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À. CURSUS VAN 4 LESTIJDEN |

   
 Le

 

  EERSTE JAAR ORIENTATIEGRAAD-DOORSTROMING
  

I.

IT.

SITUATIESCHETS

1. Men moet een onderscheid maken tussen de doelstellingen van de
cursus Latijn of Grieks van 4 lestijden en die van 2 lestijden.
De eerste wil tot echte taalkennis voeren, de tweede wil zich
beperken tot een contact met de antieke cultuur zonder daarbij
het taalaspect helemaal uit te sluiten. De programma's zullen
dientengevolge ook duidelijk moeten verschillen.

2. In de cursus van 4 lestijden hoeft geen onderscheid gemaakt te
worden tussen het leerplan Latijn of Grieks van de fundamentele

optie Oude Talen en dat van de complementaire opties Oude Talen A.

3. Steeds wordt verondersteld dat de leerlingen tenminste 2 lestij-
den Latijn of Grieks hebben gevolgd in het 2de observatiejaar.

Wie dat niet heeft gedaan, moet er voor zorgen langs een andere
weg het minimum aan kennis op te doen dat nodig is om de lessen
in het 1ste oriëntatiejaar te kunnen volgen.

4. Er moet een speciale regeling worden uitgewerkt voor het geval
dat in dezelfde school de twee verschillende fundamentele opties

Oude Taal zijn gekozen in het 2de observatiejaar en die twee
groepen in het iste oriéntatiejaar samen de cursus Grieks van 4
lestijden plus de cursus Latijn van 4 lestijden moeten volgen.

5. De afzonderlijke leerplannen zijn alle gebaseerd op dezelfde
methodische principes als het leerplan Oude Talen van het 2de

observatiejaar. Men vindt ze uitgewerkt in "V.S.0. Observatie-
graad, Leerplan 1971-1972, Fundamentele Optie Oude Talen, Latijn-
Grieks, Complementaire Optie Oude Talen, Latijn-Grieks", met name

in I. Inleiding. Deze principes worden verder stilzwijgend ver-
ondersteld.

DOELSTELLINGEN

Vooraf wensen wij er de aandacht op te vestigen dat een aantal punten
reeds behoren tot de doelstellingen van vorig jaar, waar zij niet
werden geformuleerd. De verwijzingen bij de doelstellingen refereren

naar M. VERSCHOOREN, Formele doelstellingen bij het onderwijs van

klassieke talen en literatuur, Nova et Vetera, XLIX (1971-1972) 5,
pp. 544-585, waar men eveneens een aantal voorbeelden bij de doel-
stellingen aantreft.

1. Vocabularium

- passieve kennis van de woordenschat, aansluitend bij de te lezen
teksten, inclusief de geëigende betekenis van de prae- en
suffixen (1.11)

= bekendheid met het bestaan van woordfamilies, synonymie en

homonymie tussen de verschillende woorden en van het seman-
tisch veld van één bepaald woord (1.21)  



4.-

- kennis van de ontwikkeling in de tijd van sommige woorden m.b.t.
hun vorm en betekenis (etymologie), aansluitend bij de te lezen
teksten (1.22)

Grammatica en stilistiek

- kennis van de taalkundige terminologie, aansluitend bij de te
lezen teksten (1.11)

— kennis van de ontwikkeling in de tijd van sommige taalverschijn-
selen (histor. taalbeschouwing), aansluitend bij de te lezen
teksten (1.22)

- herkennen van de verschillende soorten gebieden van de studie-
stof, zoals bijv. morfologie - syntaxis, of morfologie van het
naamwoord — morfologie van het werkwoord (1.23)

= bekendheid met de eigenschappen van de verschillende typen en
classificaties waar een bepaald morfologisch of syntactisch ver-
schijnsel (zoals naamval, wijs) kan ondergebracht worden (1.23)

= kennis van de voornaamste regels m.b.t. de klankleer, morfologie,
syntaxis en stilistiek (43

- vaardigheid om de elementen in een geheel af te zonderen en te
identificeren (woord, zin) (4.10)

= Gare om de elementen in hun onderlinge relatie te vatten
. ‘

Auteurs

- kennis van de cultuur-historische terminologie aansluitend bij
de te lezen teksten (1.11)

- kennis van specifieke feiten die fundamenteel geacht worden voor

het begrijpen van de te lezen teksten, zoals bepaalde jaartallen,
gebeurtenissen, personen, plaatsen, ontdekkingen, informatie-
bronnen e.d. (1.12)

- bekendheid met enkele vormen en conventies van verhalen, karak-
tertekening en beschrijving in klassiek proza of poézie (1.21)

~ herkennen van de verschillende typen van vragen bij een tekst
(tekstbegrip, interpretatievragen ...) (1.23

- kennis van de geéigende technieken om de te lezen teksten te
benaderen (1.25)

- kennis van de structuur in verhalende teksten (1.31)
- bekwaamheid de impliciete nevenbetekenis van een woord te vatten

vanuit de context (2,10)
= bekwaamheid een tekst in kortere of meer abstracte termen om te
werken (2.10)

— bekwaamheid een tekst om te zetten in de moedertaal (2.10)
— bekwaamheid begrippen en structuren die besproken werden in een
bepaalde tekst toe te passen in een andere tekst (3.00)

— vaardigheid in het opsporen van gegevens, geconcentreerd rond
een bepaald aspect van een persoon of een situatie (4.10)

= vaardigheid een tekst dusdanig te analyseren dat uit het aanvan-
ith. diffuse geheel steeds scherper de delen naar voren treden
4.10

- bekwaamheid in de herkenning van waarden die behoren bij verschil-
lende wijzen van handelen (karaktertekening, verhaal .….…) (6.20)

5.-

4. Antieke cultuur

- kennis van de cultuur-historische terminologie, aansluitend bij
de occasionele studie van de antieke cultuur (1.11)

- kennis van specifieke feiten die fundamenteel geacht worden voor
een inzicht in de antieke cultuur, zoals bepaalde jaartallen,

gebeurtenissen, perioden (1.12)
= een zekere kennis van de antieke cultuur en haar gevolgen voor

de beschaving (1.22)

LEERSTOFAFBAKENING

A. LATIJN
1. Concentrische uitbreiding van de taalstudie

Voortbouwend op de basiskennis die in de observatiegraad ver-
worven is, moet nu fundamentele aandacht geschonken worden aan

die taalelementen die nodig zijn voor het verstaan van de
teksten. Tegelijkertijd zal steeds meer aandacht geschonken

worden aan de taalelementen die het esthetisch waarderen voor
de leerlingen mogelijk maken.

