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PROLEGOMENA

Het hiervoorliggende corpus bevat een eerste — uiteraard niet defini-
tieve - formulering.

De doelsteilingen zijn sinds geruime tijd het voorwerp van studie in
de N.V.K.H.0.-Werkgroep Oude Talen. Die studie is nog niet voltooid.
Het hoofdstuk "Doelstellingen en motiveringen" is een eerste benade-
ring. Het mist nog de wetenschappelijke techniek om te komen tot ope-

rationele doelstellingen.

Het deel gewijd aan de Latijnse Activiteit is de tekst zoals hij werd
geformuleerd door de subcommissie O.T., rekening gehouden met de eer—
ste, uiteraard onvolledige, evaluatie door de leraars na een half
jaar experiment. Bij het einde van het eerste jaar proeflopen zullen
beide vergaderingen de tekst opnieuw onderzoeken.

De observatiefiche, oorspronkelijk een volledige fiche voor het vak
oude talen, werd door de leraars vereenvoudigd tot een functionele
fiche, speciaal voor het observatievak Latijnse Activiteit.

De bibliografie werd beknopt gehouden in functie van de oude talen in
het V.S.0., waarover nog weinig verscheen.

 

1. ALGEMENE DOELSTELLINGEN EN MOTIVERINGEN

Wij willen op basis van taalkunde en klassiek geworden antieke
literatuur de leerlingen helpen geestelijk volwassen te worden on
rijp om verantwoordelijkheid te dragen in hun leven. De doelstelling
van het oude talen-onderricht situeert zich bijgevolg op het vlak van
de algemene vormin, especificeerd in formele en ethische-culturele
vorming als een diepgaande inwijding in de belangrijke facetten van
het/ons maatschappelijk leven.

 

De formele vorming komt tot stand door het verwerven van een
bepaald niveau van kennis der oude talen met hun eigen structuur :
flecterend,synthetisch, eigen woordvolgorde, eigen zinsbouw en
periodenbouw ; bovendien door het verwerven van een efficiënte, me-
thodische benaderingswijze.

De sthisch-culturele vorming komt tot stand via het verwerven
van een zekere vertrouwdheid met de antieke wereld, die aan het begin
staat van de westerse cultuur en ermee vergroeid is. Door de lectuur
van auteurs die schreven of dichtten over gevarieerde problemen van
het menselijk leven, op een ogenblik dat dit leven nog niet de com-
plexiteit van de huidige wereld bezat, wordt de leerling geconfron-
teerd met de essentiële, nog overzichtelijke problematiek van het
menselijk bestaan : verhouding tot het bovennatuurlijke, verhouding
tot de medemens in individu en gemeenschap, verhouding tot de dingen
of tot de produkten van het menselijk scheppinge- of organisatietalent.
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Het behoort tot de taak van de leraar deze confrontatie geleidelijk
te helpen omzetten in een verantwoord engagement.

Deze formele en ethisch-culturele vorming door middel van taal
en letterkunde draagt bij tot de ontwikkeling van de algemene atti-
tudes in het opgroeiende kind.

Vooreerst de attitudes die gemeenschappelijk zijn aan elke stu-
die en die zich situeren zowel op het domein van de karaktervorming
als van de ontplooiing van geest en gemoed : ijver, zorg, grondig-
heid, concentratie- en assimilatievermogen, doorzettingswil, geheugen,

planmatig werken, culturele interesse, sociale zin e.a.

Vervolgens de attitudes die gemeenschappelijk zijn aan elke taal-

studie : taalgevoeligheid, taaldenken, taalkunst in morfologische, syn~
tactische en stilistische structuren. Vermits taal en denken de twee
polen van een constante wisselwerking zijn, kan het belang van een
efficiënte taalvorming niet genoeg benadrukt worden voor het denken,
het voelen en het zich uitdrukken van de jonge mens.

Ook de attitudes die gemeenschappelijk zijn aan elke letterkun-
dige studie : het leren oordelen, smaken, ingewijd worden in de lite-
raire genres en het zien bezinnen op de problemen van het menselijk
bestaan.

Daarnaast komen de attitudes die meer specifiek zijn voorhet
onderricht in de oude talen en de antieke cultuur.

Belangloosheid in de studie, riodig voor vele prestaties van
intellectuele en culturele aard. Het gaat immers enerzijds om een
taal met een eigen genie en anderzijds om een cultuur die veraf ligt,
en toch bezitten beide, deze taal en deze cultuur, genoeg motiverings-
elementen voor studie.

