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ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN DE KLASSIEKE TALEN

  
 

A. Een tekst, analoog aan de bestudeerde teksten, in de respectieve

oude taal te kunnen begrijpen naar vorm en inhoud, d.w.z zelf die

tekst kunnen ontleden, interpreteren en commentariëren door kri

tisch gebruik te maken van de geschikte informatiebronnen.

Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot analyse,

synthese en evaluatie van een klein geheel.

Meer in het bijzonder worden verondersteld :

1. Een basiskennis van

a. de taal woordenschat, grammatica en stilistiek;

b. de cultuurhistorie
- leven en werk van de auteur

- geschiedenis van de tijd
- culturele achtergrond;

de informatiebronnen : woordenboeken, grammatica's, naslag-

werken, commentaren e.d.;

de verschillende soorten van verklaring :

realia, tekstinterpretatie (vorm en inhoud);

de verschillende methoden van tekstinterpretatie met de

criteria die een kritisch oordeel (logisch, ethisch, esthe-

tisch, sociaal) mogelijk maken.

bekwaamheid om deze basiskennis door de nodige transfer effi-

ciënt te Jaten functioneren voor het tekstbegrip, o.m. door

intuïtie, deductief en inductief denken;
b. bekwaamheid tot abstract taalkundig denken.

voordverklaring,

3. Rijpheid om de tekst affectief aan te voelen en expre

lezen of voor te dragen.

: Door zelfstandige studie de structuur en de boodschap van een

klassiek werk (proza of poëzie), analoog aan de bestudeerde werken

te lkunnen ontdekken, beoordelen en ervan genieten.

Dit veronderstelt in het algemeen : een bekwaamheid tot structure

ring en beoordeling van een groot geheel.

Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen ver-

meld onder A)

1. Een basiskennis van :

a. de literaire context : literatuurgeschiedenis en literaire

theorie;

b. de socio-culturele context. 
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2. Bekwaamheid om door de nodige transfer deze kennis te kunnen
toepassen op een groot geheel, o.a. door systematisatie.

3. Rijpheid om te kunnen genieten van de rijkdom in een werk (moti-

vatie).

C. Een inzicht te hebben in en een gevoel voor het eigen karakter en
het eigen genie van Grieken en/of Romeinen, als bron van de westerse
cultuur en als antwoord op de vragen van onze tijd, in hun taal en
letterkunde, hun kunst en cultuur, hun geschiedenis en maatschappij.

Dit veronderstelt in het algemeen : bekwaamheid tot abstraheren in
die domeinen.

Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld
onder A en B 2) :

1.

=

Een basiskennis van :
a. nuttig vergelijkingsmateriaal in de verschillende domeinen,

vooral uit het heden;
b. vergelijkingscriteria in die domeinen.

Bekwaamheid om :

a. kritisch te vergelijken; ‘
b. te abstraheren van de feitelijkheid, het concrete, het indi-

viduele;
c. zinnige relaties te leggen tussen het heden en de bronnen van

onze cultuur.

Zin hebben voor (= motivatie)
ae
b.
Ce

d.

taal-, literatuur-, kunst- en maatschappijproblemen;

studie van de bronnen;
esthetisch beleven;
de eeuwige mens, zoals die in de kunst, vooral de letterkunde

van de antieken, tot uiting komt.

Een ontwikkelings- en beschavingsgraad te bereiken die de jonge
mens in staat stelt om op de eerste plaats zich als mens verder te
ontplooien in het leven, vervolgens om zich vruchtbaar te kunnen
wijden aan verdere studie.

Dit veronderstelt in het algemeen :1 bekwaamheid tot transfer naar »
andere domeinen van kennen en kunnen, voor zover althans die domeinen
verwantschap vertonen met de specifieke manier van denken en doen
in het klassieke talenonderricht.

Meer in het bijzonder worden verondersteld (naast de doelen vermeld
onder A, B en C) :

1. Een basiskennis van :

a. de evolutie in het denken en doen van de mensen;
b. een eerste, voorlopige synthese van levensbeschouwing.

2. Bekwaamheid om :
a. de opgedane kennis en de verworven methoden vruchtbaar te

doen inwerken bij het verwerven van nieuwe kennis of het

3. Er werd — op di

me +4. Termen die verwij

b. op ethisch vlak een di,c. de voorlopige synthese

a. Openheid voor

b. bereidheid 1

aanleren van andere method
MARS oen toe

en van doen, en dit voorandere domeinen van de geest;
aloog aan te gan me mensen e f en;

5 gaan t mensen en Waardené ;van levensbesch i7 ce ae Ë our 7 > Es * Ate kunnen overstijgen né door relativering

dezelfde,

 

en ervaring

ne een humane levensbeschouwingverder gestalte aan pegeven heeft;5tot enaFagement in de actuele maatschappij en cul

zoals het chris-

tuur.

1. Wij hebben ge tracht een„een gestructureerd Lj

ond en £ ach
erde 8aataesoa doelstellingen, miegee és

gat Speeltieiteit ook ee ) i hi ; ir21jn met andere vakken geuisen anapod nd, wand
We zoehten alleen naar eigeinhoud en methode wv,
wel voort dat,

  Ln beweren

vele

see ae eigen inbreng vanuit de specifiekede one S vak. Uit die specificiteit vloeit#esomde doelen niet exhaustief zijn.
structu - i i :

Sag Gé a 3 Luur enigszins i gar
hoet a aag ze het meest van toepassing Lijkende
tele be 5 rs niet exclusief is. Elke menselijksakwaanheden. loofaznakvatJetà vrucht van verschillende bez
ae

za Ft in een verant à schema |
Ppen welke bekwaamheden wij kunnen en wen anne ne —

L. lastreven.Lt zoe van algemeenheia = Been sterk onder—Fes omeees affectieve en psyco-moto-~bea vi e van de complexiteit op dit niveauens er kennis &eSproken, toch zijn 2 en3affectief teou noemen 5 ?
speelt. » daar de kennis er eon onmise

scheid gemakt;
rische doelen,
Wordt onder 1
niet louter
bare rol in

zen 4if DRLen affectieve doelstellingen, zoals
de grand” eronderstellen een betrokkenheid dieSraa Van responsie overeenkomt 7 7
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tenminste met

 



 

LATIJN

  
 

 
FUNDAMENTELE OPTIE (6 of 4 lestijden) + COMPLEMENTAIRE OPTIE (4 lestijden)

  
 

I. BEGINSITUATIE

1.

a
n

Er zijn scholen die in de oriéntatiegraad aan de F.0. Latijn zes
lestijden hebben besteed, andere vier. Dit verschil van twee les-
tijden per week moet als normaal resultaat hebben dat de leerlingen
van de eerste reeks een sterkere taalbeheersing bereiken. Zij
zullen vlotter kunnen lezen en bijgevolg meer tekst kunnen ver-

werken. }

Toch willen wij geen afzonderlijk leerplan maken voor de zes en de
vier lestijden. Wij zijn immers van oordeel dat een leerplan een
raam is, waarin wel minimumeisen geformuleerd worden, maar dat ook -
ruimte moet laten aan de creativiteit van leraar en léerlingen.

Dit leerplan geldt voor de vier lestijden ongeacht of ze in F.0.
of in C.0./A gekozen werden. In de praktijk zullen de leerlingen —
indien beide opties ingericht worden - toch meestal samenzitten

voor de lessen in Latijn.

De scholen die in de derde graad zes lestijden ter beschikking
hebben, zullen deze kans tot creativiteit maximaal benutten om
sommige doelstellingen intenser te bereiken. Zij krijgen meer tijd
ter beschikking b.v. voor seminariewerk individueel of in groep;
zij hebben meer gelegenheid voor expressieve lectuur en voordracht
van poëtische en oratorische teksten; zij kunnen een gevarieerder
programma samenstellen.

In deze F.O. Latijn kunnen leerlingen zitten die nog geen uit-

drukkelijk contact gehad hebben met de Griekse cultuur, tenzij in
de observatiecursus van het eerste jaar. Andere leerlingen hebben

Grieks als tweede oude taal gevolgd aan een ritme van vier of van,
twee lestijden.
Het ware wenselijk dat ook de leerlingen van de F.0. Latijn een
duidelijk beeld kregen van de antieke beschaving als bron van de
westerse cultuur, waarin de Griekse bijdrage niet kan ontbreken.
De studie van de Latijnse teksten biedt voldoende gelegenheid om

occasioneel te wijzen op het erfgoed van Hellas.

Vernieuwing is een constante in het leven. De literatuur van de
Romeinen is nochtans een afgesloten geheel. De canon van de voor
het secundair onderwijs interessante auteurs is door eeuwen onder-—
wijservaring bijna vast geworden. Toch veranderen de belangstel
lingspunten van de maatschappij en dus ook van leraars en leer-
lingen.

II.

Bie

Laten wij trac vi it klassieke literatuur — kle Lek o.m.

achten vanu de
i i

„
:

. uur das kOmdat ze zo algemeen menselijk is — te emoet te komen aan de e=

dat ae
8 te a 2 belangstel Ling: 7 n de hedendaagse je gd door een verantwoorde keuze

te doen binne he voorgeschreven, maar toch ruime kaderLat ij janimeee J niet vergeten dat de taalvorming ook& toc 3 in die zin dat de taalbehe ing vneel moet zijn voor het ontdekken en sm: oa.teniehowaardoor de oude liter
noemd worden.

 

 

aan her-
: functio-

aken van de beheerste
à | n erste vormtuur op een eigen wijze klassiek kan ge- ,5

  

Voor ons, c lei, list het zoeken naar ver: nleuwing vooral. op
, 5 oO rret gebied van de methodische a: npak en net didac isch ne oces.Laten WIJ ernaar streven dat de leerlingen, ook in de derde graad5

5 a,
graag Latijn doen. Wat raa. edaan wi t e

doen. Wat aag &,
i e

: htbaar te Ein. zg aan wordt, heeft allicht meer

DOELSTELLINGEN
——_—

A. Cognitieve doclstellinren
De doelstellingen van de derde er:in de mate dat zij een specifiekstellingen Van de vorige gradendieping of accentverschuiving. ,

aad worden slechts geformuleerdelement toevoegen aan de doel-bij wijze van uitbreiding, uit-

  

   

    

 

    

 

   

  

ekwaamheid om een ver aal u gedrukte werke the ser varing

3ek heid 3 baal uitgedru& erkeli jl 1(epiek, lyriek, rede » filosofische of historische eks a ra-,gedie e.a.) te beerij ; :
PRESSIE. Erijpen vanuit de TOTALITBIT VAN DE TAALRX-

 

$$nnDit veronderstelt

a. voor de graad als geheel
— passieve isDp e kennis van de woordenschat, aansluitend bij dete lezen teksten i

i
ieee (zie leerstofafbakening sub 2. vocabu-

= bekwaamheid om de
vorige jaren,
lezen teksten;

= bekwaamheid om in

 

grammaticale kennis näLe » Opgedaan in deop voldoende wijze toe te passen in de te

te zien dat d tilisti
heel belangrijk k Fe e Stilistische vormgeses elangrijk kan zijn om de gedachten en de geving

van een auteur te begrijpen; gevoelens
> Dekwaamheid om een inter Lei pretatie o . 5
houdend met alle gegevens van een ioe rekening

2e kst;
meer specifiek voor het eerste jaar :bekendheid met de belangrijkste

d d vorme iesde epiek en de iyrische poëzie; © OETEES Te
;  



Te-

ifi r het tweede jaar : 7
ageren en conventies van de redekunst- beke

i nsebekendheid met vormen en conventies van de latijns
Lode; nn

Bende van de wetten van deRs een Tatlinse
[ kennis van de principes die de bouw vai j

analeombet verband te onderkennen tussen zeggings-- bekwaam
n de techniekkracht (expressieve waarde) “uae e

ervan (vorm, periodebouw, structuur).