2. Vocabularium

Brogressieve studie van de basiswoordenschat (Latijn - Nederlands)

en elementaire kennis van de semasiologie der belangrijkste
woorden (families, synonymie, semantisch veld e.a.) in functie

van de te lezen teksten.

3. Auteurs
De leraar zal de keuze van de teksten aanpassen aan het niveau
van de leerlingen. De leerlingen kunnen op dit niveau nog geen

lange teksten lezen en nog geen grote gehelen overschouwen.
Bijgevolg zal men korte verhalen, karakters en beschrijvingen
kiezen in proza of poëzie. De leraar kan aldus teksten kiezen

uit verschillende auteurs (Caesar, Nepos, Ovidius, Cicero e.a.),
op voorwaarde dat elk stuk voor de leerlingen toegankelijk is
en een eenheid vormt.

4. Thema en/of motief

De studie van een thema en/of motief in verband met het dage-
lijks leven is vrij. Deze studie sluit bij voorkeur aan bij de
teksten die men leest (cfr. auteurs). Een motief is een aspect

van de bestaanservaring, zoals familiebanden, kameraadschap,
gastvrijheid, trouw, tucht, macht e.d. Deze kunnen belicht
worden door parallelteksten. Wanneer men in een tekst een motief

geïncarneerd vindt in een personage dat aanleiding gegeven
heeft tot een literaire traditie (literair thema), kan men
hierop de aandacht vestigen.

5. Cultuur

Occasioneel een ruimere historisch-culturele studie van de
klassieke oudheid aan de hand van authentieke teksten.  



B. GRIEKS

1. Concentrische uitbreiding van de taalstudie
 

a. Repetitie van de morfologie van het naamwoord en het werk-
woord.

b. Verdere studie van de morfologie van het werkwoord en de
gewone syntactische verschijnselen die daarmee zijn verbon-
den ; studie van de syntaxis van de naamvallen.

ce. De concentrische uitbreiding van de studie van de grammatica
dient bij voorkeur te geschieden aan de hand van de gelezen
teksten.

2. Vocabularium

Progressieve studie van de basiswoordenschat (Grieks - Nederlands),
repetitie en uitbreiding van de kennis der afleidingsbeginselen.

3. Teksten

Lectuur van eenvoudige of vereenvoudigde verhalende teksten.
1

4. Cultuur

Voortzetting van de occasionele studie van de Griekse cultuur
overeenkomstig. leeftijd en belangstellingswereld. \

IV. EVALUATIE

1. De leerkrachten zullen de vorderingen in de docimologie integreren.

2.

5.

Een efficiénte evaluatie van de leerling gebeurt maar aan de hand
van toetsen die een zekere regelmaat vertonen in de begeleiding.
Eindetrimester- of eindejaarsproefwerken zijn maar een voortzetting
van deze toetsen op een ruimere stof.

De leerlingen moeten de toetsen ervaren als de begeleiding van de
leraar voor hun zelfevaluatie. Daarom hoeven niet alle toetsen
automatisch omgezet te worden in eindejaarspunten. Ook de ouders
moeten de toetsen als eea vorm van begeleiding ervaren, in termen
en/of waardecijfers die voor hen begrijpelijk zijn.

De methode om objectieve toetsen op te stellen is niet gemakkelijk,
vraagt oefening en bespreking met collega's. Zij is o.m. afhanke-
lijk van de doelstellingen die gradueel moeten verworven worden
door en bij de leerlingen aan de kend van verschillende onderwijs-
methodes. Daar de leraar materiële en formele doelstellingen voor

ogen heeft, moet de evaluatie door de leraar en de zelfevaluatie
door de leerling daarmee gelijke tred houden. Ben zekere formali-
sering van de doelstellingen kan de objectiviteit van de evaluatie
alleen ten goede komen, hoewel de subjectiviteit van de leraar
niet steeds kan en dus hoeft uitgesloten te worden.

Opdat de leraars elkaars taal zouden spreken, is het nodig dat in
eenzelfde school allen binnen eenzelfde doelstellingenmodel werken,

zodat de evaluatie in de verschillende vakken vergelijkbaar is.

Ten

6, Een toets of test - het weze een huiswerk, een taak of een proef-
werk ... - en elke methode van uitvoering door de leerling - het
weze een vraagstelling met open of gesloten antwoord, individueel
of per groep ... - moet door de leraar goed worden voorbereid.
De bedoeling ervan moet voor leraar en leerling duidelijk zijn.
Bovendien gooit men de leerling niet in een methode van evaluatie
voor een toets die met eindejaarspunten gesanctioneerd wordt,
zonder dat hij op deze methode voldoende werd voorbereid.

7. Voor een dynamische evaluatie is het onontbeerlijk dat de leraar
en met hem de leerling, dat zij beiden dus een inzicht hebben in
de evolutie van de leerling wat betreft kennis van de leerstof
en de methodes en wat betreft de attituden.