Abstractievermogen, zowel in het taalkundig denken, als in de
cultureel-maatschappelijke situatie, abstractievermogen dat aan de
oorsprong ligt van elk creatief denken.

Vermogen tot taalkundige analyse en synthese, met de nodige zin
voor taalobservatie, -acribie, -nuance en -intuïtie, vermits het om
flecterende talen gaat waarin het kleinste morfologische element een
gemantische waarde kan hebben en de zin van het geheel niet alleen
ontstaat door het naast elkaar plaatsen en verrekenen van de onder
delen.

Het eigen genie van de oude talen vraagt een specifieke bena-
deringswijze, d.w.z. een eigen methode die complexer is in haar
activiteiten dan in het moderne talen-onderricht. De complexiteit
van de benaderingswijze vrijwaart de leerlingen van automatismen, en
is een voorbereiding op een creatief-wetenschappelijke methode.

Vermogen tot gedisciplineerd en gestileerd denken en voelen, door
het 1ézen van meesters die geleerd hadden zich logisch en beheerst
te uiten in een verfijnde constructie, waarin de zin voor essentie
en accidenten structureel verwoord zijn, zonder mechanisch te worden.  
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Kritisch denken en voelen, zowel in de taalfeiten als in de cul-

tuur-gegevens, vermits hier andere, met de moderne taal en cultuur

vergelijkbare patronen gehanteerd worden.

Cultureel -maatschappetijke herbronning, vermits we aan de bron

stean van de moderne samenleving die in haar autonome verwachtingen

nood heeft aan zin voor relativering en in haar complexiteit nood aan

zuivere oorsprongsideeën.

Verantwoord engagement in de maatschappij, door de kritische

“afsteliing" van de leerling op de zin van het huidige gebeuren en op»

de verantwoordelijkheid hierin van mens en instelling, zoals deze

verantwoording geleerd en beleefd wordt door grote persoonlijkheden

uit de Grieks ‘cmeia.e Oudheid,

II. LATIJNSE ACTIVITEIT IN HET EBRSTE JAAR
 

A. De bedoeling van het vak

De hoofdbedoeling is : met het oog op een verantwoorde oriëntering
van de leerlingen, te observeren welke aanleg, bekwaamheid en moti-

vering ze bij het begin van het secundair onderwijs bezitten.

Met name helpt dit vak ontdekken :

— de graad van inzicht en begrip voor de uitdrukking van een ge-
dachte in een flecterende teal ;

— het vermogen om op te merken, te analyseren, te abstraheren en

synthetisch te denken ;

— de graad ven intellectuele en culturele belangstelling en weet
gierigheid ;

= de geschiktheid en motivering voor een doorgelreven studie van
de klassieke talen.

De secundaire bedoeling is : bij te dragen tot de vorming die door
het secundair onderwijs beoogd wordt. Dit doet de Latijnse Activi-
teit door :

- de bovengenoemde bekwaamheden te ontwikkelen ;
— het gevoel, de verbeelding en de intuïtie te stimuleren ;
- dank zij het contact met het Latijn als taal, het inzicht in de
moedertaal en de moderne talen te bevorderen ;

- dank zij het contact met de antieke cultuur, de leerlingen cul-

tureel te verrijken ;
— de vorming door middel van de oude taal en cultuur openstellen
voor de gehele jeugd van het secundair onderwijs is een middel
om de sociale en culturele handicap van een groot deel van onze
schoolgaande jeugd enigszins te verminderen.

B.

 

Gevolgtrekkingenvoor de methode ende evaluatie
Het hoofddoel is dus allerminst Latijnse grammatica of woordenschat
bij te brengen, wel de reacties na te gaan van de leerlingen die
voor het eerst kennis maken met een taal die in hoge mate beroep
doet op analyse, synthese, intuïtie en verbeelding. Bij het begin
van de fundamentele optie Latijn (of Grieks) in het tweede jaar
van het secundair onderwijs, wordt overigens nog niets veronder-
steld inzake kennis.

Er worden voor dit vak geen huiswerken in de traditionele zin ge-
geven, wel occasionele taken en opdrachten ; ook geen proefwerken

waarin wordt nagegaan of een bepaald kennispeil bereikt is, maar
wel veelvuldige toetsen, mondeling en schriftelijk, in functie van

de observatie.

Ook wordt niet gevraagd dat men een welomschreven programma afwerkt :
men gaat net zo snel of zo traag als voor de observatie (hoofddoel)
en voor een eventueel wekken van inzicht en belangstelling (neven—
doel) nodig is.

