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Aangezien dit leerplan handelt over de cursus Grieks van 5 lestijden
in het tweede gemeenschappelijk leerjaar, vervallen daardoor de overeen-
komstige elementen op blz. I1 ('"FUNDAMENTELE OPTIE") van de leerplan-
brochure ref. D/1972/0279/129.  



I. SITUATIESCHETS

De eerste optie Grieks (vijf lestijden) in het tweede jaar van de eerste
graad is een begincursus : de proefactiviteit Klassieke studiën in het
eerste jaar staat meer in dienst van de observatie dan van systematische
taalstudie. Die moet nog beginnen wanneer de leerling in het tweede jaar
komt. Wellicht kan hij het Griekse alfabet lezen en is hij door het aanvan-
kelijk contact met de Griekse taal en cultuur voor diepgaander studie ervan
gemotiveerd.

De toestand van het onderwijs in het Grieks verandert hiermee grondig in
vergelijking met het verleden, waarin het Grieks noodzakelijk met een sterke
cursus Latijn gecombineerd werd, en waarin de leraar kon steunen op het
taalinzicht verworven tijdens het eerste jaar in de lessen Latijn en
Nederlands. Bovendien staat de eerste optie Grieks (vijf lestijden) met haar
eigen synthetisch taalsysteem vrijwel geïsoleerd in het geheel van de
vakken van het tweede jaar. Ten hoogste kan deze optie gecombineerd worden
met de bijkomende optie Latijn (twee lestijden), maar deze cursus zal
veeleer steun zoeken bij het Grieks dan wel steun eraan geven.

De eerste optie Grieks is ook een observatiecursus : de leraar observeert
inderdaad de vorderingen van de leerling en helpt hem op het einde van het
jaar uit te maken of hij over voldoende vaardigheden beschikt en sterk
genoeg gemotiveerd is voor de verdere studie van het Grieks.

Niet alleen de nieuwe beginsituatie en de doelstellingen van de eerste graad,
maar ook de gewijzigde culturele en maatschappelijke context waarin vandaag
onderwijs gegeven wordt, brengen mee dat het onderwijs in het Grieks anders
moet verlopen dan vroeger.

Opdat de leraar die deze begincursus geeft, het geheel van de studie van het
Grieks duidelijk kan overzien, komen achtereenvolgens aan de beurt :

— een algemene visie op de plaats van het Grieks ín onze westerse cultuur ;

= het curriculum voor het geheel van de vijf leerjaren ;

= doelstellingen die het eigen karakter van de cursus Grieks vijf lestijden
voor het tweede jaar bepalen ;

= leerstofafbakening 5

— werkvormen ;

— evaluatie.

 

A. |DE PLAATS VAN HET GRIEKS IN ONZE WESTERSE CULTUUR
 

1. Algemene verantwoording

a. De studie van ieder cultureel en maatschappelijk hoogtepunt is peda-
gogisch waardevol en verantwoord : de Egyptische, Joodse, Chinese,
Japanse, Amerikaanse, Afrikaanse en Westeuropese maatschappij hebben
elk momenten beleefd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot
wat men "cultuur! noemt.

Als men dan moet kiezen, is de grondige studie van die cultuur waarin
de eigen maatschappij haar wortels vindt, pedagogisch het meest ver-
antwoord.

b. Als we onze huidige maatschappij in West-Europa bekijken, stellen we
vast dat het fundament van haar historische opbouw in Griekenland ligt.
De Griekse beschaving heeft het denken en de ingesteldheid van de
Westerse mens gekneed : ze heeft in hem meer in het bijzonder aandacht
gewekt voor de mens, zijn maatschappelijk bestaan en bestemming en
zijn kunstzinnige creativiteit, zijn verantwoordelijkheidsbesef voor
het eigen bestaan en dat van de medemens en zin voor intellectuele
duidelijkheid.

€. De studie van het Grieks als taal loont de moeite die ze vraagt, om
meer dan één reden. Elk van die redenen of intrinsieke waarden apart
kan men wellicht ook voor andere leervakken aanhalen, maar in de éne
studie van het Grieks zijn ze alle tegelijk te vinden.
De kracht van de studie van het Grieks als taal ligt juist in de bunde-
ling ervan. Al worden ze nu apart uitgewerkt, we mogen ze nooit van
elkaar isoleren.
Maar het vak Grieks voert ook via die taal tot de lectuur van de
auteurs en openbaart zo de volle rijkdom van de Griekse cultuur.

2. Studie van de Griekse taal

a. Het aanleren van het Grieks als taal is op zichzelf al zeer vormend.
Enerzijds verschilt het Grieks o.a. door zijn flecterend karakter
grondig van het Nederlands, anderzijds vertoont het nog meer dan
voldoende overeenkomsten ermee.