NOOT : Voor eventuele bibliografie : zie tweede jaar oriéntatiegraad-

doorstroming blz. 8 tot 11.

 



 

 
TWEEDE JAAR ORIENTATIEGRAAD-DOORSTROMING

 
 

I. SITUATIESCHETS

Cfr. eerste oriéntatiejaar-doorstroming : blz. 3

II. DOELSTELLINGEN

III.

Cfr. eerste oriëntatiejaar-doorstroming : blz. 3 tot 5

LEERSTOFAFBAKENING

A. LATIJN
1. Concentrische uitbreiding van de taalstudie

De leerlingen hebben reeds voldoende taalstudie uchter de rug
om in een synthetisch overzicht de voornaamste elementen van
de morfologie en de syntaxis te herhalen met eventuele referentie
naar de historische grammatica, om hen meer inzicht bij te bren-
gen in het geheel der taal en haar evolutie.
De uitbreiding van de taalstudie zal occasioneel gebeuren aan de
hand van de gelezen auteurs. Hierbij zal meer aandacht geschon-
ken worden aan die taalelementen die leiden tot nuancering bij
het begrijpen der teksten.
De leerlingen moeten voor het eerst systematisch kennis maken
met de stijlstudie. De grote historici zijn daarvoor aangewezen,

maar in het briefgenre is deze studie onmisbaar.

Bibliografie

R‚J. MAES, De hoofdregels van de Latijnse Stilistiek, Averbode
(N.V. Altiora)

H. MENGE, Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik,
NHünchen (WH. Heubner) 1960

E. NORDEN, Die antike Kunstprosa, 2dIn., Stuttgart (B.G.Teubner)
1958

G. PRIESEMAN, Grundfragen und Grundlagen des altsprachlichen
Unterrichts, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht)
1962

H.A.A. SWUSTE, De structuur van de latijnse zin. Een methodisch
didactische studie, Groningen (J.B. Wolters) 1963

2. Vocabularium

Ook een herhaling van de basiswoordenschat is op dit niveau
noodzakelijk, met aandacht voor de woordafleiding. Het is dan
ook het geschikte ogenblik om de woorden met een op het eerste
gezicht gelijke betekenis te groeperen, zodat de nuancering der
verschillende woorden naast elkaar beter tot uiting komt. Bij
de lectuur van de auteurs wordt deze basiswoordenschat uitge-
breid met de meest frequente woorden.

9.-

Bibliografie

G. HUMPF, Kleine lateinische Synonymik, München (M. Hueber) 19592
K. KLAUS.- H. KLINGELHOEFER, Verbum Latinum. Lateinische Wort~

kunde nach Wortfeldern und Sinngruppen geordnet,
Düsseldorf (Schwann Verlag) 1960

H. MENGE, Lateinische Synonymik, Heidelberg (C. Winter) 1959
O. SCHOENBERGER, Lateinische Phraseologie, Heidelberg (C. Winter)

1955
K. VANGENECHTEN, Het juiste Latijnsche woord, Turnhout (Brepols)

1938

Auteurs

Aan de ontwakende zin der leerlingen voor objectiviteit en kri-
tisch denken kunnen wij beantwoorden door de lectuur van
historici : belangrijke fragmenten uit hun werk, geplaatst in
het kader van het werk. Hierbij mogen Livius en Sallustius zeker
niet ontbreken. Tevens kunnen de individuele standpunten van de
bestudeerde historici uit de oudheid met elkaar vergeleken worden.
Ook biedt deze lectuur ons de kans om de verschillende opvattin-
gen aan te tonen tussen de geschiedschrijvers uit de oudheid en
de moderne geschiedschrijving. De leerlingen moeten nochtans voor
alles leren ontdekken dat de grote geschiedschrijvers uit de
oudheid, door stilistische bekwaamheid, steeds de bedoeling had-
den een kunstwerk te schrijven. Deze aandacht voor de stijl kun-
nen de leerlingen verder ervaren door de lectuur van brieven,
waarin de individuele mens zijn gedachten en gevoelens tracht te
ordenen om ze mee te delen aan een medemens. De louter filoso-
fische brieven gaan het begrip der leerlingen nog te boven, zodat
we ze beter bewaren voor de hoogste klas, waar het filosofisch
denken aan bod komt. Op dit niveau komt het er op aan de leer-
lingen, met hun nog subjectieve levenservaring, in contact te

brengen met het leven van een ander mens, die zijn gevoelens en
wedervaren kunstig onder woorden wist te brengen.

Thema en/of motief

De studie van een thema en/of motief in verband met de Romeinse
maatschappij wordt aanbevolen (b.v. sociale toestanden, oorlog
en vrede, de vrouw in de Romeinse samenleving). Deze studie sluit
bij voorkeur aan bij de verplichte lectuur.

Bibliografie

J. CHEVALIER, La cité romaine à travers la littérature latine,
Lausanne (J. Marguerat) 1948

J.A. MAYER, Pontes, Stuttgart (Ernst Klett) 1971
W. MOERMAN, Lucerna Latina. Latijnse thematische bloemlezing,

Gent (Vyncke)
De reeks Histoire Ancienne van de Collection U2, uitgegeven bij

de Librairie Armand Collin te Parijs, biedt niets dan thematisch-
historische bloemlezingen.  
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5. Cultuur
Occasioneel een ruimere historisch-culturele studie van de Ro-
meinse maatschappij, naar aanleiding van de gelezen teksten.
De studie van een motief of thema (zie 4) kan een onderdeel vor-
men van deze cultuurstudie ; anderzijds kunnen de teksten die

voor dat motief worden aangehaald in vertaling worden gelezen.