 

 
W: d elke vo vi e essie te vatten als e CREA-Bekwaamhei rm van expr’ a enekwa

 C ing.TIEVE ONTHULLING van werkelijkheid en werkelijkheidservar

 Dit veronderstelt

a. voor de graad’ als geheel :
à cht en onmacht) vani instrumentele waarde (ma srva

7 Hevootbr een poging greep te ten,AEWu
us juridisch, rats enelanUt ee.

j id of j een pbekeken) werkelijkhei

: j i teur
teEe om de eigen persoonlijkheid van et =

7 (opeloet. vooroordelen, wijze behten » &
re te leiden uit een tekst Fe ertsen

bek amheid om een tekst genuanceerd te Die) expendi
LR va oheid in het herkennen van een bepaa. waroy

7 Pt een tekst (metrum, woordvolgorde ttes
waar n de commun ;uanceerde zegging vai Dee
vermannheld.oi, naar aanleiding van een eeMer ee

7 daohten en ervaring adequaat, klaar en e

Tant rderen van de taal vanid om de rijkdom te waa les
7 hermnHe orespe met de taal van de formule;

b. meer specifiek voor het tweede jaar :

,kennis van methoden en technieken, waarmee een auteur een

be e materie olitiek, tragedie, filosofie, geschie-ald ( » trag ’ » 8pa: Pp

denis) aanpakt en verwerkt.

 an teBekwaamheid om, vooral op ethisch vlak, een dialoog aekwas
gaan met mensen en waarden.   
 Dit veronderstelt

gek t Romeinse
a. voor de graad als g pn neten an fie

fundamentele asp
7a tes die de latere geesteswereld hebbenmens ;

ee oordeel mogelijk makeni et criteria die een dais
7 Peniene. esthetische, morele en cultuur-hi© e 5,

rische waarde van een werk;

8.

— kennis van enkele typerende aspecten van de Romeinsepersoonlijkheid (zie le rstofafbakening sub 5 cultuur)
= bekwaamheid om verschiïjende besprekingsaspecten of=methoden, die aan bod komen in een bepaalde tekst, toe

te passen in een andere tekst;= bekwaamheid om interpretatieuit het verleden toe
problemen;

— bekwaamheid om gegevens die essentieel zijn voor de in-
houd van een Communicatie te herkennen;= bekwaamheid om de antwoorden en oplossingen die de antiek
klassieke auteurs geven m.b.t. fundamentele problemen van
mens en maatschappij, te vergelijken met het hedendaagse
denken en de waarde ervan te beoordelen;

  

van problemen en Situalieste passen op actuele situaties en

meer specifiek voor het eerste jaarkennis van enkele fundamen J lie zowel de
Romein als de moderne mens in zijn individuele en collec-
tieve existentie beroeren (zie leerstofafbakening le jaar,
sub 4, thema/motief) ;

 

meer specifiek voor het tweede jaar :— kennis van de grote intellectuele stappen in de geschie-
denis van het menselijk denken;= kennis van de technieken voor het verkrijgen van de ge
wenste informatie;

= kennis van de hoofdprincipes van een vetenschappeli jke
houding m.b.t. #eschiedschri jving;= kennis van de belangrijkste filosofische stellinren uit
de oudheid, de belangrijkste principes en de formeleObjecten van het wijsgerig denken;= kennis van de politieke yructuren in Rome en Grieke

— bekwaamheid om een duidelijk onderscheid te maken tu&egronde en onde ronde conclusies die aan eenhangende gegevens zijn ontleend;= bekwaamheid om gevolgtrekkingen te maken met erkenning
van de grenzen der gegevens;= bekwaamheid om feiten en hypothesen te onderscheiden;

— bekwaamheid om Onderscheid te maken tussen verschillende
relaties uenties (b.v. oOrzaak-gevolg, middel-doel e.a.);

= bekwaamheid in het herkennen van causale relaties in de
gegevens van een historisch werk;= bekwaamheid om de beweging der ideeën in een redevoering,
een tragedie, een filosofische of historische tekst, te
volgen en eventueel te SChematiseren;= bekwaamheid on de gedachten van een auteur te organiseren
in nieuwe, Logische patronen; :— bekwaamheid om denkfouten in een redevoering aan te wij-
zen;

= bekwaamheid om de nauwkeurigheid te evalueren waarmee
historische feiten &erapporteerd worden.

 

ind ;
en

Stel samen-
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i tellingen
a

B. Affectieve doels
| comatie-

ffectieve doelstellingen,
geformuleerd ts0Seal Le

oiON stroming, worden in de derde graa eoneren.

ae aepoeuemong! die betrekking hebben op he aa

stelling

1. Een steeds beter wordende smaak op

2, De keuze van een standpunt m.b.t.

i digheid.
|

waarheidonnder
ede ek in de methoden van experiment en

3. Vertr

iscu: e; waardering VOO e evoelsleven Vv anderen €

cussi ai Zg r h 6 n van

discus ; deri
t 1sl

d

uitdrukking ervan. 7

. Het vermogen om ver

‘ (1yrisch, filosofisch ens)

. Het vermogen om de mense
5 termen van hun eigeneten

: f neeft meeg zen. . e gaan met

See op ethisch vlak, een dialoog aan te 6a

„ De ber
;

re. bee, beenen te herzien en het eigen

: un
ì > arden.

Te Bevameren in het licht van de needie oe

sedevikkeling
van een levens- en Seecoma helje

5 ha eid is op ethische inzichten, tot stand &

asee

ginning, oem. OP de antieke teksten.
i

literair gebied.

waarden als literaire smaak,

n de

t

ndering en bewondering i-vem. een teks

der woorden te brengen. |

ae oudheid te peoordelen in _

en niet in het perspec

A. EERSTE JAAR
die

i 1
1. Concentrische uitbreiding van de taa

ig j itbreiding van d
in vorig jaar zal de ui an

ropejkmd
gebeuren naar aanleidin

der auteurs.

De grammatica wordt verondi

Bij gelegenheid dient een

rammatica

Lorie genuanceerder is - 2a

ken aan de stilistiek, waarvan

kregen in vorig jaar.

Postische teksten vragen 00

Alhoewel de meeste van onze

isch lezen van
den in het metrisc

neneen inspanning verwacht worden om de

overkomen.
dens

ed ree! de amer der teksten bestudere men tij

n fun

er rd in de zin, de plaats van het koppelwerkwoor
d en de

werkwoo Ss f.

plaats van het adjectief t.a-v- het substantie

e taalstudie hoofd-

g van het lezen

d te zijn.
teld voldoende geken

Korte herhaling van noodzakelijke

e worden. Uiteraard — omda _

andacht moeten schen

de leerlingen basisbegrippen

id met het menu?

school
ars onvoldoende gesc /

ae de oude poëzie, mas toch van

rijkdom van een ge-

5.
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Bibliografie

J. MAROUZBAU, Traité de stylistique latine, Paris (Les belles
lettres), 1954.
J. MAROUZEAU, L'ordre des mots en latin. Volume complémentaire

avec exercices d'application et bibliog.aphie, Paris (Les

belles lettres), 1953 - Het werk is een synthese van de
werken van J. Marougenu over de woordvolgorde in het La
Er is bovendien een uitgebreide bibliografie in te vinden.

 

  

Vocabularium

Weer uitbreiding met de meest frequente woorden bij het lezen
van de auteu: Aandacht voor de nuancering van verwante woorden
blijft vereist. De leerlingen kunnen, op dit niveau, afleidingen
maken naar de verschillende moderne talen die ze aan het leren
zijn.

 

Auteurs
Deze klasse is zeker geschikt om vruchtbaar in te werken op

het reeds ontwaakte esthetisch gevoelen van de leerlingen. Zoals
nog in andere vakken gebeurt, zullen ook wij trachten de leer
lingen kunst te laten aanvoelen en hen te leren genieten van
schoonheid. In ons vak gaat het hoofdzakelijk om literaire
kunst. De epiek, waarin nog verhaal en mythen aanwezig zijn,
sluit goed aan bij de studie van de geschiedschrijving en
brieven die de leerlingen gewend waren. Dit jaar wordt dus

hoofdzakelijk gewijd aan de lectuur van essentiële delen nit
de epiek, vooral de Aeneïs, geplaatst in het raam van het ge

hele werk.
Daarna komt de meer individuele en dichterlijke beleving van
de werkelijkheid door de lectuur van lyrische poëzie, waarin
de leerlingen ook het leven ontdekken, maar dan gesublimeerd
tot schoonheid.

Themaen/ofmotief
De studie van een thema of motief over de mens als individu
wordt verplicht gesteld. Deze studie sluit bij voorkeur aan

bij de gelezen teksten.
Daar epiek en lvriek de mens als eeuwig thema hebben, is het

aangewezen dat we wat dieper ingaan op sommige aspecten van de
menselijke existentie, b.v. liefde, lijden, drang naar geluk,
naar goedheid en schoonheid, naar onsterfelijkheid.

Bibliografie

Men raadplege de verschillende edities van Klassiek Panorama
in Nova et Vetera.

 

Van de gelezen teksten en het thema of motief kan nuttig re-
bruik gemaakt worden om de leerlingen steeds meer vertrouwd te

maken met de cultuur van de oudheid. Meer bepaald kan gewezen
worden op de karakter eken van de Romein als mens,”

dignitas, zijn yravit zijn pietas, zijn zin voor orde en
wet, zijn formalisme in het religieuze.

 

ziin
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B. TWEEDE JAAR
1. Concentrische uitbreiding van de taalstudie

Een laatste element van heeeigen hetLE een
icht i e zo karakteristieke Latijnse periode. aa
EEnEren dateenflecterende taal emmae|En

i ikki + en daardoor genuanceerde rdt.heden van zinsschikking heef 4 heee
ij igen leren onderkennen vanZij moeten vooral de gevolg gen pelt
i tructuren voor het denken en het aanvoe . 4

TeastMERE de periodenbouw, maar functionele ontleding van

perioden uit de gelezen teksten.

