toe in een beperkt tijdsbestek een haast vol- 

ledig overzicht van bepaalde facetten van de Griekse cultuur te verkrij- 

gen. 
Aan te raden is dat de leerlingen een plakboek of tekstboek aanleggen 

met illustratie en markante teksten uit de Griekse cultuur, zo mogelijk 

een diamontage en/of collage samenstellen. 

Werkvormen 

3.2.1. Bij verklaring van literaire teksten gaat men b.v. als volgt te 

werk 

— Expressieve lezing van het tekstgeheel, waarbij men reeds be- 

paalde klemtonen legt voor het tekstbegrip. 
— Opheldering van een aantal zakelijke moeilijkheden (namen, ge- 

ografische gegevens, data ...) 
- Via vragen nagaan of de leerlingen de tekst hebben verstaan. 

= Bij grotere gehelen de structuur doen inzien. 
— Analyse van karakters, verhaalelementen, psychologische gege- 

vens, historische waarde enz. 
— Evaluatie van de stelling van de auteur, mogelijk met vergelij- 

kingsmateriaal. 
- Expressieve lezing of creatieve verwerking door de leerlingen 

(voordracht of uitbeelding), 

3.2.2. Bij aanbreng van feitelijke kennis en achtergrondinformatie is 

een expose en cathedra, af en toe onderbroken door enkele vraag- 

jes om de aandacht gaande te houden de meest aangewezen methode. 

Opzoekingswerk door de leerlingen zelf verdient aanbeveling. 

3.2.3. Bij een les over beeldende kunsten zal men zoveel als mogelijk 

visueel te werk gaan. Bij de projectie van dia's en dgl. zal men 

de aandacht trekken op het typische in het kunstwerk en via vra- 

gen de leerlingen zelf de hoofdkenmerken doen ontdekken. Vooral 

van belang is dat de leraar zijn pupillen leert waarnemen : 

"nihil in intellectu nisi prius fuerit in sensu". 
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3.2.5. 

Groepswerk is aan te raden als de leerkracht goed afgelijnde 
opdrachten weet te geven rond uitgekozen materiaal. Daar de 
meeste leerlingen leken in het vak Griekse cultuur zijn, vergt 
groepswerk deskundige en volgehouden voorbereiding en begeleiding. 
Zelfactiviteit kan niet lukken zonder inspanning zowel van de 
leraar als van de leerling. 
Het groepswerk of klasgesprek kan wellicht maximaal aangewend 
worden bij evaluatie van morele en esthetische aard. Dit kan al 
eens gebeuren in een pro-et-contra-discussie. 

Transfer van het ene vak naar het andere in vakoverstijgende 
benadering is aan te raden, waar mogelijk b.v. in literatuur, 
esthetica, muziek ... 

  

WENKEN VOOR EEN GOEDE EVALUATIE 
      

1. Algemeen 

lade 

Lee 

Evaluatie hangt nauw samen met doelstellingen. In het hoofdstuk doel- 
stellingen werden vier belangrijke aspecten aangeduid die zeker aan bod 
moeten komen in het vak Griekse cultuur : 
nl. : — kennis over de oudheid opdoen 

- vaardigheden verwerven 

- attitudes eigen maken 

- een confrontatie leren opbouwen tussen de Oudheid en de huidige 

maatschappij. 

Elk van die aspecten zal dus aan bod moeten komen in de evaluatie, naar 

een passende verhouding. 

De leerkracht zal ook bewust de vormen kiezen waarin die evaluatie 
gebeurt. Tests, toetsen, proefwerken, taken, groepswerk, verzorgde 

schriften, aangelegde documentatiemap e.a. kunnen hierbij dienen als 

observatiemateriaal. 