B. GRIEKS

1. Concentrische uitbreiding van de taalstudie

De morfologie die in de loop van de eerste twee jaar Grieks ta-
melijk grondig is bestudeerd met het oog op het lezen van Griekse
teksten, niet met het oog op een actieve beheersing van die taal,
moet op overzichtelijke wijze worden gerepeteerd, waarbij de sa-
menhang met de syntaxis niet uit het oog mag worden verloren.
Speciale aandacht wordt daarbij gevraagd voor de morfologie van
het werkwoord. Ook moet de kennis van de reeds bestudeerde onder-
delen van de syntaxis worden opgefrist.
De studie van de syntaxis moet verder worden aangevuld, occasio-

neel naar aanleiding van de teksten die men leest, en nadien ook
meer systematisch. Hetzelfde geldt voor de elementaire begrippen
van de Griekse stilistiek. 7
Tenslotte vraagt de lectuur van Herodotus (en van eventuele pas-

sages uit de Odyssee) een introductie in het verschijnsel van de
Griekse dialecten, en meer bepaald een introductie tot het Ionisch.

Bibliografie

H. MENGE, Repetitorium der griechischen Syntax, München (M.Heubner)
1961

C.M.J. SICKING, Hoofdstukken uit de Griekse syntaxis, Amsterdam

(Polak & Van Gennep) 1971

2. Vocabularium

Het Grieks-Nederlands basisvocabularium dat de leerlingen in de

twee vorige jaren hebben aangeleerd moet worden gerepeteerd en
opgefrist. Verder moet het nog worden uitgebreid, in aansluiting
op de lectuur en aan de hand van een basisvocabularium dat reke-
ning houdt met hetgeen in onze Vlaamse humaniora feitelijk gele-

zen wordt. Belangrijk daarbij is de studie van de woordafleiding.
Ook de synonimiek moet nadere aandacht krijgen.

Bibliografie

V. FONTOYNONT, Vocabulaire Grec, Parijs (A. & J. Picard) 19626
S. BYL, G. DEMEYERE, F. DEBELS, Grieks basisvocabularium, Luik

(Dessain)
J. VAN BAEVEGHEM, Katalogcs, Grieks basisvocabularium, Wetteren

(Universa) 1972
J.H. SCHMIDT, Handbuch der lateinischen und griechischen Syno-

nymik, Leipzig (Teubner) 1889

11.

3. Auteurs

De lectuur zal hoofdzakelijk de geschiedschrijvers betreffen van
het verhalend type, met name Xenophon en Herodotus. Daarnaast
worden eenvoudige dialogen aanbevolen, b.v. uit Xenophon (lie-
morabilia) en Lucianus, eventueel verhalende fragmenten uit
Plato. In Qptimale gevallen moet het mogelijk zijn een aantal
verzen uit de Odyssee te lezen. Bij de lectuur van de historici
moet de aandacht vooral uitgaan naar de levendigheid, de psycho-
logie, het cultuurbeeld van de bestudeerde fragmenten, of naar
de diepere zin van de geschiedkundige verhalen (met name is dit
laatste het geval bij Herodotus) en veel minder naar de histo-
rische waarde.

4. Thema en/of motief

Aanbeveling verdient de studie van een thema en/of motief in ver-
band met de Griekse samenleving, b.v. de agonistiek ; de (Griek-
se) democratie tegenover het (Perzische) absolutisme ; het meisje
en de vrouw in het (Homerische em) klassieke tijdperk.
Voor bibliografie, zie na 5.

5. Griekse cultuur

Men gaat verder met de occasionele studie van elementen van de

Griekse cultuur naar aanleiding van de teksten die men leest. In
aanmerking komen o.a. de aardrijkskunde van Griekenland, het be-
grip Helleen, de scheepvaart, de figuur van Socrates, de sagen-
cycli, de nrakels, de spelen.

Bibliografie

Hellas, Ein Füurer durch Griechenland aus antiken Quellenstücken,
Hsg. von G. VON REUTERN (Heimeran), München 1958
J. CHEVALIER en R. BADY, L'âme grecque, Lausanne (J. Marguerat)

1941
M. GEBRARD, Lucerna Graeca. Griekse thematische bloemlezing,

Gent 1966
De reeks Histoire Ancienne van de Collectio U2 (zie onder Latijn)

Pausanias, Description de l'Attique. Traduction et notes de Mar-
guerite - Yon. Collection Voix

EVALUATIE

Cfr. eerste oriëntatiejaar-doorstroming, blz. 6 en 7
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B. | CURSUS VAN 2 LESTIJDEN ||
i

I. INLEIDING

Voor de complementaire B-cursus hebben wij getracht een leerplan op
te stellen dat inspeelt op de psychologische rijpheid van de leerlin-
gen en hun belangstelling op dit niveau. Wij hebben de algemene doel-
stellingen voor ogen gehouden : vpvoeding van de jonge mens tot een
volwassen persoon, bewust levend, met zijn zin voor creativiteit,

ethisch vragend en groeiend in intellectuele bekwaamheid.
Concreet pogen wij deze algemene doelstellingen te realiseren door
een antwoord te geven op een tweeledige vraag : hoe heeft de mens
van de oudheid in de beslissende cultuursituaties zijn aanwezigheid
in de wereld beleefd ? — In welke mate helpt deze studie de leerlingen
hun eigen plaats in de wereld bewuster en dus kritischer in te nemen ?
Het antwoord np beide vragen zal geleidelijk opgebouwd worden door-
heen heel de cursus. Was tot op dit ogenblik de complementaire cursus
vooral gericht op taalstudie, dan neemt vanaf de oriëntatiegraad de
studie van die beslissende cultuursituaties met hun gevolgen voor het