Bibliografie soa

i riode :D ed voorbeeld van ontleding van een pe _
epen und Stilmittel bei Livius. Eine hon
chung an XXI, 1, 1-2, 2 in Gymnasium, B. 66, H. 3/4. ,

+ 302-317. | ; ;
aen van zinsontleding en tekststructutr artie
J. WYNEN, De prosopopee van het vaderland in Poe ae
Catilinarische redevoering (XI, 27-29). Proeve ven.9 , one
tische commentaar in Didactica Classica Gandensia .
p. 14-22.

Vocabularium ° con

Zoals in het eerste jaar van de derde graad, met DAiene
adequate verklaring van de basisbegrippen in een filos £

woordenschat.

Auteurs
“+ : 5: Teer=

Het laatste jaar is zeer belangrijk, ieSRRScen,
i lopige synthes' 5lingen tot een eerste, voor se encre

t hun geesteshou &wing moeten komen. Bovendien moe , Feee eee FORcs
zijn om in de loop van het verdere ]

echo vruchtbaar uit te bouwen, verrijkt meta
kennis en andere levenservaringen. acnn or cen

u zijn trouwens, meer dan voorheen, ae
Reste ee waarheid en rechtvaardigheid in leven en maat

hi ij.

Benkorte redevoering (of uittreksels uit het oratorisch
werk — bij voorkeur van Cicero -) moet leiden naar logisch
denken en een kritische maatschappijvisie.
Het grootste deel van het jaar wordt echter besteed aan essen-

len inspi ken, zodat deé it filosofisch geinspireerde werken,
ee met de filosofische terminologie,

à iek en fundamentele richtingen. .
Rare van essentiële delen uit teeCeetheumieeen

Tacitus ; i sche 5+ werk van Tacitus kan, naast filosofi ess À a
Seelesen die "Sitz im Leben" geven, waarvan Tacitus' ver
halen het geheim bezitten.

D=
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4. Thema en/ofmotief
Aansluitend bij de gelezen teksten dient een thema of motiefbestudeerd te worden in verband met de mens in de wereld, b.v.zijn ordening van de wereld (politieke systemen), zijn levens-beschouwingen (Filosofische overtuigingen), zijn godsdiensten(religieuze gronden), zijn scheppen van cultuur (en cul tuur-patronen).

 

Amsterdam-Brussel

Bibliografie
Theme the behandeling van teksten vindt men vooral in deDuitse t jdschriften (Bibliografica, een gestencilde uitgavevan de Werkgroep Oude Talen, afdeling Oost-Vlaanderen rafreeds heel wat samenvattingen).Ben zeer nuttig artikel is H. SCHMEKEN, Konzentr:altsprachlichen Unterricht,des Deutschen PhilologenverbHeft 6, p. 124-129.

  

   

ation im
in "Die Höhere Schule, Zeitschriftandes", juni 1963, 16. Jahr,

5. Cultuur

Hetzelfde als in het eerste jaar v
6

an de derde graad, maarSpeciaal dan de Romein als organisator van een wereldrijk.

DIDACTISCHE werKVORMENee

1. Zowel wat de studie van de woordvolgorde betreft als die van deperiodenbouw vertrekt men vian de gelezen teksten en van het,

 

op-Sporingswerk hierin van de leerlingen. Men vermijde de abstracteuiteenzettingen hierover die niet in dienst staan van het genu-anceerder begrijpen en het fijkundig materiaal a
gaat men rangschik

ner aanvoelen. Vanuit het; taal-at de leerlingen in de teksten gevonden hebben,ken en een synthese opbouwen.
2. Alle andere pogingen ten spijt lijkt het geraadzaam dat de leer-lingen blijven steunen op een basiswoordenschat die kwantitatiefgegroeid is en kwalitatief genuanceerder werd doorheen de opeen-volgende jaren. Een grondige herhaling bij het begin van eenjaar is aangewezen.   
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3. Het is voor ons onafwendbaar dat met het esthetisch beleven van

de oude dichters heel wat ontleding en bespreking gepaard gaan —

hinderpalen voor het direct en spontaan genieten — om tot ont-

hulling van schoonheid te komen. Ook bij poëzie in moderne talen

kan dit het geval zijn, wanneer nl. de dieptestructuur pas naar

boven komt na grondige ontleding. Het taallabeur zal bij ons —

omwille van de moeilijkheidsgraad — steeds lastiger blijven.

Toch zal het de leerlingen niet afschrikken indien ze uit er-

varing weten, dat al die ontleding en bespreking uitmonden in

een rijkere schoonheidservaring.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de lectuur van een rede-

voering. De oude redenaars waren bijzonder goed geoefend in het

genre. Alleen de grondige bestudering van de structuur en de

stijlmiddelen kan die rijkdom van oratorische bekwaamheid en

talent openbaren, voor zover die de opbouw van een redevoering

betreft.

Zowel voor poëzie als voor oratorische teksten — zoniet voor alle

literaire teksten — geldt de stelregel dat de tekst in zijn schoon

heid of gebaldheid maar ten volle overkomt, wanneer de leraar hem’ |

expressief — met inachtname van het eventuele metrum*- heeft

voorgedragen.

De leerling kan maar ten volle beleven, wanneer hem geleerd werd,

in een creatieve slotfase, de teksten expressief te lezen of voor

te dragen. De creatieve fase moet de bekroning zijn van al het

werk dat erop gericht was de tekst in te leven.

In deze laatste twee jaren mag het niet alleen bij deze creativi-

teit van expressie blijven. Ook in het didactisch proces moet het

werk van de leerling centraal staan. Hij moet na al deze jaren

geleerd hebben, niet alleen zelfstandig te denken, maar ook zelf-

standig te procederen bij een taak, zowel een individuele als een

groepstaak. Laten wij de leerlingen actief zijn bij het opsporen

en commentariëren van didactisch vergelijkingsmateriaal in de

muziek, de archeologie, de plastische kunsten e.d. Bigen prestatie

werkt allicht dieper in dan louter assimilatie.
|

u
t

V. EVALUATIE

 

De principes die daaromtrent in het leerplan van de oriëntatiegraad |

voor de Klassieke Talen zijn uitgewerkt, blijven ook in de derde

graad van kracht. Voor de derde graad verdient daarbij het volgende

bijzondere aandacht.

auteurs in de oorspronkelijke taal is nu meer

dan ooit hoofdzaak. Bij de evaluatie moet men dan ook in de eerste

plaats de kwaliteit van dat contact nagaan. Dit betekent dat men

niet alleen het tekstbegrip moet toetsen en de kennis van de

realia, maar tevens en vooral het inzicht in de opvattingen,

opties en bedoelingen van de auteur, zoals die in de tekst be-

lichaamd zijn, in de stijlmiddelen die hij daartoe aanwendt,

1. Het contact met de

14.

in de st i ShedenPK en het geheel en de plaats van de onderdelen
2 ‚ kortom in de logische, ethische en estethische wad

van de tekst. men

  

2. Mogelijke werkwijzen zijn daarbij o.a. :
aa Eierentelt een oparacks laten uitvoeren in verband met de

gelezen te st; het werk, de bespreking e ij ine |

zijn uitgangspunten van’ evaluaties EPPRETNE AA
ete passage van die auteur, of een parallelle

Erme met de vertaling erbij) en vragen diete

ergelijken met een wel bestudeerde, zodat de leerling moet

toepassen wat in de studie van de auteur aan het licht
komen. nn

3Je pakt moet worden gesteld dat in de derde graad een

Benne hoofdzakelijk de reproduktie zou betreffen
vanne gen ee Eerd — zoals de vertaling van de bestu-

eene Ee ns gerarnationte of stilistische verklaring in zo-

controle van de eeeadeje Enden Onlvene
uitmaken van de evaluatie. Ook pnpdEE tendat
eeen (hoe perfect ook) van nine,at en

» f, plan en idee, onvoldoende is. ,

4. Die evaluati iDiOA us penses van het Latijn betreffen
at s voldoende hoog blijven, wil î ; >weed i ota 4 J ‚ wil de lectuur zonder te

eeonaepe Deze evaluatie moetEeener

2 p de praktische als op de theoretische taalkennis. :

a. De isc 5 ipraktische taalkennis : de leerlingen moeten bekwaam zijn

met be € iDeteetat van mondelinge of schriftelijke toelichting door de

En : pe, boer Olne, ven ke de leraar normaal zou geven als
nad detekel verklaart in de les) een niet te moeilijke tekst

ben ae| NÉFRREAR kan worden geëvalueerd door de ver
a g te laten maken of door het tekstbegri ets

behulp van vragen (begrijpend lezen). a Ee Tren BAR

 

b. D is Le ie theoretische taalkennis : de evaluatie daarvan betreft de
leerd a 5
er bie een basisvocabularium (Latijn-Nederlands) plus een

fon a et peneneat van de gewone regels der morfo-
zeenSen pont Vee en stilistiek. Deze theoretische

: s evalueert men steeds samen met de pr i ‘door: c Le s e e aktische
daartoe geschikte vragen te stellen bij de tekst aia
theoretische kennis 1 iens ijenna ien dienste blijft van de praktische taal-

  

- Het contact met de a ris h A ni ijk5. Het tact i eu 5 helt doel e n zoverre belangrijker

dan MOEpeegftes om een tekst te lezen (het middel), wat op zijn
eae.iee is dan de theoretische taalkennis (ean
posi cee modelon dit contact met de auteur te evalueren

-m. xpressieve lectuur of voordracht, di is ook —de c € i ans

doel op zich hlijven in de creatieve fase. , © noehfans 90K
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COMPLEMENTAIRE OPTIE (2 lestijden)

 
 

I. SITUERING VAN HET LEERPLAN EN BEGINSITUATIE

1.

W
w

De twee-urige cursus Latijn behoort tot de complementarie opties

van de derde graad. Daar er een fundamentele optie van 6 of 4
(ook complementaire optie met identieke inhoud) lestijden bestaat

en er een complementaire optie van 2 lestijden (begincursus Latijn)
kan ingericht worden, alsmede een optie Antieke Cultuur, vormt
deze twee-urige cursus zowat een midden tussen een taalcursus en
een cursus gewijd aan cultuur.
Wellicht zullen vooral die leerlingen deze cursus volgen die ook
in de oriéntatiejaren de twee-urige cursus verkozen. Alle leer-
lingen hebben alleszins een inleiding gehad in de Latijnse taal
gedurende het eerste observatiejaar en daar ook occasioneel de
Romeinse cultuur bestudeerd.
Daarna kregen ze 2 uur Latijn gedurende drie jaar. Van een vooral
taalkundig gerichte cursus werd het vanaf het eerste oriëntatie
jaar vooral cultuurstudie met ondersteuning van de respectieve
taal.