De beoordeling door de leraar, neer te leggen in een verslag waar
aan ook de klasseraad en het R‚[.S.-centrum meewerken, zal dan ook
steunen op de aanleg en de belangstelling van de leerlingen, niet
op hun verworven kennis.

Lectuur en toelichting van zeer eenvoudige teksten of zinnen met
culturele waarde.

Verwerking van die lectuur in de vorm van :

- vragen en oefeningen m.b.t. de essentiële gegevens van de con-
gruentie, de verbuiging, de vervoeging en de woordvolgorde ;

— studie van het Latijnse woord met zijn afleidingen en samenstel
lingen, liefst in etymologisch verband met Nederlandse, Franse
of Engelse woorden.

Gebruik van audio-visuele middelen (documenten, dia's, klankbeel-

den e.d.) om de culturele belangstelling te toetsen en te prikkelen.

Om ook de keuze Grieks in het tweede jaar te kunnen verantwoorden
en de drempelvrees voor dit vak te overwinnen, wordt gedurende het
derde trimester van het eerste jaar, naast het Latijn, ook een ini-

tiatie in het Grieks gegeven. Vertrekkend van gekende woorden,
leidt men de leerlingen naar een hanteren van de Griekse letters
en woorden met als operationele doelstelling : lezen en schrijven
van het Grieks,

Uurverdeling

Het vak zal twee uur per week gegeven worden gedurende het ganse
jaar.  
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1. INLEIDING

Na de initiatie met obsorvatieperspectief van de curous "Latijnse Activiteit” tijdens
het eerste jaar V.S.0., is het de bedoeling in het tweede jaar de basis te leggen

voor 1) een grondiger kennis van de Latijnse of Griekse taal;
2) een doorgedreven methode van taalstudie;

3) een ruimere historisch -culturele studie van de antieke oudheid.

Naast de uitbreiding van de inhoud zijn de grondige aanpak en intensivering van
het ritme kenmerkend voor deze beginstudie. Uitbreiding, grondigheid en intensiteit
zijn trouwens verantwoord, vermits we nu werken met leerlingen van wie we, na een

jaar observatie, menen dat ze aanleg en motivering hebben voor de studie van de

oude talen en cultuur. Het spreekt vanzelf dat dit proces slechte geleidelijk op-

gedreven wordt en herhaling impliceert in overeenstemming met het groeiende assi-

milatievermogen van de leerlingen.

Het leerplan blijft opzettelijk vaag in de afbaksning van de leerstof. Vooreerst
gaat het om een leerplan dat, in de experimentele fase, nog moet uitgeprobeerd worden.

Vervolgens is, voor een leerplan talen op het niveau van deze klas, de fundamentele
werkmethode belangrijker dan de leerstof. De concentrische methode i.v.m, het taal-

onderricht maakt het onmogelijk gedetailleerd te zijn in het formuleren van de
inhoud, Na ervaring zullen we wel kunnen vaststellen na hoeveel jaren deze leerlingen

de taal relatief voldoende beheersen om met vrucht bepaalde auteurs te lezen.
‘

Intussen vraagt de concentrische methode te vertrekken met het meest frequente en

geleidelijk uit te breiden, kwantitatief naar het minder frequente, kwalitatief door

het froquente steeds grondiger te leren beheersen; b.v. : tijdens dit jaar leren de

leerlingen de genitief gebruikon in zijn meest voorkomende functies; in de volgende

jaren komt de genitief terug en worden er andere functies aan toegevoegd, zodat na

een bepaalde tijd de leerlingen voldoende kennis bezitten om de auteurs te begrijpen.

Een andere methodologische aanduiding in het leerplan, nl. "morfologie in functie
van de syntaxis", maakt een stofafbakening nog moeilijker, omdat mon de taal ale
geheel wil bestuderen, niet gecompartimenteerd in eerst morfologie, daarna syntaxis
en later stijl. Men wil de taal niet versnijden tot louter formele deelelementen,
maar in een levend verband leren assimileren. Daarvoor zijn gebonden en zo vlug
mogelijk authentieke teksten het aangewezen materieel.