heden de overhand.
In het eerste jaar willen wij een historisch kader opbouwen, zonder
nu bepaald over te gaan tot een cursus in de geschiedenis : dit kader
moet de achtergrond vormen van de verschillende cultuuraspecten. Onze
leraars hebben herhaaldelijk gewezen op het ontbreken bij hun leer
lingen van dergelijke historische houvast. Tegelijk starten wij reeds
met een antwoord op de vragen die op deze leeftijd bij de leerlingen

rijzen i.v.m, hoe leefden die mensen eigenlijk ?
In het tweede jaar beginnen wij met een belangrijk aspect voor de
westerse beschaving : de kunst van de Grieken en/ of Romeinen. Dit
is natuurlijk een dankbaar onderwerp om de leerlingen tot creatief
werk aan te sporen. Zo kunnen zij immers gemakkelijk hun vorig jaar
begonnen documentatie ruim aanvullen, om een sterke vertrekbasis te
hebben voor de verdere cultuuraspecten. Wij willen ons echter niet
beperken tot alleen een esthetische benadering - het is ook geen cur-
sus in de esthetica — maar nemen tevens de techniek van de kunst in
beschouwing. Bovendien komen ook andere technische verwezenlijkingen
aan de orde, vm de leerlingen te doen inzien dat de mensen van de oud-
heid soms verbluffende technische vaardigheid bezaten, maar dat hun
verwezenlijkingen nog niet werden gestandariscerd, hun instrumenten
nog weinig gemechaniseerd en hun produkten minder gecommercialiseerd.
Hun ambachtelijke techniek schonk niet op de eerste plaats economi
sche welvaart, maar menselijke voldoening en in sommige gevallen ge-

meenschapsvoorziening.
Nochtans wil deze cursus de taalstudie niet helemaal verwaarlozen.
Wat deze leerlingen in het latere studie- en beroepsleven kan dienstig
zijn aan kernis van woordvorming en taalstructuur, willen wij hen op
een occasionele wijze meegeven. Het ware zelfs wenselijk — indien het

geen utopie is - dat deze vertrouwdheid met het klassiek vocabularium
naast een summier taalinzicht enigszins kon tegemoet komen aan de ge-
kozen optie. Leerlingen in de moderne talen bezigen immers een andere
woordenschat en hebben andere taalnoáen dan leerlingen die wetenschap,

wiskunde of een technische richting kozen.

   

II

III.
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Allen hebben nochtans een pakket van gemeenschappelijke vorming, zo-
dat zij elkaar in technische woorden en taalstructuren zullen ont-
moeten. Wij kunnen daar nuttig gebruik van maken in het aanleren van
die elementen uit de oude talen die onontbeerlijk zijn om het moderne
taalgebruik van binnenuit te leren begrijpen.
Deze cursus heeft in zijn huidige vorm geen precedenten in het ver-
leden van de school. Wij hopen dan ook dat onze leraars voldoende
verbeelding en initiatief zullen inzetten om tot oorspronkelijke
leersituaties te komen, waarin de creativiteit van de leerlingen de

dynamische factor is.

SITUATIESCHETS

Alle leerlingen hebben in het eerste observatiejaar een inleiding ge-
kregen in de Latijnse en de Griekse taal en een occasionele studie
van de cultuur. In deze B-cursus komen nu samen :

1. Leerlingen die in het tweede observatiejaar reeds 2 u. Grieks of
Latijn volgden in de complementaire optie en deze optie wensen
voort te zetten. Hun leerplan was hoofdzakelijk van taalkundige
aard, met nog occasionele studie van de anvieke cultuur.

2, Leerlingen die in het tweede observatiejaar de 5 u. fundamentele
optie Latijn of Grieks kozen en deze wensen te verlaten. Deze
leerlingen hebben een sterkere taalstudie genoten en occasioneel
wat meer antieke cultuur opgedaan.

3. Leerlingen - wellicht een kleine groep — die in het tweede obser-
vatiejaar geen contact meer hadden met àe klassieke talen en cul-
tuur, maar dit terug wensen op te nemen.

Besluit
Dikwijls zal het — naar taalkundige kennis gemeten - een heterogene
groep zijn. Allen kregen wel een initiatie in het Grieks zowel als
in het Latijn, maar sommigen gingen verder : 5 u. Grieks met of zon-
der 2 u. latijn ; 5 u. Latijn met of zonder 2 u. Grieks ; alleen
2 u. Grieks ; alleen 2 u. Latijn. Sommigen volgden geen oude taal
meer.
Daar echter vanaf dit jaar de leergang fundamenteel cultuurstudie 1s,

zijn moeilijkheden die voortkomen uit een eventueel verschil aan taal-
kennis van bijkomende aard. Men kan met vrucht de leerlingen — indi-
vidueel of in groep — elkaar laten aanvullen met hun taalkennis.

DOELSTELLINGEN
A. COGNITIEVE DOELSTELLINGEN

Voor het eerste jaar :

1. Bekendheid met de essentie van de grote etappen in de antieke
cultuur, gekristalliseerd rond mensen die een bepalerde invined
uitgeoefend hebben op het leven van mens en maatschappij.

2. Kennis van enkele typerende aspecten van het Griekse en het

Romeinse genie m.b.t. het leven van de mens in de maatschappij.  
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Iv.
Voor het tweede jaar

3.

4.

Kennis van de niet-verbale kunstuitingen, hun historische, so-
cio-culturele achtergrond, hun evolutie, en de technieken die
een inzicht geven in het tot stand komen van de kunstwerken.

Kennis van enkele technische verwezenlijkingen, hun plaats in
en hun invloed op het concrete leefmilieu.

Voor de oriëntatiecyclus als geheel

5.

9.

10.

11.

12.

Kennis van termen en begrippen die verband houden met de maat-
schappij van de‘æhtieke cultuurdrager, zijn kunst en zijn tech-
nische prestaties.