- Als verst verwijderde van de meest nabije talen in ons bereik, acti-
veert het Grieks dan ook ten zeerste het taaldenken en schept het
gunstige voorwaarden voor het leren van andere talen Ca

— Als studie van een niet-direct-bruikbare taal, leert de studie van
het Grieks de jonge mens het louter utilitaire te overstijgen.

 

(1) Door de studie van het Grieks komen de leerlingen in contact met een
heel andere denkvorm dan ze gewoon zijn. Deze denkvorm wordt o.a. ge-
kenmerkt door de voorrang bij het werkwoord van aspect op tijd, van
medium op passivum, door zeer geraffineerde nuanceringsmogelijkheden
van taalelementen die moeilijk vertaalbaar zijn zoals de participia-
constructies en de partikels, door helderheid in de opbouw van de ge-
dachtengang.

Contact met de Griekse taal en met het Griekse denken schept inzicht in
eigenschappen en mogelijkheden en beperktheid van "taal",



°
a

(2) Niet alleen werken met abstracties, maar ook accuraat leren abstraheren

is belangrijk. Een adekwaat middel daartoe is de studie van het Grieks.

Door de aandacht die woordafleiding en woordvorming vanzelf krijgen 3 Studie van de Griekse literatuur en cultuur in de studie van het Grieks, ontwikkelen de leerlingen hun aanleg om
ook in andere talen de woorden vanuit hun samenstelling en samenhang
te doorzien.

a.

Door zijn flecterend karakter is het Grieks een voortdurende aansporing
tot aandacht, opmerkzaamheid, snelheid en precisie ín het analyseren

en in het synthetiseren van wat door analyse ontdekt is.

Het Grieks is door een uiterst begaafd volk gebruikt en verfijnd tot
het instrument waarmee het steeds dieper en helderder kon denken en dat *
denken nauwkeuriger kon verwoorden.
Het kan dan ook niet anders of het contact met een dergelijke taal is
op zich al een begin van scholing tot helder en genuanceerd denken.

— Die preciesheid en nuäncering dankt het Grieks o.a. aan zijn grote
rijkdom aan partikels die de samenhang van de gedachte of de gevoels-
sfeer van de mededeling verduidelijken.

Het dankt die wellicht nog meer aan zijn grote rijkdom aan werkwoor-
delijke vormen waardoor het Grieks het veelvormig willen, voelen,
bedoelen, handelen, het persoonlijk. innerlijk bewegen en worden van
de mens en de schakeringen van zijn inzicht kan weergeven. s

Het Grieks is het moedervocabularium geworden van een groot gedeelte
van de moderne wetenschappelijke terminologie. Grieks leren is daar-
door al een eerste inwijding in de hedendaagse wetenschappelijke taal.

Verder ontsluit de kennis van het Grieks de toegang tot de Griekse
cultuur door de lectuur van de auteurs in de oorspronkelijke taal.

= De tekst in de oorspronkelijke taal kunnen lezen is bijzonder kost-
baar. Immers, vertalingen kunnen wel een benaderend idee geven van
de rijkdom van deze voor Europa zo belangrijke schrijvers, maar een
vertaling is altijd een bepaalde interpretatie die noodzakelijker
wijze veel van de rijkdom van het origineel laat ontsnappen. (3)

Daarenboven moet iemand die in de oorspronkelijke taal leest, c.q.

vertaalt, zelf de zin en de samenhang van geheel en onderdelen

achterhalen, en dat kan men alleen door methodisch te werk te gaan
en rekening te houden met een veelheid van mogelijkheden en schake-
ringen. Zo leert men methodes en werkwijzen die van groot nut
zullen blijken voor alle vormen van wetenschappelijk denken en
werken, zowel op het gebied van de menswetenschappen als op dat van
de exacte wetenschappen (2).

 

De woorden immers die abstracte begrippen uitdrukken zijn nog in de
levende werkelijkheid geworteld.
Zo kunnen de leerlingen ontdekken hoe de mens tot abstractie is gekomen.

 

De studie van het Grieks voert uiteraard tot de lectuur van de auteurs
in de oorspronkelijke taal. Want, zoals boven al is gesteld (A.2.f.),
geven vertalingen slechts een benaderend en enigzins vertekend beeld
van de rijkdom van het origineel. Daarom blijft de lectuur in het
Grieks een zij het niet zonder moeite realiseerbaar ideaal. Het voort-
durend methodisch aftasten van de tekst is bovendien zeer vormend.
Bij de Griekse auteurs vinden we een totaalbeeld van het Griekse

denken en voelen. Precies die auteurs hebben bovendien de Latijnse
eultuur en daardoor de hele Westerse cultuur tot bloei gebracht.