Inzake kennis zal het volgende verworven zijn :
- begrip van woordvorming en taalstructuur;
- kennis van het historisch kader van de cultuuraspecten;

- inzicht in de gevolgen van beslissende cultuursituaties voor
het heden;

- inzicht in
- inzicht in

Doorlopend van de aanvang af ziet men deze cursus verlopen over

twee lestijden en antwoorden verstrekken op aan hun leeftijd aan-
gepaste vragen, die bij de leerlingen rijzen.

een aantal literaire genres;

het technisch en esthetisch aspect van de kunst.

II. DOELSTELLINGEN

A. Voor de graad als geheel

passieve kennis van een beperkt basisvocabularium in verband
met de gelezen teksten;
inzichten in de systemen van de woordafleiding;

en syntactische taalfeiten;
vaardigheid om op een efficiënte wijze naslagwerken te gebruiken
vaardigheid om onder leiding van de leraar een Latijnse tekst
te begrijpen;
kennis van de belangrijkste kenmerken van de Romeinse mens en
maatschappij;

III.

vaardigheid tot het herkennen van de belangrijkste morfologische 7

16,..=

~ ants eerae die een oordeel mogelijk"6, esthetische en cultuurhis is waar
rr

storische waarde van de bestu-
- bekwaamheid om een gemotiveerd oordeel uit te spreken over de> zoe beschaving en haar nawerking; |ae fined om de menselijke waarden van de Romeinse cultuurd ntegreren in de eigen levensbeschouwing.

maken over de

  

B. Meer specifiek

1. Voor het eerste jaar

= bekendheid met
lyriek;

— bekwaamheid

de vormen en conventies van de epiek en

om de oude zie i ipoezie in haar eigenheid te smaken.
Voor het tweede jaar

= bekendheid met de vore et ormen en c an ti c
pe onventies van de redekunst en
bekendheid met de s i i

> ot de sys j si
anLe ystemen in het wijsgerig denken van de

inzicht in de menselijke i i
2 selijk Ss an indivi.

DE j Psychologie van individu en ge-
= bekwaamheid
- bekwaamheid
redenering

om de structuur van een redevoering te ontleden;om bij de bespreking van een tekst een log:ees nog OP te bouwen en een kritische evaluatie;ae wean ee 7 eigen levensbeschouwing te verrijken vanuitC rontatie van het denken der d tn 2
el k e ouden met Ë aa
Jaenerken

nom het. hedendang

 

 

  

      

 

LEERSTOFAFBAKUNING
À

A. EERSTE JAAR

Dit jaar is aangewezen on i
7 S nangewez, n kennis te maken met de epiek en d

E
LKC 2G 2 @ > > een Ja dee iek komen vooral uitvoerige wittreleens uitsae Aeneid in aanmerking. In de lyriek vooral Catullus;ook oden en itiren van Horatius, Eventueel - en ter sseldn mkan ook proza gelezen worden b.v. brievei van Cicero of Plinius.

B. TWEEDE Jaan

= a ae jaar dienen de leerlingen een inzicht te kriTree robe Komeinse traditie op het gebied van de redeknnst8 en aan de hand van een kleine redevoering en uittreksels uitge teorie der redekunst. Za? hier de Griekse invloed vec saAefgen: komen, dan zal die nog duidelijker worden ledt zome de mens en de grote levensvragen zullen hier cen-ac staan. Ook in fragmenten uit Tacitus zal men vooral zoekernaar de menselijke psychologie.
“oe

   

S aan

in de filo-
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Noot (voor de twee jaren) m.b.t. de studie van de oorspronke-
lijke taal

Principieel gaat men uit van literaire teksten en tracht men in
de mate van het mogelijke geleidelijk de specifieke woordenschat
en taalstructuur (b.v. epische, lyrische, epistolaire eigenheden,

periodenbouw, filosofische taal) duidelijk te maken, als onder-

steuning van de teksten.

IV. DIDACTISCHE WERKVORMEN

In hoofdzaak wordt gewerkt vanuit de auteurs, met in de mate van
het mogelijke kennismaking met de oorspronkelijke Latijnse tekst
(woordenschat, taalstructuur, zegswijzen, stijlkenmerken). Men zal

aandacht schenken aan de nawerking van het antieke erfgoed in het

heden.
Zeker staat de creativiteit van de leerling centraal, het aanleggen
van een documentatie gaat verder. De didactische werkvormen uit de
oriëntatiegraad worden in verband met het leerplan aangepast. Als

eindwerkvorm komt zeker de synthese in aanmerking.
<

V. EVALUATIE

Vanuit de nieuwe in het leerplan aanwezige aspecten, gebruikt men
de evaluatietechnieken uit de oriëntatiegraad. Uiteindelijk ver-
wacht men dat de leerlingen zelfstandig creatieve arbeid leveren
op basis van de bronnen van de Romeinse cultuur. Het referentie-

kader hiervoor werd aangevuld in het leerplan.

Men let speciaal op :
- het vermogen tot analyse van de inhoud van een werk en tot be-

oordeling van zijn juistheid en menselijke waarde;
= het inzicht in en het vermogen tot het opstellen van een synthese

o.m. door vergelijking met soortgelijke teksten uit latere lite-

raturen.

18.

AANVANGSCURSUS (2 lestijden)
 

{. SITUERING VAN HET LEURPLAN EN BEGINSITUATIE
 

1. De aanvangscursus Latijn behoort tot de keuzevakken van de derde

graad. Hij geeft de leerlingen die het wensen de gelegenheid om
hun contact met de Latijnse taal te hernieuwen en aldus hun ge-

kozen richting bij te sturen of een vastgestelde lacune ann Le
vullen.

  

 

2. Deze cursus is in hoofdzaak bedoeld voor leerlingen die sinds het

eerste of tweede observatiejaar de studie van de La nse taal
hebben verlaten, maar die thans omwille van hun verdere studie-

plannen (filologie, rechten, geschiedenis, archeologie e.a.) menen
een zekere kennis van de Latijnse taal nodig te hebben. Door deze
eursus kunnen ook leerlingen aangesproken worden uit de niet-

literaire afdelingen, die van de geboden vrijheid gebruik willen
maken om op korte tijd een bepeckt inzicht te verwerven in de
Latijnse tanl en het cultureel milieu waarin ze gebruikt werd.

 

5. Daar het gaat om een aanvangscursus wordt bijna geen voorkennis
ondersteld : hoogstens enkele woorden (overgehouden vit de obser-

vatiegraad), een zekere vertrouwdheid met het systeem van een
flecterende taal (voor sommige leerlingen verworven door de studie
van het Duits), een inzicht in de grote perioden van de geschie-
denis en enkele notities over literaire genres.

 

4. Door de specifieke verwachtingen van de ingeschreven leerlingen
(enige kennis van de taal) en de beperktheid van de voorkennis
en de studieduur onderscheidt deze cursus zich van de andere
opties Latijn
- van de A-cursus door zijn minder systematische methode en door

de uitbreiding van de leerstof tot niet-klassieke en niet-
literaire teksten;

~ van de B-cursus door het direct contact met teksten in oor-
spronkelijke taal en door de uitdrukkelijke bedoeling een in-
zicht te geven in deze taal.

5. In het raam van de algemene doelstellingen van de derde graad
biedt deze cursus de gelegenheid om naar wens van de leerlingen
de aangeboden teksten te laten aansluiten bij onderwerpen die in
andere vakken worden besproken.

  

 

IT. DOELSTELLINGEN

1. Vaardigheid om onder begeleiding een Latijnse tekst (klassieke of

post-klassieke, literaire of niet-literaire) te kunnen lezen en
begrijpen.

_ 



III.
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Dit onderstelt :
— een passieve kennis van een beperkt basisvocabularium en een

inzicht in de systemen van woordafleiding;
- de vaardigheid om morfologische en syntactische taalfeiten te

herkennen;
~ een inzicht in de systemen van morfologie en syntaxis;
— kennis van de functie van de naamvallen en van de betekenis van

tijden, wijzen, voegwoorden, voorzetsels en partikels;
= kennis van de methoden om deze functies en betekenissen te

herkennen;
= de vaardigheid om op een efficiënte wijze naslagwerken (gramma—

tica, woordenboek, vertalingen) te gebruiken;
— kennis van de geëigende uitdrukkingsvormen van de verschillende

tekstsoorten.

2. Kennis van de cultuur, waarin de bestudeerde teksten tot stand

kwamen.

3. Inzicht in de evolutie van de Latijnse literatuur met inbegrip

van de grote tendensen, perioden, auteursnamen.

4. Vertrouwdheid met de voornaamste kenmerken van de Latijnse cultuur
(vooral van de klassieke periode).

LEERSTOFAFBAKENING

Voor deze cursus wordt geen vast programma opgelegd. De namen van
auteurs en werken, die hier vermeld worden, moeten worden beschouwd
als een aanwijzing. Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze cursus
in essentie een taalcursus is, waarbij de principes blijven gelden
van iedere taalstudie : geleidelijkheid, geregelde systematisering
en voortdurende herhaling. De leraar moet er dus voor zorgen dat de
leerling na twee jaar een voldoende kennis bezit van de grammatica
en het vocabularium (cfr. Doelstellingen). De teksten zal hij o.a.
in functie hiervan kiezen, eventueel laten kiezen (zie verder Werk-
vormen) .

Enkele mogelijkheden :

— Eenvoudige teksten : korte wetteksten, opschriften, een aangepast
fragment uit een comedie, uittreksels uit Cato's De Agricultura,
een fabel van Phaedrus, eventueel een gemakkelijk fragment uit

Ovidius, korte verhalende teksten.
Voor het eerste jaar houdt men zich het best aan klassieke teksten;
in het tweede jaar staat het de leerlingen vrij een tekst te kiezen
naar eigen interesse : een uitgebreid opschrift, een middeleeuwse
of humanistische tekst, fragmenten uit klassieke auteurs, een
pauselijke bulle, een fragment uit een encycliek, eventuecl wat
poëzie... Indien de leerling dit verkiest, kan hij zijn teksten
groeperen rond een motief of een thema dat in de lessen van een
ander vak besproken wordt.

IV.
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- Woordenboekoefeningen en oefeningen op het gebruik van de gramma-
tica vormen een essentieel onderdeel van deze cursus : hiermee
krijgt de leerling een inzicht in de methoden die hij kan aanwenden
om woorden, woordvormen, zinsdelen en constructies te onderscheiden.

~ Iedere tekst moet bestudeerd worden vanuit het cultureel milieu
waaruit hij ontstaan is.