Kennis van belangrijke uitspraken, zegswijzen en adagia, die
verband houden met de bestudeerde cultuurgegevens.

Kennis van de relatie tussen de bestudeerde cultuurgegevens én
de Westeuropese beschaving.

Kennis van enkele taalmechanismen die een inzicht geven in het
eigen genie van de klassieke talen, enerzijds tegenover de mo
derne talen (flecterend, syntheiisch, eigen woordvolgorde, woord-
vorming en zinstructuur) en anderzijds tegenover elkaar. à

Kennis van de criteria die een oordeel mogelijk maken over de
morele, esthetische en cultuurhistorische waarde van een bestu-
deerd cultuurgegeven.

Bekwaamheid om, in de complexiteit en de autonome ver-
wachtingen van de huidige wereld, op cultureel vlak, naar de
oorsprong te gaan, en vandaar uit de relativiteit van onze tijd
te ontdekken.

Bekwaamheid om vanuit de weldaden, de nood en de gemiste kansen

van de antieke maatschappij, de eigen situatie te beoordelen.

Bekwaamheid een gemotiveerd oordeel uit te spreken over de ver-
antwoordelijkheid van mens en instelling, in de Oudheid zowel
als in het huidig gebeuren.

B. AFFECTIEVE DOELSTELLINGEN

1.

2.

Bereidheid tot, interesse en waardering voor zelfstandig stu-
deren.

Bereidheid tot, interesse en waardering voor intellectuele
nieuwsgierigheid.

Bereidheid tot,

Bereidheid tot,

interesse en waardering voor kritische instelling.

interesse en waardering voor samenwerking.

LEERSTOFAFBAKENING
Eerste jaar : GRIEKS

1. Stromingen en gestalten uit de Griekse oudheid, belangrijk voor
het leven van mens en maatschappij met o.m.

- Koning Minos en de minoïsche beschaving
- Agamemnon en de myceense cultuur
- Solon, grondlegger van de democratie
— Pericles en de gouden eeuw
- Alexander en het wereldrijk

Voor deze "stromingen en gestalten" vraagt men geen duplicaat van
de geschiedenislessen - men overlegge met de leraar geschiedenis —
maar cultuurlessen, waarbij de geschiedkundige feiten en vooral
de dominerende figuren centraal staan.

2..Bovendien de mens en zijn leven in de maatschappij met o.m.

= gezin en opvoeding
— arbeid en. vrije tijd

— maatschappelijke standen
- rechten en plichten van het individu
- staatsstructuren

3. Studie van de oorspronkelijke taal.

Naar aanleiding van de studie van de cultuur verklaring van :

- de specifieke woordenschat, in zoverre hij nut heeft voor het
heden

— uitspraken, zegswijzen, adagia e.a. die in het cultuurerfgoed
van onze beschaving thuishoren

Eventueel kan meer aandacht gescnonken worden aan de taalstudie.

Eerste jaar : LATIJN

1. Stromingen en gestalten uit de Romeinse oudheid, belangrijk voor
het leven van mens en maatschappij met o.m.

- Scipio de veroveraar

= de Gracchi, sociale hervormers

- Caesar de revolutionair

- Augustus en de pax romana
- de keizers en de organisatie van het wereldrijk
- Constantijn en het byzantijnse rijk

2. en 3. zoals voor het Grieks (1e oriëntatiejaar)

Tweede jaar : GRIEKS en LATIJN

1. De kunst in de oudheid ; daarbij aansluitend technieken die in-
zicht geven in het tot stand komen van de kunstwerken met o.m.

— architectuur evolutie van woning en tempel
— schilderkunst en sculptuur : van gebruiksvoorwerp tot autonome

schepping

- muziek en dans  
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2. Bovendien andere technische verwezenlijkingen en hun plaats in
het coucrete leefmilieu met o.m.

— huïshoudelijke accomodatie : verwarming, sanitaire voorzieningen

e.d.
— watervoorziening en bevoorrading
— urbanisatie en wegenbouw
- communicatiemiddelen : schrift, bibliotheekwezen, post, vervoer

e.d.

Studie van de oorspronkelijke taal.
Zelfde als in het eerste oriëntatiejaar.

3.

Belangrijke opmerking

Indien in de school, eventueel in een bepaald leerjaar, slechts één
complementaire optie B, Latijn of Grieks, kan ingericht worden, moet

het essentiële van beide leerplannen van dat jaar - Latijn plus
Grieks — in één enkele cursus samengebracht worden en dient de leraar
aan de hand van dit gemengd leerplan de hoofddoelstellingen van deze

graad te bereiken.

WERKVORMEN
1. De leraar zal er voor zorgen dat bij de voorbereiding en de dpbouw

van de lessen de creativiteit van de leeriingen centraal wordt ge-
steld. Dit betekent ondermoer dat de leerlingen individueel of in
groep een documentatie aanleggen.

De leraar bouwt zijn lessen op vanuit het materiaal dat de leer-
lingen verzamelen : het is een begeleidend werk van ordening en
interpretatie, waardoor de creativiteit van de leerling gestimu-
leerd wordt en de motivering voor zijn werk versterkt.

Voor de syntheselessen vult de leraar zelf verder aan met literaire
en andere bronnen en met didactisch materiaal dat minder in het
pereik ligt van de leerlingen, b.v. dia's, filmstroken, bandopnamen

enz.

De leerlingen brengen hun materiaal bij voorkeur sanen in mappen
met losse bladen, zodat een deel van de gevonden documentatie ook

in hogere klassen kan bestudeerd worden vanuit nieuwe aspecten,
die op dat ogenblik in het leerplan worden voorzien.

a. Voor "De mens en zijn leven in de maatschappij" (pent 2 van
het eerste oriëntatiejaar) wordt geen historische ontwikkeling
gevraagd. lien beperke zich tot de klassieke tijd met - indien
nodig — een summiere verklaring vanuit de evolutie.
Voor elk cultuuronderdeel van het leerplan doet men bij voor-
keur beroep op oude literaire bronnen in vertaling en modern

illustratiemateriaal ; moderne literaire bronnen kunnen even-
tueel de leerlingen tot een rijkere ervaring brengen van het

gevonden materiaal.