De frequentie is het richtsnoer zowel voor het aanleren van de hoofdzaken van de
grammatica als voor de woordenschat, met dien verstande dat voor dit laatste onder-
deel bepaalde begrippen, alhoewel frequent maar nog niet hanteerbaar voor een te
jeugdige leeftijd, b.v. een filosofische woordenschat, naar latere Jaren dienen
verschoven te worden,

Principieel is er voor deze klas, waarin het verwerven van de taalbeheersing nog
centraal staat, geen onderscheid te maken tussen een leerplan Optie Latijn en Optie
Grieks, vermits beide nog dezelfde doelstellingen hebben.

Wel dient een ernstig onderscheid gemaakt te worden tussen de fundamentele opties
en de complementaire opties. Deze laatste moeten met een geringer aantal uren onge
veer eenzelfde peil bereiken in het begrijpen van de teksten. Het leerplan spreekt
daarom van een "meer directe methode", zodat deze cursus geen afgezwakte curaus
wordt, maar een cursus met een eigen profiel. De formele vorming zal hierin nood=

Ii.
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gedwongen minder aan haar trekken komen. Het ware nochtans te hopon dat na een
bepaald aantal jaren de leerlingen van de complementaire optie mee kunnen in het
lezen van de auteurs met de leerlingen uit de fundamentele optie, zodat overgangen
binnen de opties ook in die richting mogelijk blijven.

Het experiment zal dit echter moeten uitwijzen.

Aan de antieke cultuur, die volgens het leerplan occasioneel wordt gegeven, moet
de nodige aandacht besteed worden. De realia in de teksten en af en toe een
synthese bieden hiertoe de gelegenheid. Het zou nuttig zijn indien de leerkracht
oude talen tevoren zich liet inlichten over het leerplan geschiedenis in dit jaar.
om te weten wat de leerlingen reeds kennen 4.v.m. de geschiedenis van de klassieke
oudheid.

Over de pedagogische begeleiding door huiswerken, ondervragingen, taken, geheugen-
les, didactisch materieel e.d. wordt nog niets gezegd, omdat men vertrouwt op de
pedagogische ervarenheid en op de inzet van de leraars in het experiment, die zelf
tot de meest geschikte hulpmiddelen moeten komen zonder dwang vanuit een traditio-
neel keurslijf. Het ontbreken van richtlijnen in die zin, is geen depreciatie van
de begeleiding, maar een open ruimte om creativiteit te wekken bij de leerkrachten.

VOORLOPIG LEERPLAN s LATIJN IN HET TWEEDE JAAR V.5.0.

 

FUNDAMENTELE OPTIE

 

1. Concontrische studie van de hoofdzaken van de morfologie in functie van de
syntaxis, op basis van hun frequentie in het klassieke proza.
Onder concentrische studie verstaat men : vertrekken van de moest frequente
elementen van de hele taal, nl. de morfologie verbonden met de eraan beantwoor-
dende syntaxis, en de kring elk jaar systematisch uitbreiden.

2. Progressieve studie van de basiswoordenschat in functie van de te lezen teksten,
aangepast aan de leeftijd van de leerlingen, met occasionele studie van de
semantiek.

3. Occasionele studie van de antieke cultuur.

COMPLEMENTAIRE OPTIE

 

Hetzelfde leerplan ale in de fundamentele optie, met weglating van een aantal
minder frequente taalverschijnselen en met beperking van de ocfeningen. Nochtans
wordt voor deze cursus een beroep gedaan op een meer directe methode die vlugger
leidt tot lectuur onder voortdurende begeleiding van de leraar.
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III. VOORLOPIG LEERPLAN : GRIEKS IN HET TWEEDE JAAR V.S.0.

 

FUNDAMENTELE OPTIE

1. Concentrische studie van de hoofdzaken van de morfologie in functie van de

syntaxis, op basis van hun frequentie in het klassieke proza.
Onder concentrische studie verstaat men ; vertrekken van de meest frequente
elementen van de hele taal, nl. de morfologie verbonden met de eraan beantwogr-
dende syntaxis, en de kring elk jaar systematisch uitbreiden.

2. Progressieve studie van de basiswoordenschat ‘in functie van de te lezen teksten,

aangepast aan de leeftijd van de leerlingen, met occasionele studie van de |
semantiek.

3. Occasionele studie van de antieke cultuur.

COMPLEMENTAIRE OPTIE
 

Hetzelfde leerplan als in de fundamentele optie, met weglating van een aantal

minder frequente taalverschijnselen en met beperking van de-oefoningen. Nochtans
wordt voor deze cursus een beroep gedaan op een meer directe methode die vlugger
leidt tot lectuur onder voortdurende begeleiding van de leraar.

 

 