DIDACTISCHE WERKVORMEN
 

1. leerlingen van de derde graad beschikken over een groter vermogen

tot assimilatie, abstractie en persoonlijk werk dan 12-jarigen.
Bovendien is de keuze van deze cursus duidelijk gemotiveerd door
overwegingen van pragmatische aard. Meer nog dan in de vorige
jaren moet hier de gelegenheid geboden worden om het persoonlijk
initiatief van de leerling te laten renderen. De leraar zoal er
zich meestal toe beperken de zelfstudie van de leerlingen so
efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het is derhalve wenselijk dat iedere leerling individueel de kans
krijgt zelf zijn teksten te kiezen in verband met de eigen ver-

wachting (cfr. I, 2). Hij spreekt met de leraar af hoeveel tijd
hij nodig meent te hebhen om een bepaalde opdracht uit te werken.
Deze opdracht gal bij de aanvang zeer beperkt zijn (opzoeken van
een onderdeel van de grammatica, woordleer, woordafleiding...).

De leerling krijgt voldoende materiaal (waaronder vertalingen)
ter beschikking.

In elk geval moet vermeden worden dat de lestijden integraal be-
steed worden aan klassikaal onderwijs : dit kan enkel gebeuren,
wanneer de leraar een synthese of een vovr alle leerlingen nuttige
verduidelijking nodig acht. Tijdens de lestijden kunnen de leer-
lingen hun teksten aan mekaar doorgeven, moeilijkheden in groep
oplossen, samen een synthese maken van een onderdeel van de
grammatica of van een cultuurperiode, samen het gebruik van de
grammatica inoefenen en in kleinere groepen mekaars werk ver-
beteren. De leraar zorgt daarbij voor voldoende geleidelijkheid
in de aanbreng van de taalfeiten, controleert de efficiëntie van

het individuerl werk van de leerlingen, bespreekt sommige moei-
lijkheden individueel of in de klas, zorgt voor voldoende en aan-
gepast documentatiemateriaal en wijst de methode aan om hiervan
een nuttig gebruik te kunnen maken.

 

Het gevaar bes & dat men te lang bij één bepaalde tekst zou
blijven stilstaan. Om dit te vermijden zal de leraar navwgezel
nagaan welke mogelijkheden een gekozen tekst biedt en wat hij
derhalve precies kan aanleren. Iedere tekst wordt dus vanuit be-
paalde doelstellingen bestudeerd; moeilijkheden die ongetwijfeld
zullen rijzen omtrent het tekstbegrip, zal hij oplossen door te
verwijzen naar een vertaling of door een voorlopige, maar vol-
doende verklaring.  



5.
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Het is wenselijk dat de leerling in zijn werkmap een inventaris
bijhoudt van alle elementen uit de grammatica en het vocabularium
die hij reeds heeft bestudeerd. Het stelt hem in staat op ieder
ogenblik zijn kennis te controleren, zijn leerstof te herhalen
en eventuele lacunes aan te vullen.

  

EVALUATIE

Het is duidelijk dat deze cursus met zijn concrete doelstelling
(taal aanleren) en zijn beperkte mogelijkheden (2 lestijden) weinig
resultaat zal opleveren, indien het werk n

aangevat. Bij de evaluatie zal deze effic
sterk doorwegen. Vele factoren spelen mee

   

zeer efficiënt wordt
ntie dan ook bijzonder
de gevolgde methode,

de aard van de teksten, de rol van de leraar, materiële factoren
zoals de aanwezigheid van voldoende documentatiematerdaal enz. De
evaluatie van deze factoren moet de leraar informatie verschaffen
over : '

het niveau waarop de geformuleerde doelstellingen bereikt werden,
zowel voor één tekst als voor het geheel van de te verwerven kennis;

de waarde die de bestudeerde tekst. naar zijn inhoud gehad heeft

voor één leerling of voor de groep;
de wijze waarop de begeleiding van de leraar werd ervaren.

Ieder van bovenstaande informaties kan verkregen worden door ge-
éigende middelen :

1. Het niveau van de kennis kan getoetst worden door korte mondelinge
uiteenzettingen die de leerling over een bepaald onderdeel van de
leerstof in de klas houdt, door controle van wat de leerling
eigenhandig heeft neergeschreven, eventueel door schriftelijke

toetsen wanneer een gedeelte van de leerstof is afgewerkt. Derge-
lijke schriftelijke toetsen mogen in geen geval te veel tijd in

beslag nemen.

Of een tekst de leerlingen intellectueel en affectief aangesproken
heeft kan het best worden gecontroleerd door hen een synthese te

laten maken van de tekst, hun persoonlijke houding tegenover de
inhoud te laten neerschrijven of de tekst te laten vergelijken
met andere. Wanneer dit werk in groep gebeurt, herinnert de leraar

aan de regels van het groepswerk en beperkt hij ook sterk de tijd
die eraan besteed wordt.

 

Evaluatie van de gevolgde methode kan geschieden door voortdurende

reflexie van de leraar op zijn eigen rol, wanneer b.v. de leer-
lingen voortdurend informatie vragen, wanneer zich moeilijkheden
voordoen bij het gebruik van de hulpmiddelen, wanneer het ritme
te laag blijft. De leerlingen kunnen ter zake nuttige aanwijzingen
geven regelmatige gesprekken over hun ervaringen met de gevolpde
methode kunnen zeer nuttig zijn.

4. Bij het einde van de cyclus kan wel gevraagd worden dat de leer-
ling een korte tekst zo volledig mogelijk bespreekt. De evaluatie
van deze taak kan samen met andere observaties toelaten vast te
stellen of een leerling voldoende vaardigheid bezit om met kans
op succes die hogere studiën aan te vatten, waarin talenstudie

een belangrijk aandeel heeft. Het is duidelijk dat de observatie
door middel van deze cursus te beperkt is om een sluitend oordeel
mogelijk te maken en dat deze evaluatie de taak is van alle taal-
leraren samen.

   



 

GRIEKS

   

 

 
FUNDAMENTELE OPTIE (6 of 4 lestijden) + COMPLEMENTAIRE OPTIE (4 lestijden)

  

I. BEGINSITUATIE

1. De leerlingen hebben in de oriëntatiegraad een optie Grieks gevolgd
van 4 of 6 lestijden. Al maakt dit voor het bereikte peil een niet
onbelangrijk verschil, toch kan men in het algemeen stellen dat in-

zake kennis het volgende verworven zal zijn :

a.

b.

c.
d.
e.

2. Dit leerplan geldt zowel voor de F.0. van zes als van vier lestijden.

kennis van een voldoend uitgebreid basisvocabularium (Grieks-

Nederlands) ; !
kennis van de gewone morfologie en syntaxis, d.i. zowel het ver-
mogen om de vormen en constructies juist te duiden als om ze te

situeren in een inzichtelijk grammaticaal systeem; N
het vermogen de eenheid te vatten van een gewone Griekse volzin;
kennis van enkele elementen van de Griekse stilistiek;
kennis van de hoofdzaken van het Ionisch dialect, waarbij kennis
hetzelfde betekent als in b.

De scholen die in de derde graad zes lestijden ter beschikking heb-
ben, krijgen meer ruimte om de leerstof creatief te verwerken en de

doelstellingen grondiger te verwezenlijken.

3. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt tussen een F.0. van vier les-
tijden en een C.0./A, insgelijks van vier lestijden. De leerlingen
zullen in de praktijk toch één groep vormen.

I. DOELSTELLINGEN

A. Cognitieve doelstellingen

De doelstellingen van de derde graad worden slechts geformuleerd
in de mate dat zij een specifiek element toevoegen aan de doel-

stellingen van de vorige graden, bij wijze van uitbreiding, uit-
dieping of accentverschuiving.

1.

 

Bekwaamheid om een verbaal uitgedrukte werkelijkheidservaring

(epiek, lyriek, rede, filosofische of historische tekst, tra-

gedie e.a.) te begrijpen vanuit de TOTALITEIT VAN DE TAALEX-

PRESSIE.   

24.

Dit veronderstelt

a. Voor de grnad als geheel :
— passieve kennis van de woordenschat, aansluitend bij de

te lezen teksten;
— bekwaamheid om de grammaticale kennis, opgedaan in de

vorige jaren, op voldoende wijze toe te passen in de te

lezen teksten;

=— bekwaamheid om in te zien dat de stilistische vormgeving
heel belangrijk kan zijn om de gedachten en de gevoelens

van een auteur te begrijpen;
- bekwaamheid om een interpretatie op te bouwen, rekening

houdend met alle gegevens van een tekst;

b. Meer specifiek voor het eerste jaar :
bekendheid met de belangrijkste vormen en conventies van de

epiek, de mythe en de lyrische poëzie;

c. Meer specifiek voor het tweede jaar :
bekendheid met vormen en conventies van de tragedie

filosofie.

en de

 

Bekwaamheid om elke vorm van expressie te vatten als een
CREATIEVE ONTHULLING van werkelijkheid en werkelijkheids-

ervaring.    
Dit veronderstelt

a. Voor de graad als geheel :

— kennis van de instrumentele waarde (macht en onmacht) van

het woord bij een poging greep te krijgen op de (lyrisch,

tragisch, filosofisch of historisch bekeken) werkelijk-

heid of bij een poging tot communicatie te komen;
= bekwaamheid om de eigen persoonlijkheid van een auteur

(doel, opvattingen, vooroordelen, wijze van denken, ge-
voelens) af te leiden uit een tekst of een werk;

= bekwaamheid om een tekst zo genuanceerd mogelijk te ver-

talen;
= bekwaamheid in het herkennen van een bepaalde expressie-

vorm in een tekst (metrum, stijlfiguren e.a.) als middel

voor een genuanceerde zegging van de communicatie;
= bekwaamheid om — naar aanleiding van een tekst — eigen

gedachten en ervaring adequaat, klaar en effectief te

formuleren;
=— bekwaamheid om de rijkdom te waarderen van de taal van

het woord in vergelijking met de taal van de formule;

b. Meer specifiek voor het tweede jaar :
kennis van methoden en technieken, waarmee een auteur een

bepaalde materie (politiek, tragedie, filosofie, geschiede

nis) aanpakt en verwerkt.   
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Bekwaamheid om, vooral op ethisch vlak, een dialoog aan te
gaan met mensen en waarden.   
 