Voor de taalstudie kan men best de twee onderdelen (woordenschat
en taalstructuren) afzonderlijk groeperen om aan de leerlingen
geordend werkmateriaal te verschaffen dat in de hogere klassen
gemakkelijk kan geraadpleegd en aangevuld worden.

VI.

17.

7. Wanneer de klas een heterogene groep vormt op gebied van taalkennis,
als resultaat van gekozen opties tijdens het vorig jaar, moet men
bij het begin van het ie oriéntatiejaar de taalaspecten niet te zeer

beklemtonen om sommige leerlingen niet te ontmoedigen. Stilaan zal
men trachten de leerlingen met hun taalkennis elkaar te laten aan-
vullen in een opbouwende geest, zodat uiteindelijk elke leerling
gemotiveerd wordt voor een elementaire kennis van de taal, eventu-

eel van de beide talen bij een gemengd leerplan.

EVALUATIE

Algemeen

1. Evaluatie mag niet het sluitstuk zijn van een bepaalde les- of on-
derwijsperiode. Veeleer is zij een uitgangspunt voor verder pedago-
gisch-didactische hulp aan de leerling. Evaluatie heeft derhalve
niet alleen sen informatieve, maar ook — en vooral — een remediëren-
de functie.

a. Informatief

- De leraar moet langs de evaluatie een aantal gegevens ontvan-
gen die hem duidelijk maken in hoeverre de doelstellingen van
zijn. lessen bereikt werden.

- De leraar moet langs de evaluatie een inzicht krijgen in de
vorderingen die de leerlingen in de geëvalueerde vaardigheden
gemaakt hebben.

= De leerlingen moeten de evaluatie erwaren als een begeleiding
bij hun zelfevaluatie.

b. Remediërend

— De resultaten van de evaluatie zullen de leraar er toe aanzet-
ten de gevolgde werkwijze verder te zetten, eventueel aan te
passen. Indien bepaalde werkvormen of leerstofinhouden onvol-
doende resultaten geven, moet de leraar deze herzien. Dit pro-
ces kan er eventueel toe leiden de geformuleerde doelstellin-
gen aan te passen aan de mogelijkheden van de leerlingen.

= De leraar zal er voor zorgen dat de leerlingen op de hoogte
zijn ven de gevolgde werkwijze. Hij zal met hen de resultaten
bespreken en hen duidelijk het verband aantonen tussen studie=
motivering, werkvormen, lcerstofinhouden en de resultaten van
de evaluatie. Hij zal met hen bespreken welke aanpassingen
nodig zijn. Dit gesprek wordt nochtans slechts gevoerd op het

niveau dat voor de leerlingen toegankelijk is.

Efficiënte evaluatie is slechts mogelijk, indien vooraf een bewuste
keuze gemaakt wordt uit vooraf geformuleerde, controleerbare doel-
stellingen. De lesvoorbereiding van de leraar zal derhalve ook de
gekozen doelstellingen vermelden. Iedere wijziging in de gevolgde
strategie zal op basis van de evaluatie aangeduid en gemotiveerd
worden.  
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Een nieuw onderdeel van de leerstof zal slechts dan aangebracht
worden, wanneer het vorige degelijk werd geëvalueerd. De toetsen
zullen derhalve een zekere regelmaat vertonen. Eindetrimester -
of eindejaarsproefwerken zullen maar een voortzetting zijn van
deze toetsen op een ruimer leerstofpakket.

De aard van de toetsen hangt nauw samen met de gebruikte werk
vormen. Ls voorbereiding op deze toetsen zal dan ook gebeuren
tijdens en door het didactisch proces. Iet kleinere toetsen zal
de leerling bovendien ingewijd worden in de techniek van de eva-
luatie. Deze toetsen hoeven daarom niet automatisch te worden om-
gezet in eindejaarspunten.

Evaluatie mnet gebeuren met een hoge graad aan objectiviteit. De
leraar zal zorgen voor duidelijke vragen die geen verkeerde inter-
pretatie toelaten. Voor ieder antwoord zal vooraf een vaste score
genoteerd zijn. De subjectiviteit van de leraar hoeft echter bij
bepaalde observaties (vooral op het affectieve domein) niet uit-
gesloten te worden. In deze gevallen moet de leraar zich nochtans
voortdurend van de kans op een subjectieve kwotering bewust zijn.

Daar doelstellingen gradueel bereikt worden aan de hand van ver-
schillende en afwisselende werkvormen, zal ook het niveau van de
toetsen aangepast zijn aan het niveau-van de doelstellingen. Oh
te beletten dat doelstellingen worden nagestreefd en toetsen uit-
gevoerd die voor de leerlingen niet haalbaar zijn, moet de leraar
de vorderingen van de docimologie in het didactisch proces inte-
greren. Hij zal met zijn collega's binnen en buiten zijn vak af-
spreken om cen haalbaar niveau te bepalen.

Tenslotte zal de leraar er vvor zorgen dav de resultaten van de
evaluatie worden omgezet en geïnterpreteerd in een taal die voor
leerlingen, ouders en collega's verstaanbaar is. In eenzelfde
school werken daarom alle leraren liefst met eenzelfde doelstel
lingenmodel.