De Griekse geest gaat naar het essentiële en het universele. Het con-
tact met filosofische, sociale en wetenschappelijke vragen in hun
oorspronkelijke en daardoor eenvoudiger vorm leidt niet alleen tot een
beter inzicht in de wordingsgeschiedenis van onze complexe cultuur,
maar ook tot een kritische houding in de huidige wereld.
Zeker in onze tijd is dat laatste een pedagogische noodzaak, willen
wij een levensstijl bevorderen waarin menselijke waardigheid en
levensgeluk centraal blijven staan.

Meer bepaald brengt de studie van de Griekse cultuur de leerling in
contact met de menselijke problemen van alle tijden en met voorstellen
tot oplossing ervan (3).

=— De dialoog met de oude meesters bevordert de morele bewustwording en
is een steun bij de uitbouw van het gevoelsleven.
De Griekse teksten verschaffen immers toegang tot mythen, filoso-
fische systemen en drama's, waarin we respectievelijk de belichaming
van inzicht en wijsheid, de oorsprong van het rationele denken en
zuivere prototypes van menselijke situaties vinden.

 

Veel van het gedachtengoed dat in het Westen is opgebouwd, vindt zijn
wortels in de Griekse cultuur (cfr. R. Stock, Het Griekse drama en de
westerse mens. Brugge, DDB, 1959), o.m.

de gedachte dat de mens medeverantwoordelijk is voor de loop van zijn
bestaan en geenszins als weerloos slachtoffer aan een blind en grillig
en onverbiddelijk noodlot is overgeleverd ;
dat het lijden een les bevat en een door de god getekende weg kan

worden die voert naar wijsheid ;
dat alles-transcenderende krachten aan de macht van de staat een grens
hebben gesteld in de onvervreemdbare rechten van de menselijke persoon
dat wij een raadsel zijn en dat de mens niet in formules kan worden
gevat ;
dat de zedelijke eer een hogere waarde heeft dan het leven ;
dat het leven zelf zinvol kan worden gemaakt door offer en dienst-
vaardigheid ;
dat innerlijke tevredenheid en bescheidenheid meer bepalend zijn voor
het geluk van de mens dan succes en aanzien naar buiten.

 



= In de studie van de Griekse cultuur ontmoet de leerling een open
beschaving met aandacht voor het vreemde en met een drang naar over-

leg en dialoog. Daardoor wordt hij ertoe aangespoord de eigen opvat-
tingen te relativeren.

“" Bovendien kan de studie van de Griekse cultuur heel wat hedendaagse
feiten en opvattingen verklaren en verduidelijken (4).
De Griekse cultuur is immers de bron van vele woorden, vele opvat-
tingen en vele probleemstellingen op wetenschappelijk en artistiek
gebied.

d. Aangezien deze Griekse literatuur Én naar vorm Één naar inhoud zo ge-
varieerd en rijk is, kan ze de jonge mensen van heden blijven aan-
spreken. Men kan dan ook een lectuurprogramma samenstellen van hoog
pedagogisch gehalte. Dat kan — mits goede begeleiding — de jongeren
binnenvoeren in een wereld die hun enerzijds vertrouwd zal voorkomen

wegens de zo menselijke en eenvoudige verwoording van ideeën en
gevoelens, en anderzijds toch nog vreemd genoeg aan hun eigen ideeën
en gevoelens en aan die van hun leefwereld zodat ze geprikkeld worden
tot nadenken. Op die manier kunnen ze elk van de twee werelden
kritisch leren waarderen. É S

e. De bewustwording van nood aan "herbronning" is een van de meest
fundamentele kenmerken van ons huidige geestesleven, en waar het gaat
om herbronning is er geen cultuur die daarvoor meer in aanmerking
komt dan de Griekse.

(4) Vele Westerse denkvormen o.a. vinden hun bron in Griekenland. Door hun
rationele en kritische ingesteldheid hebben de Grieken de stap gezet
naar wetenschappelijk denken, van wijsheidsliteratuur naar filosofie,
van epische verhalen naar geschiedenis, van praktische rekenkunde naar

abstracte wiskunde.
Vele volkeren kenden een vorm van geschiedschrijving, maar de Grieken
zijn de grondleggers van de historisch-kritische denkvorm ; vele volke-
ren kenden een of andere vorm van drama, de Grieken zijn de grondleggers
van de tragedie geweest ; onze geneeskunde begint bij de experimentele
geneeskunde van Hippocrates ; ons scherpe bewustzijn van het persoonlijk
geweten gaat voor een groot deel terug op Socrates, ons empirisch
onderzoek gaat terug op Aristoteles, onze democratie — via Athene — op
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HET CURRICULUM GRIEKS IN DE VIJF OPEENVOLGENDE JAREN
 