Dit veronderstelt

a. Voor de graad als geheel
- kennis van enkele fundamentele aspecten van het Criekse

mensbeeld, aspecten die de latere geesteswereld hebben
beïnvloed;

- bekendheid met criteria die een oordeel mogelijk maken
over de logische, esthetische, morele en cultuur-histo-
rische waarde van een werk;

= kennis van enkele typerende aspecten van de Griekse mens

en zijn cultuur;

- bekwaamheid om verschillende besprekingsaspecten of

-methoden, die aan bod komen in een bepaalde tekst, toe

te passen ìn een andere tekst;
- bekwaamheid om interpretaties van problemen en situaties

uit het verleden toe te passen op actuele situaties en

problemen; |
— bekwaamheid om gegevens die essentieel zijn voor de “inhoud

van een communicatie te herkennen;
— bekwaamheid om de antwoorden en oplossingen die de Griekse

auteurs geven m.b.t. fundamentele problemen van mens en
maatschappij, te vergelijken met het hedendaagse denken
en de waarde ervan te beoordelen;

= de rijpheid van geest en gemoed om te kunnen ervaren en
beleven hoe deze problemen van de menselijke existentie
een treffende literaire gestalte kregen in de tragedie,
het epos en de lyriek;

b. Meer specifiek voor het eerste jaar :
kennis van enkele fundamentele aspecten, die zowel de
Griekse als de moderne mens in zijn individuele en collec-
tieve existentie beroeren;

e. Meer specifiek voor het tweede jaar
— kennis van de grote ethische stromingen in de geschie-

denis van het menselijk denken;
- kennis van de belangrijkste filosofische stromingen uit

de Griekse oudheid en van de belanerijkste principes;
= kennis van de verschillende formele objecten van het

filosofisch denken;

= bekwaamheid om een duidelijk onderscheid te maken tussen
gegronde en ongegronde conclusies die aan een stel samen-
hangende gegevens zijn ontleend;

= bekwaamheid om onderscheid te maken tussen verschillende
relatie-sequenties (b.v. oorzaak-gevolg, middel-doel e.a.);

= bekwaamheid om de beweging der ideeën in een tragedie, een
filosofische of historische tekst, te volgen en eventueel
te schematiseren;

= bekwaamheid om de gedachten van een auteur te organiseren
in nieuwe, logische patronen.

 

III.
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B. Affectieve doelstellingen

Aan de affectieve doelstellingen, geformuleerd in de oriëntatie-

graad-doorstroming, worden in de derde graad een aantal doel-

stellingen toegevoegd die betrekking hebben op het waardeleven.

— een steeds beter wordende smaak op literair gebied;

- de keuze van een standpunt m.b.t. waarden als literaire smaak,

waarheid en rechtvaardigheid;

— het kunnen aanvoelen van diep-menselijke waarden in een tekst;

- het kunnen genieten van de schone vormgeving;

= het vermogen om verwondering en bewondering i.v.m. een tekst

(lyrisch, filosofisch enz.) onder woorden te brengen; .

- het vermogen om de mensen uit de oudheid te beoordelen in

termen van hun eigen specifiek genie, en niet in het perspec-

tief dat men zelf heeft meegekregen;

- de bereidheid om, op ethisch vlak, een dialoog aan te gaan met

het oude, het nieuwe, het vreemde;

= de bereidheid om het eigen oordeel te herzien en het eigen

gedrag te veranderen in het licht van de aangeboden waarden;

= de ontwikkeling van een levens- en wereldbeschouwing die ge-

baseerd is op ethische inzichten, tot stand gekomen door be-

zinning, o.m. op de antieke teksten.

LEERSTOFAFBAKENING
 

A. EERSTE JAAR

1. Occasionele herhaling van het aangeleerde vocabularium en van

de hoofdzaken van de morfologie en de syntaxis aan de hand

van de lectuur van de auteurs. Studie van de meest voorkomende

woorden van het eigen vocabularium van Homerus (eventueel van

tragici).

Grondiger kennismaking met het Ionisch, aan de hand van de

lectuur van Homerus.

Studie van de hoofdzaken van de Griekse prosodie en metriek,

met name van de metriek van de dactylische hexameter (evtl.

jambische trimeter).

2. Auteurs

a. Een behoorlijk deel van de tijd moet gewijd worden aan de

Lectuur van Homerus. Behalve een overzicht van het gehele

werk en de studie van sommige passages in het Grieks, is

ook de lectuur van andere passages in vertaling wenselijk.

b. Daarna leest men fragmenten naar keuze, bij voorkeur uit

Griekse lyrici, uit Plato (met name de meer mythische frag-

menten), uit tragici (gemakkelijke fragmenten) of andere

auteurs, naar keuze van de leraar.  



Be
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Thema en/of motief

anbevolen wordt de studie van een thema of motief.
Voorbeelden : — Apollo en Dionysus

- de smekeling
- de Griekse vindingrijkheid
- de phtonos der goden.

Cultuur

Tenslotte moet de studie van de Griekse cultuur worden voort-
gezet, naar aanleiding van de gelezen teksten. In aanmerking
komen b.v.

= goden en heroën qv.

B. TWEEDE JAAR

de

- de sagencycli

- de invloed van het Oosten op Griekenland
- Ontstaan en ontwikkeling van de wiskunde en de exacte weten-

schappen

- opvattingen over ziel en lichaam
- de plaats van literatuur, muziek en sport in opvoeding en

cultuur.

Occasionele herhaling van het vocabularium en van de hoofd-
zaken van morfologie en syntaxis aan de hand van de lectuur
van de auteurs. Studie (of repetitie) van de meest voorkomende
woorden van het eigen vocabularium van de tragici.
Herhaling van de hoofdzaken van de Griekse prosodie en metriek,

met toepassing op de jambische trimeter en een paar eenvoudige
metra van de koorzangen van tragici.

Auteurs
Vv.

a. Een deel van de tijd moet besteed worden aan de studie van
een Griekse tragedie, bij voorkeur een van Sophocles. Be-
halve een overzicht van het geheel en de studie van pas-

sages in het Grieks, is ook de lectuur van andere passages
in vertaling wenselijk.

Fen ander deel van de tijd moet besteed worden aan de
studie van de filosofie, o.a. ui ksels uit Plato; daar
bij gelden dezelfde opmerkingen als voor de studie van een

tragedie.

  
  

ce. Daarbuiten kan de leraar fragmenten lezen naar keuze,bij

voorkeur uit de presocraties, uit Thucydides en Demosthenes.

Thema en/of motief

Aanbevolen wordt de studie van een thema of motief.
Voorbeelden : — wet en geweten

- tragische ironie
— de mens, maat van alle dingen
- polis en oikoumene
- hybris en metriotes
- het recht van de sterkste.
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Cultuur

Tenslotte moet de studie van de Griekse cultuur worden voort-
gezet, naar aanleiding van de gelezen teksten. In aanmerking
komen b.v.
- de hoofdlijnen van de evolutie van de Griekse filosofie
— ontstaan en ontwikkeling van het Griekse drama en de komedie

- de Griekse godsdienstigheid
mysterie-cultussen

- de sofistiek
het Hellenisme als cultuurstroming.1

DIDACTISCHE WEKKVORMEN

De leraar mag zich niet beperken tot een uiteenzetting ex cathedra
van de gekozen teksten. Hij moet ook gebruik maken van andere di-

dactische werkwijzen, b.v. :
— bespreking door leerlingen in groep(en) van een tekst aan de hand

van oordeelkundig gestelde vragen die het tekstbegrip, de stijl
en de diepere betekenis betreffen;

= uiteenzetting door een leerling van een door hem persoonlijk be-
studeerd punt;

= inschakeling in het leerproces van de moderne technische middelen
van audio-visuele aard : T.V., film, dia's, radio, grammofoon-

platen, bezoek aan musea of tentoonstellingen.

Ook moet de leraar streven naar samenwerking met de andere vak-
leraren om tot enige concentratie van het onderwijs te komen in een

bepaald jaar.

EVALUATIE

De principes die daaromtrent in het leerplan van de oriëntatiegraad

voor de Klassieke Talen zijn uitgewerkt, blijven ook in de derde
graad van kracht. Voor de derde graad verdient daarbij het volgende

bijzondere aandacht.

1. Het contact met de auteurs in de oorspronkelijke taal is nu meer
dan ooit hoofdzaak. Bij de evaluatie moet men dan ook in de eerste

plaats de kwaliteit van dat contact nagaan. Dit betekent dat men
niet alleen het tekstbegrip moet toetsen en de kennis van de
realia, maar tevens en vooral het inzicht in de opvattingen,
opties en bedoelingen van de auteur, zoals die in de tekst be-
lichaamd zijn, in de stijlmiddelen die hij daartoe aanwendt,
in de structuur van het geheel en de plaats van de onderdelen
daarin, kortom in de logische, ethische en esthethische waar-

den van de tekst.  
 



2. Mogelijke werkwijzen zijn daarbij o.a. :
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de leerlingen een opdracht laten uitvoeren in verband met de
 
COMPLEMENTAIRE OPTIE (2 lestijden)

  
gelezen tekst het werk, de bespreking en de toelichting

ervan sijn uitgangspunten van evaluatie;
een niet gelezen passage van die auteur, of een parallelle

passage (eventueel mét de vertaling erbij) en de leerling
vragen die te vergelijken met een wél bestudeerde, zodat hij
moet toepassen wat in de studie van de auteur aan het licht
is gekomen.

I.

In het algemeen moet worden gesteld dat in de 3de grand een

evaluatie die louter of hoofdzakelijk de reproduktie zou be-
treffen van hetgeen is aangeleerd, — zoals de vertaling van de
bestudeerde tekst, de grammaticale of stilistische verklaring

in zoverre die in de klas is gebeurd — niet volstaat. Daarom
mag de controle van de tekstkennis slechts voor een heel gering
deel het voorwerp uitmaken van de evaluatie. Ook moeten de leer-
lingen weten dat het louter memoriseren (hoe perfect ook) van
vertaling, zaak-- eh stijlverklaring, plan en idee, onvoldoende is.

Die evaluatie moet ook de basiskennis van het Grieks betreffen.
Die moet immers voldoende hoog blijven, wil de lectuur zonder
teveel remmingen verdergaan. Deze evaluatie moet betrekking heb-

ben zowel op de praktische als op de theoretische taalkennis.

a. De praktische taalkennis : de leerlingen moeten bekwaam zijn

met behulp van mondelinge of schriftelijke toelichting door
de leraar (de toelichting die de lernar normaal zou geven als

hij de tekst verklaart in de les) een niet te moeilijke tekst
te verstaan. Dat verstaan kan worden geëvalueerd door de
vertaling te laten maken of door het tekstbegrip te toetsen
met behulp van vragen (begrijpend lezen).

De theoretische taalkennis : de evaluatie daarvan betreft de
passieve kennis van een basisvocabularium van minimum 1.000
woorden, plus een aantal afleidingsbeginselen (alleen Grieks-
Nederlands), van de gewone regels der morfologie, syntaxis
en stilistiek. Pnige actieve beheersing van de meest gewone

regels van de morfologie is nuttig, maar thema, d.i. het
omzetten van Nederlandse zinnen in Griekse, is uit den boze.
Deze theoretische taalkennis evalueert men liefst steeds
samen met de praktische, door daartoe geschikte vragen te
stellen bij de tekst die voor de evaluatie van de praktische
kennis is opgegeven.