Specifiek

1. Bij de observatie van de leerling via de cursus Latijn B of Grieks
B zal de leraar rekening houden met volgende factoren :

- De beginsituatie van de leerlingen vertoont — althans in het
eerste jaar van de ĳriëntatiecyclus — heel wat variatie (cfr.

situatieschets) .
De interpretatie van de evaluatiescore zal noodzakelijk op de
individuele leerling afgestemd zijn. Vergelijkingen met de vor-
deringen van de groep kunnen in het eerste jaar het observatie
beeld vertroebelen. In het tweede jaar kan deze vergelijking met
de nodige voorzichtigheid ingevoerd worden.

= De motieven waarmee de leerlingen deze cursus kozen, zijn groten-
deels dezelfde : zij hopen via het contact met de antieke cul-
tuur te komen tot een verantwoord, samenhangend en soepel geheel
van inzichten en tot een levenshouding, die daarvan de adequate
uitdrukking is. De observatie door de leraar zal vooral daarop
afgestemd zijn.
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= Tijdens de oriëntatiegraad is het nog niet wenselijk reeds te
observeren in hoever deze visie en deze houding reeds bereikt
zijn. Wel kan de leraar nagaan welke inhouden en attituden,

die voor de vorming daarvan noodzakelijk zijn, reeds voorhanden
zijn. Zijn observatie zal vooral gericht zijn op de bereidheid
tot en de waardering voor deze vaardigheden en attituden.

De cursus Latijn B en Grieks B wil tijdens de oriëntatiegraad in
de eerste plaats een referentiekader bieden, dat de leerlingen
moet toelaten tijdens de derde graad zelfstandige, creatieve ar-
beid te leveren aan de hand van bronnen uit de antieke cultuur.
De leraar controleert derhalve of dit referentiekader bestaat. De
resultaten zullen mede bepalen of een leerling in de gekozen rich-
ting doorgaat of eventueel naar een andere optie overstapt. De

aard van deze evaluatie zal vooral cognitier zijn.(1)

Voor de evaluatie van de affectieve doelstellingen biedt de cursus
Latijn B en Grieks B wellicht evenveel kansen. Het voortdurend
contact met antieke en moderne bronnen, de creatieve werkvorm van
de cursus (zie "werkvormen"), bieden de leraar ruim de kans om de
studichoudingen van de leerlingen te observeren. Hij zal bij de
evaluatie vooral de motivering van de leerling aan bod laten
komen.

Als mogelijk evaluatieschema kan volgend voorstel dienen (cfr.
affectieve doelstellingen) : de leraar evalueert tijdens de oriën-
tatiegraad de
bereidheid tot
interesse voor
waardering voor

zelfstandig studeren
intellectuele nieuwsgierigheid
kritische. instelling

En samenwerkin,
Specifiek voor de cursus Latijn B en Grieks B zou de evaluatie
kunnen gericht zijn op volgende aspecten :
Bereidheid tot zelfstandig studeren : b.v. de leerling heeft steeds
tijdig de gevraagde documentatie verzameld ;
Intellectuele nieuwsgierigheid : b.v. de leerling raadpleegt gere-
geld en ongevraagd andere bronnen ;
Kritische instelling : b.v. de leerling is bereid zich degelijk
te informeren en een oordeel te formuleren ;
Samenwerking : b.v. de leerling is bereid een taak, door de groep
opgelegd, te volbrengen.

Interesse voor zelfstandgstuderen : b.v. de leerling wil dat zijn
documentatie verzorgd is en ordelijk gerangschikt ;
Intellectuele nieuwsgierigheid : b.v. de leerling wil een document
grondig en nauwgezet ontleden ;

Kritische instelling : b.v. de leerling wil de nodige informatie-
bronnen adequaat gebruiken en aan de hand van de beschikbare ge-
gevens een verantwoord oordeel formuleren ;

Samenwerking : b.v. de leerling zoekt geregeld nieuwe informatie
bij een collega en is bereid zijn eigen informatie door te geven.

 

(1) Voor uitgebreide informatie kan de leraar terecht bij het arti=
kel van ii. Verschooren in Nova et Vetera, XLIX (1971-1972) 5,
pp. 344-385.  
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Waardering voor zelfstandig studeren : b.v. de leerling heeft
spontaan de nawerking van een motief uit de Oudheid opgezocht ;
Intellectuele nieuwsgierigheid : b.v. onopgeloste vragen blijven

de leerling intrigeren 5
Kritische instelling : b.v. de leerling wil iedere nieuwe situatie
aan de hand van een vroeger geformuleerd oordeel bestuderen en

omgekeerd ;

Samenwerkingszin : b.v. de leerling verdraagt de ideeën van ande-
ren en is er op uit ze te leren kennen.

6. Deze toetsitems kunnen aangevuld en aangepast worden naargelang
van de lessituatie, de werkvormen, het niveau van de cognitieve
vaardigheden waarop deze affectieve evaluatie uitgebouwd werd.

7. Als observatiemateriaal kan gelden : iedere operatie die van de
leerling gevraagd wordt, o.a. huistaken, geleide oefeningen,

schriften, aanleg van documentatiefarde, toetsen, proefwerken,
groepswerk, gedragingen tijdens de les enz.
De leraar evalueert bijgevolg niet steeds op schriftelijke proeven,

maar bij voorkeur op de totale gedraging van de leerling. Deze
evaluatie gebeurt geregeld, maar telkens partieel. De leraar zorgt
ervoor dat icdere gedraging dikwijls genoeg geobserveerd wordt.
Het resultaat wordt genoteerd in een cijfer, dat door de leraar
kan gemotiveerd worden en door de leerling mag geamendeerd worden.

8. Het geheel van de cognitieve en affectieve evaluaties maakt ten-
slotte het eindrapport uit. Confrontatie met de doelstellingen van

de oriëntatiegraad en de derde graad moet uiteindelijk uitmaken
of de leerling doorgaat, de optie verlaat of eventueel herneemt.
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