N

1. Structuur
Het onderwijs in het Grieks kan in verschillende vormen aangeboden
worden. In onderstaand schema worden ze bondig voorgesteld.
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Algemene gevolgen van de recente doelstellingenformulering
 

De "Doelstellingen van het katholiek onderwijs van het type I" (1) en
"pe algemene doelstellingen van het onderwijs in de klassieke studiën"
(2), brengen voor het Griekse curriculum mee

= dat de nadruk valt op het verwerven van de intellectuele en affectieve

doelstellingen die nodig zijn voor de vorming van de jonge mens en voor
verdere vruchtbare studie van het Grieks ;

= dat de leerlingen elk jaar een geheel van inhouden en werkvormen aan-
geboden krijgen dat op zichzelf, dus ook zonder doorstroming naar een
volgend jaar, zinvol en verrijkend is ;
dat er een geleidelijke overgang is van herkenning naar reflectie ;

— dat er nadruk wordt gelegd op het eigen initiatief van de leerlingen ;
dit initiatief krijgt het meest kansen binnen een zo sterk mogelijk
gedifferentieerde aanpak, waarbij evenwel de onontbeerlijke sociale
dynamiek van het klasgebeuren niet verwaarloosd mag worden.

 

 

(1) Doelstellingen van het katholiek onderwijs van het type I (uitgave
Licap D/1981/0279/001).

(2) Verschenen in Nova et Vetera (LVI) 1978-1979, 3, p. 191-193.  
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e. Een herschikking van het programma

Om dit alles mogelijk te maken is het nodig :

dat de studie van de taalleer gespreid wordt over de vijf jaren van het
curriculum, en tegelijk een grote geleidelijkheid vertoont ; daardoor
komt er ruimte voor lectuur en cultuurstudie ; het mag niet voorkomen
dat de leerlingen de eerste twee jaar grammaticaal overbelast worden
en daardoor afkeer krijgen van het Grieks ;
dat de studie van vocabularium en grammatica, mede door het gebruik
van frequentielijsten en grammaticale statistieken, tot een zinvol en
verantwoord minimum gereduceerd wordt ;

dat nadruk gelegd wordt op een door de leraar begeleide lectuur van de 7
auteur, met aandacht voor diens ethische, filosofische en literaire

kwaliteiten ;
d. dat de keuze van die auteurs meer dan voorheen afhankelijk wordt ge-

maakt van de interesse die'ze bij de leerlingen kunnen wekken en van #
de mogelijkheden die ze aan de leerlingen bieden om de eigenheid van

het Griekse denken te ontdekken.
1

Concrete gevolgen voor de opbouw van het curriculum

a. Een meer efficiënte studie van het Grieks (cfr. b supra)

Aangezien Herodotus de eerste verplichte auteur wordt, verdient het

de voorkeur de studie van het Grieks in zijn Ionische vorm aan te
vatten. De studie van het meer complexe Attisch kan nadien gebeuren
via de inlassing van facultatieve Attische teksten.
Belangrijk hierbij is dat de overgang van de aanvankelijke "herkenning!"
van de taalfeiten naar een 'diepgaande taalreflectie! samengaat met de
overgang naar een ingewikkelder dialect en een meer complexe inhoud.
De traditie is altijd uitgegaan van het Attisch 3; aangezien deze weg
zijn voordelen heeft (o.m. van praktische aard : handboeken, gramma-
tica), blijft het voorlopig mogelijk de studie van het Grieks aan te
vatten vanuit het Attisch, op voorwaarde dat in het begin van het
vierde jaar het Ionisch wordt aangeleerd met het oog op de studie van
Herodotus.

Meer nadruk op ethische, filosofische en literaire aspecten (cfr. c
supra)

= Aangezien Herodotus en Homerus niet alleen boeiende vertellers zijn,
maar ook in hun verhalen een rijke levensbeschouwing vertolken,
worden zij de eerste verplichte auteurs. Xenophoon valt dus weg als
eerste verplichte auteur. «

- In het eindjaar wordt voorrang gegeven aan de lectuur van tragici en
filosofen. Daarom behoort Demosthenes niet meer tot de verplichte

auteurs.