Slechts die middelen en vormen komen voor de evaluatie in aanmerking 

die tijdens het leerproces werden aangebracht,b.v. inhoudelijk en/of 

stilistisch bespreken van een niet bestudeerde tekst mag pas tijdens een 

overhoring gebeuren, indien een soortgelijke tekst in de les is behan- 

deld en dan ook een methode tot bespreking is aangegeven. 

2. Concrete toepassing 

Zele 

2.2. 

Bij het begin van het schooljaar legt de leerkracht duidelijk uit wat 
hij wil bereiken en hoe. Zo kennen de leerlingen de gestelde verwachtin- 

gen en eisen. 

De leerkracht zou met actieve en geïnteresseerde leerlingen het speci- 

fiek doelstellingenpakket kunnen opmaken. 

In de loop van het schooljaar kunnen verscheidene momenten van evaluatie 
ingelast worden : 

- over de kennis van de geziene leerstof 

Dit kan gebeuren door mondelinge of schriftelijke overhoringen, ofwel 

sporadisch ofwel na afwerking van een groter leerstofgeheel. 

- over vaardigheden 

De leerkracht doet de leerlingen ook middelen, methodes aan de hand 
om de eigen vorderingen na te gaan. Een goede oefening is b.v. aan de 
leerlingen te vragen zelf een korte literaire tekst eerst enkel inhou- 
delijk te bespreken en nadien ook stilistisch en het resultaat ervan 

met hen te evalueren ; of een kunstwerk (bouwwerk, beeldhouwwerk, 

schilderwerk ...) te laten bespreken : o.a. opzoeken welke de achter- 

grond van het werk is, het een plaats geven in de verschillende kunst- 

richtingen en er uiteindelijk een verantwoord oordeel over laten 

uitspreken. 

= over attitudes 

Objectieve normen aanleggen bij het beoordelen van attitudes is moei- 
lijk. Een klasgesprek, een bezoek aan een museum, het werk besteed aan 
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2.4. 

het aanleggen van een documentatiemap, gemaakte vorderingen, persoon- 

lijke lectuur bieden gelegenheid tot observatie. 

= confrontatie van de oudheid met de hedendaagse wereld 

Bij deze basisdoelstellingen is het duidelijk dat een confrontatie pas 

kan gebeuren, wanneer de twee elementen van de vergelijking (Oudheid — 
huidige maatschappij) gekend zijn. 

Dat zal dus enkel kunnen gebeuren voor een beperkt onderwerp en een 
welafgelijnde periode en plaats, geschikt b.v. voor persoonlijk werk 

of groepswerk. 

… Evaluatie van het leerproces 

Of en hoe een bepaald onderdeel van de leerstof is overgekomen, kan men 

nagaan door b.v. volgende vragen te stellen : 

= is de leerstof te gemakkelijk — te moeilijk - goed ? 

— welke onderdelen snap je niet ? 

= heb je aanmerkingen betreffende de aanpak van de leerkracht ? 
— wat wil je verbeterd zien ? 
— hoe vond je de sféer in de klas ? 

In de grote proef moet volgens een passende verhouding nagegaan worden 

in welke mate alle aspecten van de doelstellingen werden bereikt. 
De cognitieve toets volgt een opgaande moeilijkheidsgraad. S 

De puntenverdeling is vooraf opgemaakt, de minimumeis is vooraf bepaald. 

Het reproduceren van louter feitenmateriaal stelt een hogere minimumeis 

dan produkten van eigen inzicht. 

De soorten vragen variëren van vrije-antwoord-vorm naar de keuze-ant- 

woord-vorm. De keuze-antwoord-vorm (nl. juist of onjuist - sorteervorm - 

multiple choice) is meer geschikt om exacte feiten te evalueren. De 

vrije-antwoord-vorm met misschien heel wat richtingsvraagjes past goed 

voor analyse en synthese. Voor evaluatie is de volledig vrije-antwoord- 

vorm wel goed geschikt. De resultaten worden nadien met de leerlingen 

besproken en er worden besluiten uit afgeleid. 
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