IT.

Het contact met de auteur is het doel en in zoverre belangrijker
dan het vermogen om een tekst te lezen (het middel), wat op zijn
beurt weer belangrijker is dan de theoretische taalkennis (een
hulpmiddel). Een middel om dit contact met de auteur te evalueren
is o.m. de expressieve lectuur of voordracht.

SITUERING VAN IIET LEERPLAN EN BEGINSITUATIE
 

Dit leerplan is de verdere uitbouw van het leerplan C.0./B Grieks,
twee lestijden, uit de oriëntatiegraad. Het heeft dus dezelfde alge-
mene doelstellingen en dezelfde bedoeling : inspelend op de psycho-

logische rijpheid van de leerlingen, de hoogtepunten van de Griekse
beschaving bestuderen. Anderzijds vormt dit leerplan het sluitstuk
van deze B-cursus. Bijgevolg moet het programma de leerlingen het
wezenlijke en het unieke van deze cultuur aanbieden.
Deze cursus startte in het tweede observatiejaar als initiatie in
de Griekse taal, en werd in de oriëntatiegraad verruimd tot cultuur-
geschiedenis plus taalstudie. Deze tweevoudige benadering zal ook nu
behouden blijven, met hoofdaccent op de literaire kunstwerken, al

stelt de lectuur van b.v. fragmenten uit tragedies in de oorspronke-
lijke taal wellicht te hoge eisen.

Dit leerplan wordt aangeboden aan

1. Leerlingen die in de oriëntatiegraad de C.0.B. gevolgd hebben en
deze richting nu willen verderzetten. Zij zijn dus vertrouwd met

opzet en methode.

2. Leerlingen die in de oriëntatiegraad de fundamentele optie of de
C.0.A. (4 lestijden) gevolgd hebben en deze richting nu willen
verlaten. Zij hebben dus een sterke(re) taalstudie genoten waarbij
occasioneel ook Griekse cultuur in niet-literaire zin werd: be-

studeerd.

De leerlingen die opnieuw het contact met de Oudheid willen opnemen,
hebben nog twee andere mogelijkheden : de aanvangscursus Grieks, zo
zij een initiatie in het Grieks wensen, en de cursus Antieke Cultuur
die naast literaire ook niet-literaire bronnen gebruikt en een eigen
opzet heeft. De C.0./B echter — en dat is wel belangrijk op te mer-
ken - is de voortzetting van een cursus die al in het tweede obser-
vatiejaar werd ingericht en bijgevolg een continuïteit vertoont.

DOELSTELLINGEN (1)

Deze optie leunt inzake doelstellingen sterk aan bij die van de
fundamentele optie Grieks, derde graad. Het essentiële verschil ligt
in de taalkennis en de daarmee samenhangende vormende waarde van het

Grieks als dusdanig. Wat in de F.0. bereikt wordt, zal hier vaak,

via vertalingen moeten gebeuren. Toch moet een vreugdevol-esthetisch
beleven van deze cultuur het hoofddoel blijven.

(1) Voor het geheel van doelstellingen verwijzen wij naar het artikel
M. Verschooren, Formele doelstellingen bij het onderwijs van

klassieke talen en literatuur, in Nova et Vetera, XLIX (1971-1972)

5 pp-, 344-585.  



Doelstellingen voor de graad als geheel

Kennis van de interrelatie tussen de historische situatie en

de geestesprodukten van de Oudheid op intellectueel en artis-
tiek gebied;

Kennis van de fundamentele wetten die personen en groepen be-
heersen zoals m.b.t. leven en dood, persoon en vrijheid, organi-

satie, gedrag en gezag;

Kennis van de oerfenomenen van de menselijke geest (thema's,

waarden, opvattingen, inhoudselementen) die het latere gr estes-

 

leven geïnspireerd hebben, zoals het geloof in de rede en in
de experimentele levenskunst, de begrippen vrijheid, democratie,
cosmopolitisme, lot, waarheid, schuld, recht...;

Bekendheid met criteria die een oordeel mogelijk maken over
morele, logische, esthetische en cultuurhistorische waarde van
een werk;

Bekwaamheid om de subjectieve persoonlijkheid van een auteur
(doel, opvattingen, vooroordelen, wijze van denken, gevoelens)
af te leiden uit een tekst of een werk;

Bekwaamheid om een verbaal uitgedrukte werkelijkheidservaring
(verhaal, epos, tragedie, geschiedschrijving, rede, filosofi-

sche tekst...) te begrijpen vanuit de totaliteit van dè taal-
expressie.

Doelstellingen meer specifiek voor :

1. Eerste jaar
 

a.
b.

kennis van de structuur in een tekst;
kennis van de instrumentele waarde (macht en onmacht) van
het woord bij de poging greep te krijgen op de werkelijk
heid of tot communicatie te komen.

Tweede jaar :

a.

b.

kennis van methoden en technieken waarmee een autenr een
bepaalde materie (politiek, tragedie, filosofie, geschie
denis) aanpakt en verwerkt;
kennis van het principiële verschil in wetmatigheid waaraan
respectievelijk woordkunst en positief wetenschappelijk
denken onderworpen zijn;
kennis van de belangrijkste principes van het antiek filo-
sofisch denken.

Affectieve doelstellingen

Ben steeds beter wordende smaak op literair gebied;
De keuze van een standpunt m.b.t. waarden als literaire smaak,

waarheid en rechtvaardigheid;
Het vermogen om verwondering en bewondering i.v.m. een tekst

(lyrisch, filosofisch enz.) onder woorden te brengen;

Het vermogen om de mensen uit de Oudheid te beoordelen in ter-
men van hun eigen specifiek genie, en niet in het perspectief
dat men zelf heeft meegekregen;

W
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- De bereidheid om, op ethisch vlak, een dialoog, aan te gaan met

het oude, het nieuwe, het vreemde;

- De bereidheid om het eigen oordeel te herzien en het eigen ge-

drag te veranderen in het licht van de aangeboden waarden;

- De ontwikkeling van een levens- en wereldbeschouwing die ge-

baseerd is op ethische inzichten, tot stand gekomen door be-

zinning o.m. op de Griekse teksten.

LEERSTOFAFBAKENING

Deze graad biedt de kans om, voortbouwend op historisch kader en

"esthetische" initiatie, een synthese uit te werken van de Griekse

beschaving : de grote literaire werken en hun voortleven en inspi-

rerende invloed in de Europese wereld te onderzoeken.

Eerste jaar :

Twee zeer verschillende genres kunnen hier bestudeerd worden : de

wijdse, imposante epiek en de persoonlijke, gevoelsgeladen lyriek.

Epiek : studie van Ilias en Odusseia vanuit een ruime achtergrond :

- literair-esthetisch : genre, taal, overlevering;

- cultuur-historisch : Kretenzer, Hyceense beschaving;

— epen : verhaalkunst, techniek, menselijkheid (ruime

bespreking aan de hand van goede vertalingen) ;
- mythe en mythologie : dit onderwerp kan hier aangezet
worden om dan in het laatste jaar grondiger te worden

uitgewerkt.

Lyriek : - literair-esthetisch : genre;
- cultuur-historisch : verschuiving van oligarchie naar
democratie/tirannie, geografische spreiding;

- lyriek : expressie van een individu;
= lyrici : afzonderlijk, liefst in een “poëtische her-

schepping" in het Nederlands; zeer grote variatie moge-

lijk.

Tweede jaar :

Het tweede juar biedt de kans om de 5de en de 4de eeuw in hun hoogste

cultuuruitingen te belichten. Athene als politiek-economisch-cultureel,

"centrum" (met het reëel gevaar van "imperialisme"); Hellenisering

van het Middellandse Zeegebied; opkomst van een nieuwe macht in het

westen. Drie grote genres kunnen hier behandeld en in hun wezenlijke

kenmerken besproken worden :

Dramatiek : literair, oorsprong, evolutie, structuur, dialoog, in-

vloed doorheen de Europese literatuur. Eén werk in ver-

taling lezen (met fragmenten in het Grieks), uitvoerig,

commentaar, vooral de denkwereld van de dichter bespreken.  



Iv.

Ve

Retoriek de band met het "hart" van de Atheense politiek.
Demosthenes, macht en onmacht van het woord, achtergrond :

de teloorgang van de Griekse polis. Lectuur van enkele

fragmenten vit een redevoering (logica van de argumenten,
spel van politieke factoren). I.

AANVANGSCURSUS (2 le
 

en)

 

SITUERING VAN HUT LEERPLAN EN BEGINSITUATIE
 

Filosofie : situering, problematiek van de pre-socratici : weten-
schap en zoeken naar de verklaring van het verschijnsel
"mens". Figuur van Socrates : het onthutsende van zijn
persoon, de vernieuwing vanzijn denken, de morele vraag
die de mens is. Het denken van Plato : kennisleer (mythe
van de grot), maatschappijgericht denken (de ideale staat,
theorie, praktijk), visie op de mens, invloed van Plato
doorheen het westers denken.

1.

  

Bemerkingen :

a. de cultuur-historische achtergrond moet steeds aanwezig zijn in
de uitbouw van de cursus, niet als "aparte" inleiding maar als
noodzakelijke onderbouw;
probleem is het niveau van kennis van het Grieks voor een vlotte
lectuur van de teksten; vertaling zal het aangewezen medium zijn;

essentieel is dat de leerlingen doorheen deze cursus enkele fun-
damentele waarden van de Griekse beschaving ontdekt hebben : polis,
aleitheia, moira, goed leven, mythe, het tragische...

b.

c.

DIDACTISCHE WERKVORMEN
, mene

In hoofdzaak wordt gewerkt vanuit de cultuur, vooral auteurs in ver-

taling met af en toe kennismaking met de oorspronkelijke Griekse
tekst (voor woordenschat, taalstructuur, zegswijzen, korte stijl-
kenmerken). Men zal aandacht schenken aan de nawerking van het antieke

erfgoed in het heden. Zeker staat de creativiteit van de leerling

centraal : het aanleggen van een documentatie gaat verder. De werk-
vormen uit het oriëntatiejaar worden (in verband met het leerplan)
aangepast en verder uitgewerkt. Als eindwerkvorm komt zeker de
synthese op de eerste plaats.

EVALUATIE

Men gebruikt de evaluatietechnieken uit het oriëntatiejaar, nu toe-

gepast op aspecten in dit leerplan. Uiteindelijk verwacht men dat de
leerlingen zelfstandig creatieve arbeid leveren op basis van de

De aanvangscursus Grieks behoort tot de keuzevakken van de derde
graad. Hij geeft de leerlingen die het wensen de gelegenheid om
hun contact met de Griekse taal te hernieuwen en aldus hun gekozen
richting bij te sturen of een vastgestelde lacune aan te vullen.