«

- 2e jaar : aanvankelijke taalstudie met aangepaste teksten ;
- 3e jaar : voortgezette taalstudie met aangepaste teksten ;
- 4e jaar

verplichte auteurs
facultatief
taalstudie :

: Herodotus, Homerus (uittreksels uit Odyssee) ;

: Attische teksten ;
aangepast aan de teksten ;

Ls

= 5e jaar :
verplichte auteurs : Homerus, lyrici 3
facultatief : Attische teksten ter introductie van het Attisch waar-

van de kennis in het 6e jaar vereist is ;
taalstudie : aangepast aan de teksten ;

= 6e jaar :
verplichte auteurs : tragische poëzie

filosofisch, retorisch en historisch proza ;

taalstudie : aangepast aan de teksten.

DOELSTELLINGEN SPECIFIEK VOOR HET TWEEDE JAAR
 

De cursus Grieks in het tweede jaar van de eerste graad is - zoals reeds
gezegd is in de Situatieschets —, een begincursus : reeds van bij het begin

moeten de doelstellingen van het onderwijs in het Grieks aanwezig zijn,
zij het in een elementaire vorm. Hij moet tevens gezien worden binnen het

raam van de doelstellingen van het tweede jaar van de eerste graad : via

de lessen Grieks moet de leraar de leerling voldoende gegevens ter beschik-

king stellen om het hem mogelijk te maken op een verantwoorde wijze zijn

verdere studierichting te kiezen, niet alleen met het oog op het Grieks,

maar ook voor het hele studiepakket. Daarom bevat dit leerplan ook een

aantal observatiedoelen.

A. |VORMINGSDOELEN

Hiertoe behoren doelstellingen op gebied van het taaldenken, het denken

in het algemeen en de algemeen-menselijke vorming in het bijzonder.

Taaldenken : de leerling moet :

_ het verschil kunnen aanduiden tussen het Nederlandse en het Griekse

taalsysteem (enkel de grote lijnen) ;

- woorden kunnen begrijpen vanuit hun samenstelling envanuit de context

— eenvoudige en gebruikelijke wetenschappelijke terminologie kunnen
verklaren vanuit de Griekse grondwoorden ;

— belang hechten aan de juiste beklemtoning van het woord in een zin ;

— oog hebben voor een keurige taal als genuanceerde uitdrukking van

gedachten ;

— inzicht bezitten in het gestructureerde karakter van een Griekse mede-

deling (b.v. rijke gebruik van participia, partikels).

Denken ín het algemeen : de leerling moet :

= kritisch kunnen oordelen, door oog te hebben voor het geheel, de

details én de onderlinge samenhang ervan ;
— problemen methodisch kunnen benaderen ;
= grondig en zindelijk denken.

Algemeen-menselijke vorming : de leerling moet :

— aandacht krijgen voor de mens en zijn geschiedenis ;

— waardering tonen voor het vreemde ; via die waardering komen tot het

juist waarderen én dus ook relativeren van het eigene ;

— gevoelig worden voor algemeen-menselijke vragen ;

5

 



III.

- creatief ingesteld zijn met zin voor literatuur en schoonheid ;
= bekwaam zijn zelfstandig problemen op te lossen, samen te werken en

respect te hebben voor de houding en de mening van anderen ;
- gevoelig zijn voor een waardige levensstijl.

B. OBSERVATIEDOELEN

Uiteraard behoren de doelstellingen die hieronder beschreven worden, ook
tot de vormingsdoelen ; het heeft immers geen zin op het einde van het
jaar na te gaan of bepaalde doelstellingen die men in de loop van het #
jaar niet bewust heeft nagestreefd,al dan niet bereikt zijn. Wel ligt |
de klemtoon hierbij uitdrukkelijk op de dubbele vraag of de leerling in |
staat zal zijn een doorstromingsrichting te volgen en of daarin het vak |
Grieks voor hem zinvol is. }

Met het oog op de studierichting en de doorstroming moet de leerling :

- voldoende kunnen doorzetten $

- voldoende abstrahering en een goed geheugen bezitten ;
- in het algemeen een sterke studiemotivering en een degelijke studie-
houding verwerven.

Met het oog op het Grieks moet de leerling

= een sterk concentratievermogen verwerven, efficiënt en precies werken,
een hoog studieritme aankunnen, een trouw geheugen vormen en aanleg
vertonen voor ingewikkelde operaties als analyse en synthese ;

$

= geprikkeld zijn tot nadenken, zin hebben voor het verwoorden van ge-
dachten in een verzorgde vorm, methodisch te werk gaan bij het uitvoeren

van complexe opdrachten ;

= interesse vertonen voor de Griekse taal en het taaldenken, voor mense-

lijke problemen, voor hedendaagse feiten en hun verklaring via het ver-

Leden.

LEERSTOFAFBAKENING

N.B. Volgende termen worden in deze betekenis gebruikt :

ACTIEVE KENNIS

= de vorm kunnen maken in het Grieks ;
— verbuigingen en vervoegingen kunnen opzeggen. A

PASSIEVE KENNIS

— de vorm kunnen herkennen en weergeven in het Nederlands.

VERTROUWDHEID MET GRAMMATICALE BEGRIPPEN

- van die begrippen voorbeelden kunnen geven en bij de grammaticale vormen
het juiste begrip kunnen voegen.

À. ALFABET EN LEESTEKENS

De leerlingen moeten een Griekse zin correct kunnen uitspreken en schrij-
van. Dit sluit in :

- kennis van de lettertekens van het Griekse alfabet en de uitspraak ervan ;
— kennis van de twee spiritussen en de leestekens ;
— passieve kennis van de drie accenttekens en de benaming ervan.

B. VOCABULAIRE

De leerlingen moeten progressief de betekenis leren van circa 800 van de
meest gebruikte woorden van het prozagrieks, meer bepaald van het Grieks
van Herodotus, c.q. Xenophoon en van enkele zeer frequente afleidings-
beginselen (pre- en suffixen).

Voorbeelden van dergelijke pre- en suffixen zijn :
- prefixen : G-, &k-, elo-, NPO-, TPOU-, OUV-, NO-, TO-, Ôno-, …
- suffixen : -OLC, -TEPOC, -TOTOC, -KOVTO, -KOOLOL, -TEOC, -WC, -OTE

Als noodzakelijke en voldoende graad van kennis van die woorden en aflei-
dingsbeginselen wordt beschouwd : de correcte weergave in het Nederlands
buiten de context en op een willekeurig ogenblik gecontroleerd (= blijven-
de kennis) van ten minste 8 woorden en afleidingsbeginselen van de 10.

C. MORFOLOGIE

1. Naamwoord

a. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze alle gewone naamwoordelijke
vormen zullen herkennen dit houdt meer bepaald in :

— dat ze de genitief en het genus van de gememoriseerde substan-
tieven kunnen noemen

- dat ze de drie genera van het adjectief kunnen noemen ;
- dat ze de modellen van de gewone verbuigingen kunnen opzeggen,

d.w.z. die van

 

 

 

 

IONISCH ATTISCH

GoüAoc 5oüAoc
TU TLU
_ Búpa

döpov düpov
BóAatta BóAatta
noAttne noAttne

àvaBóc äva8óc

véoc

btup Bitup
opa cüua

LOS
BaotAetc
Gv6oc

Gopwv ägpuv
äAnOfc

hdúc höúc
näc na
éav wv
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= dat ze de vormen herkennen van (d.i. ze moeten alle vormen her-
kennen, maar ze hoeven de verbuiging niet te kunnen opzeggen) :

IONISCH ATTISCH

. adjectiva op -OUG
« uévac . uévac / noAúc
. Tathp + subst. die Tathp volgen

kpéac die kpéac volgen
. Boüc . Boüc

vaÿc vac
. de kleine afwijkingen
bij de verbuiging van

TÉALC nom.mv. MÔÂEEG
BaoLAEÜc dat.mv. BaoLAeÜOL

acc.mv. BaoLAéac
dAn8ñc acc.mv. GAnBetc

= dat ze de vormingswet kunnen formuleren van de gewone compara-
tief en superlatief en de comparativa op -WV en superlativa op
-LOTOG herkennen en kunnen weergeven en bij de weergave van de
superlatieven het juiste onderscheid kunnen maken tussen absqlute

en relatieve superlatief 5

= dat ze met de grammaticale begrippen vertrouwd zijn die daarop
betrekking hebben (woordsoort, substantief, adjectief, klasse,

verbuiging, naamval, genus, stam, uitgang, contractie enz.) en
die vertrouwdheid kunnen bewijzen door van die begrippen voor-
beelden te geven en bij de grammaticale vormen het juiste begrip
te voegen.

De leerlingen moeten volgende regels kunnen formuleren :

— de hoofdregels van het genus van de substant. in de le en 2e
klasse ;

— de regel die bepaalt — in het AIT. — welk adjectief het model
äva8óc zal volgen en welk véoc ;

= de regel die bepaalt welke adjectieven slechts twee geslachts-
vormen hebben (gemeenslachtig) ;

= de fonetische regels : b.v. — wegvallen van - 0 — tussen 2
klinkers

- contractieregels in het Att.

2. Voornaamwoord, lidwoord, telwoord

a.

o

Zoals van substantief en adjectief moeten de leerlingen ook van
alle gewone voornaamwoorden en voornaamwoordelijke adjectieven de
normale verbuigingsuitgangen kunnen herkennen en in hun context
kunnen weergeven.

Dat sluit in : kennis van de grondbetekenis van die voornaamwoorden
en het al of niet beklemtoonde karakter ervan en het vermogen die
grondbetekenis te schakeren naargelang van de context (b.v.
schakeringen van AÙTOC ).