Deze cursus is in hoofdzaak bedoeld voor leerlingen die sinds het
eerste of tweede observatiejaar de studie van de Griekse taal
hebben verlaten, maar die thans omwille van hun vooruitzichten

voor verdere studiën (filologie, rechten, geschiedenis, archeolo-
gie e.a.) menen een zekere kennis van de Griekse taal nodig te
hebben. Door deze cursus kunnen ook leerlingen aangesproken worden

uit de niet-literaire afdelingen, die van de geboden vrijheid ge-
bruik willen maken om op korte tijd een beperkt inzicht te ver-
werven in de Griekse taal en het cultureel milieu waarin ze ge-

bruikt werd.

 

Daar het gaat om een aanvangscursus wordt bijna geen voorkennis
ondersteld : hoogstens enkele woorden (overgehouden uit de obser-
vatiegraad), een zekere vertrouwdheid met het systeem van een

flecterende taal (voor sommige leerlingen verworven door de studie
van het Duits), een inzicht in de grote perioden van de geschie-
denis en enkele notities over literaire genres.

Door de specifieke verwachtingen van de ingeschreven leerlingen

(kennis van de taal) en de beperktheid van de voorkennis en de
studieduur onderscheidt deze cursus zich van de andere opties
Grieks :
- van de cursus À door zijn minder systematische methode en door

de uitbreiding van de leerstof tot niet-klassieke en niet-li-

teraire teksten;
- van de cursus B door het direct contact met teksten in oor-

spronkelijke taal en door de uitdrukkelijke bedoeling een in-
zicht te geven in deze taal.

In het kader van de algemene doelstellingen van de derde graad
biedt deze cursus de gelegenheid om naar wens van de leerlingen
de aangeboden teksten te laten aansluiten bij onderwerpen die in
andere vakken worden besproken.

bronnen van de Griekse cultuur. Het referentiekader hiervoor werd II. DOELSTELLINGEN
aangevuld in het leerplan. ie

Men let speciaal op : à ;1. Vaardigheid om onder begeleiding een Griekse tekst (klassieke of- het vermogen tot analyse van de inhoud van een werk en tot beoor-
deling van zijn juistheid en menselijke waarde;

- het inzicht in en het vermogen tot het opstellen van een synthese
o.m. door vergelijking met soortgelijke teksten uit latere litera-
turen.

post-klassieke, literaire of niet-literaire) te kunnen lezen en

begrijpen.  



  

III.
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Dit onderstelt :

- een passieve kennis van een beperkt basisvocabularium en een

inzicht in de systemen van woordafleiding;

- de vaardigheid om morfologische en syntactische taalfeiten te

herkennen;

~ een inzicht in de systemen van morfologie en syntaxis;

= kennis van de functie van de naamvallen en van de betekenis

van tijden, wijzen, voegwoorden, voorzetsels en partikels;

= kennis van de methoden om deze functies en betekenissen te

herkennen;

- de vaardigheid om op een efficiënte wijze naslagwerken (gramma

tica, woordenboek, vertalingen) te gebruiken;

- kennis van de geëigende uitdrukkingsvormen van de verschillende

tekstsoorten. .

Kennis van de cultuur, waarin de bestudeerde teksten tot stand

kwamen.

Inzicht in de evolutie van de Griekse literatuur met inbegrip

van de grote tendensen, perioden en auteursnamen.

Vertrouwdheid. met de voornaamste kenmerken van de Griekse cultuur

(vooral van de klassieke periode). ‘

LEERSTOFAFBAKENING
 

Voor deze cursus wordt geen vast programma opgelegd. De namen van

auteurs en werken, die hier vermeld worden, moeten worden beschouwd

als een aanwijzing. Wel wordt uitdrukkelijk gesteld dat deze cursus

in essentie een taalcursus is, waarbij de principes blijven gelden

van iedere taalstudie : geleidelijkheid, geregelde systemotisering

en voortdurende herhaling. De leraar moet er dus voor zorgen dat de

leerling na twee jaar een voldoende kennis bezit van de grammatica

en het vocabularium (cfr. Doelstellingen). De teksten zal hij o.a.

in functie hiervan kiezen, eventueel laten kiezen (zie verder Werk-

vormen) .
Enkele mogelijkheden :

— Eenvoudige teksten : Wijsgerige teksten of fragmenten (Heraclitus),

grafschriften, epigrammen, opschriften, eenvoudige verhalen uit

Xenophon, fragmenten uit Lucianus, verhalende fragmenten uit Plato,

later eventueel filosofische fragmenten, wetenschappelijke teksten

uit Aristoteles, Hippocrates..., historische teksten uit Polybius.

= Woordenboekoefeningen en oefeningen op het gebruik van de gramma-

tica vormen een essentieel onderdeel van deze cursus : hiermee

krijgt de leerling een inzicht in de melhoden die hij kan aan-

wenden om woorden, woordvormen, zinsdelen en constructies te

onderscheiden.

- Iedere tekst moet bestudeerd worden vanuit het cultureel milieu

waaruit hij ontstaan is.

 

mv. DI

1.
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DACTISCHE WERKVORMEN

Leerlingen van de derde graad beschikken over een groter vermogen

tot assimilatie, abstractie en persoonlijk werk dan 12-jarigen.

Bovendien is de keuze van deze cursus duidelijk gemotiveerd door

overwegingen van pragmatische aard. Meer nog dan in de vorige

jaren moet hier de gelegenheid geboden worden om het persoonlijk

Initiatief van de leerling te laten renderen. De leraar zal er

zich meestal toe beperken de zelfstudie van de leerlingen zo

efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Het is derhalve wenselijk dat iedere leerling individueel de kans
krijgt zelf zijn teksten te kiezen in verband met de eigen ver-
wachting (efr. I, 2). Hij spreekt met de leraar af hoeveel tijd

hij nodig meent te hebben om een bepaalde opdracht uit te werken.

Deze opdracht zal bij de aanvang zeer beperkt zijn (opzoeken van

een onderdeel van de grammatica, woordleer, woordafleiding...).

De leerling krijgt voldoende materiaal (waaronder vertalingen) ter
beschikking.

In elk geval moet vermeden worden dat de lestijden integraal be-
steed worden aan klassikaal onderwijs : dit kan enkel gebeuren,
wanneer de leraar een synthese of een voor alle leerlingen nuttige
verduidelijking nodig acht. Tijdens de lestijden kunnen de leer-
lingen hun teksten aan mekaar doorgeven, moeilijkheden in groep
oplossen, samen een synthese maken van een onderdeel van de gramma

tica of van een cultuurperiode, samen het gebruik van de gramma-
tica inoefenen en in kleinere groepen mekaars werk verbeteren.
De leraar zorgt daarbij voor voldoende geleidelijkheid in de aan-
breng van de taalfeiten, controleert de efficiéntie van het indi-
vidueel werk van de leerlingen, bespreekt sommige moeilijkheden
individueel of in de klas, zorgt voor voldoende en aangepast
documentatiemateriaal en wijst de methode aan om hiervan een
nuttig gebruik te kunnen maken.

Het gevaar bestaat dat men te lang bij één bepaalde tekst zou
blijven stilstaan. Om dit te vermijden zal de leraar nauwgezet

nagaan welke mogelijkheden een gekozen tekst biedt en wat hij
derhalve precies kan aanleren. Iedere tekst wordt dus vanuit be-
paalde doelstellingen bestudeerd; moeilijkheden die ongetwijfeld
zullen rijzen omtrent het tekstbegrip, zal hij oplossen door te
verwijzen naar een vertaling of door een voorlopige, maar vol-
doende verklaring.

Het is wenselijk dat de leerling in zijn werkmap een inventaris
bijhoudt van alle elementen uit de grammatica en het vocabularium
die hij reeds heeft bestudeerd. Het stelt hem in staat op ieder
ogenblik zijn kennis te controleren, zijn leerstof te herhalen en
eventuele lacunes aan te vullen.
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V. EVALUATIE

Het is duidelijk dat deze cursus met zijn concrete doelstelling
(taal aanleren) en zijn beperkte mogelijkheden (2 lestijden) weinig
resultaat zal opleveren, indien het werk niet zeer efficiënt wordt
aangevat. Bij de evaluatie zal deze efficiëntie dan ook bijzonder

sterk doorwegen. Vele factoren spelen mee : de gevolgde methode,
de aard van de teksten, de rol van de leraar, materiële factoren

zoals de aanwezigheid van voldoende documentatiemateriaal enz. De

evaluatie van deze factoren moet de leraar informatie verschaffen
over :
- het niveau waarop de geformuleerde doelstellingen bereikt werden,

zowel voor één tekst als voor het geheel van de te verwerven kennis;
- de waarde die de bestudeerde tekst naar zijn inhoud gehad heeft

voor één leerling of voor de groep;
- de wijze waarop de begeleiding van de leraar werd ervaren.

Ieder van bovenstaande informaties kan verkregen worden door ge—
éigende middelen :

1. Het niveau van de kennis kan getoetst worden door korte mondelinge
uiteenzettingen die de leerling over eenbepaald onderdeel van de
leerstof in de klas houdt, door controle van wat de leerling eigen-
handig heeft neergeschreven, eventueel door schriftelijke toetsen
wanneer een gedeelte van de leerstof is afgewerkt. Dergelijke
schriftelijke toetsen mogen in geen geval te veel tijd in beslag
nemen.

2. Of een tekst de leerlingen intellectueel en affectief aangesproken
heeft kan het best worden gecontroleerd door hen een synthese te

laten maken van de tekst, hun persoonlijke houding tegenover de
inhoud te laten neerschrijven of de tekst te laten vergelijken
met andere. Wanneer dit werk in groep gebeurt, herinnert de leraar
aan de regels van het groepswerk en beperkt hij ook sterk de tijd
die eraan besteed wordt.

3. Evaluatie van de gevolgde methode kan geschieden door voortdurende
reflexie van de leraar op zijn eigen rol, wanneer b.v. de leer-
lingen voortdurend informatie vragen, wanneer zich moeilijkheden
voordoen bij het gebruik van de hulpmiddelen, wanneer het ritme
te laag blijft. De leerlingen kunnen ter zake nuttige aanwijzingen
geven : regelmatige gesprekken over hun ervaringen met de gevolgde
methode kunnen zeer nuttig zijn.

4. Bij het einde van de cyclus kan wel gevraagd worden dat de leer-
ling een korte tekst zo volledig mogelijk bespreekt. De evaluatie
van deze taak kan samen met andere observaties toelaten vast te
stellen of een leerling voldoende vaardigheid bezit om met kans
op succes de hogere studiën aan te vatten, waarin talenstudie een
belangrijk aandeel heeft. Het is duidelijk dat de observatie door
middel van deze cursus te beperkt is om een sluitend oordeel moge-
lijk te maken en dat deze evaluatie de taak is van alle taalle-
raren samen.

 

 