Wat het lidwoord betreft, moeten de leerlingen

— de verbuiging ervan actief beheersen ;
— het gewoon gebruik ervan kennen en kunnen weergeven.

 

Dat laatste houdt o.a. in :
- dat ze ook het bezittelijk karakter ervan weten te onderkennen ;
… dat ze weten in welke gevallen het onvertaald blijft ;
… dat ze het weten aan te vullen in het Nederlands waar dat nodig

is en waar het in het Grieks ontbreekt (gezegde, bepaalde uit-

drukkingen).

c. De leerlingen moeten een gewoon getal juist kunnen weergeven.
Dat veronderstelt :
- kennis van de voornaamste hoofd- en rangtelwoorden (cfr. vocabu-

larium) ;
- kennis van de suffixen van tientallen, honderdtallen en vermenig-

vuldigingsgetallen.

d. Dat alles veronderstelt ook de kennis van de nodige grammaticale
termen (b.v. categorieën voornaamwoorden, telwoorden).

Bijwoord

De leerlingen moeten niet alleen de gememoriseerde bijwoorden uit het
basisvocabularium kunnen weergeven, maar ook degene die van gememori-
seerde adjectieven zijn afgeleid, Dat houdt in :

= dat ze de suffixen kennen van de bijwoorden van wijze in de stellende
trap (-WC), de vergrotende trap (-ov) en de superlatief (-a) ;

= dat ze de suffixen kennen die de correlatieve bijwoorden van elkaar
onderscheiden (-OTE, -OU, -OL, -n ; -BEV ).

Werkwoord

De leerlingen moeten van de gememoriseerde werkwoorden volgende vormen
kunnen vertalen en in hun context weergeven :

- in de presensstam : indicatief, infinitief, participium van de drie
voces (dus met uitsluiting van optatief, conjunctief, imperatief) ;

= in de aoriststam : dezelfde wijzen van de sigmatische en asigma-
tische aorist activum en medium, met uitzondering van die van de
liquida ;

- in het futurum : dezelfde wijzen van activum en medium, met uit-
zondering van die van de liquida en van de Attische futura.

Het is wenselijk dat deze voces en modi gesitueerd worden op een
globaalschema, waar later de andere modi en tijden worden "ingevuld".

Het veronderstelt meer concreet
- kennis van die vormen van het model AUELV en van etval ;
- actieve kennis van de verbaalstam van de gememoriseerde werkwoorden3
- kennis van de weergave van de voces, tijdstammen, modi, personen ;
- kennis van de grammaticale begrippen, heel bepaald die van mediun,

aspect, thematisch, athematisch, kenletter, verbaalstam en tijdstam;
- in het Attisch :

actieve kennis van de contractieregels van -€- en -ü-
passieve kennis van de vervoeging van de contracta

- in het Ionisch :
actieve kennis van de contractieregels van -Q-

passieve kennis van de vervoeging van de contracta
op -Q- en van de kleine afwijkingen bij de contracta
op -€- (contractie van -€0 tot -EU )

contractie bij deten detv  



 

 

Bij de herkenning en weergave van de vormen, bij de kennis van
begrippen en de actieve beheersing van regels en modellen moet
de graad van correctheid een minimumniveau bereiken van 8 op 10.
 

D. SYNTAXIS VAN DE NAAMVALLEN

De leerlingen moeten weten welke hoofdfuncties aan elk van de vier naam-
vallen beantwoorden en dat ín de Nederlandse weergave van de vorm kunnen
doen blijken (gesteld dat het om gememoriseerde naamvallen gaat) :

= nominatief : onderwerp en gezegde
— accusatief : . lijdend voorwerp, onderwerp van lijdend-voorwerpszin

+ voorzetselbepaling met did, eic, nt, wetd, napá, npóc

ses ec
= genitief : . naamwoordelijke bepaling ('van'-bepaling)

vaste genitief bij aantal werkwoorden en adjectieven
( énuAaV@äveoBar , dKovetv )
genitief bij voorzetsel

+ and, ék, mpd
- dud, yetd, Unép, én, napá, npdc, ind, nept

= datief : i mcweread voorwerp ('aan') en voor- of nadeel (' voor’)
. middel ('met'), oorzaak ('door') en wijze
tijdstip
vaste datief bij aantal werkwoorden en adjectieven
datief bij voorzetsel : êv, ov, rapá, npóc, únó

… |SYNTAXIS VAN DE ZIN

1. De leerlingen moeten alle onafhankelijke indicatieven (zonder äv )
kunnen weergeven voor zover ze in de morfologie bestudeerd werden.
Daarbij is het nuttig dat men hen af en toe wijst op
= de schakeringen van het imperfectum (toestand, herhaling) en
— de mogelijke weergaven van de aorist (inchoatief, verhalende O.V.T.
en mededelende V.V.T.).

In de afhankelijke zin moeten ze een completieve zin kunnen onder-
scheiden van een bijwoordelijke/bijvoeglijke en inzake die comple-
tieve zinnen moeten ze :

a. de indicatiefconstructie met ÖTL (@C ) en de indirecte vraag kunnen
weergeven, rekening houdend met de tijd van het Nederlandse hoofd-

werkwoord ;

b. de participiumconstructie als lijdend voorwerp na verba sentiendi

nradeobaL , äpxeoBaL en als aanvulling bij TUVXÓVELV kunnen weer-
geven ;

 

c. de infinitiefzin kunnen weergeven zowel na de verba volendi (en
dus zonder tijdswaarde) als na verba sentiendi en declarandi (dus
met tijdswaarde).

De leerlingen moeten de bijwoordelijke en bijvoeglijke zinnen in de
indicatief (zonder ÄV ) kunnen weergeven ; daartoe moeten ze de
betekenis kennen van de gewone voegwoorden :

le]

- tijdbepalende  Ënel / èneudf// ôte / dnôte // üc // npiv / ñvika
- redengevende énei /êneuÖf// dc // Ste
- gevolgaanduidende Gote
- voorwaardelijke en toegevende elnep//et xat//kal et//elte...elte
- vergelijkende ac / Gonep

De leerlingen moeten de infinitief correct in het Nederlands kunnen
weergeven in de volgende gevallen :

- doel na zenden/geven
- gevolg na üote
- tijdbepaling na mptv

a. Ze moeten tenslotte het participium conjunctum met de waarde van
een bijwoordelijke en bijvoeglijke constructie kunnen weergeven,
overeenkomstig de gebruikte tijd en de daarbij gebruikte partikels :
te , WC , Kai , Kainep , pa

b. In dit verband moeten ze ook de losse genitief kunnen herkennen
en in de context weten weer te geven.

Leesvaardigheid : de leerlingen moeten eenvoudige, samenhangende
teksten leren lezen onder leiding van de leraar.

Occasioneel, liefst in aansluiting bij het vocabularium van de leesteksten
worden de leerlingen geïntroduceerd in de wereld van de Griekse cultuur.
Wenselijk is daarbij een summier kader van de Griekse geschiedenis, waarin

die elementen hun plaats vinden.

IV. WERKVORMEN

 

. ES PRINCIPES DIE DE KEUZE VAN DE WERKVORMEN HELPEN BEPALEN

De moderne pedagogische inzichten, zoals die in de "Doelstellingen van
het katholiek onderwijs van het type I', geformuleerd zijn, vragen

a.

b.

dat de activiteiten tijdens de lesuren Grieks zich lenen tot observatie
van de leerling en een verantwoorde studiekeuze mogelijk maken ;

dat men elke leerling optimale kansen biedt
- door hem te leren leren,d.i. denkvormen en methodes aan te leren en

vaardigheden en attitudes te stimuleren, transfer te bevorderen ;
— door rekening te houden met de geaardheid van elke leerling af zonder-

lijk. Er zijn immers kinderen die traag, andere die vlug van begrip
zijn ;

= Feroge van faalangst komen bepaalde kinderen tot betere, andere

tot mindere resultaten ;
- sommige kinderen hebben een creatieve gerichtheid, andere een sensi-

tieve of een zakelijke ;
- er zijn kinderen die vanaf het begin benadeeld zijn ; een gebrekkige

kennis van het Nederlands, opvattingen en omstandigheden uit hun

milieu ...  



Het is daarom nodig werkvormen te kiezen aangepast aan de eigen geaard-
heid van de verschillende leerlingen. Op deze manier wordt differentiërend
lesgeven een blijvende noodzaak.
Zokan elke leerling beter aan zijn trekken komen, zijnmotivatie behouden
en blijven deelhebben aan de opvoedende aspecten van de Griekse taal en

cultuur.

B WERKVORMEN

1. Werkvormen voor de basisleerstof

a. Als we rekening houden met voorafgaande principes, is het nodig de
basisleerstof via zelfwerkzaamheid en interactie met de leerlingen
aan te brengen.

— Zelfwerkzaamheid

De leerling krijgt de kans taal- en cultuurgegevens op te merken.
De taalgegevens leert hij volgens bepaalde (aan te leren) tech-
nieken verwerken,om zo te komen tot de constructie van de alge-
mene regels (een eerste stap naar abstraheren) en tot tekstbegrip
en inzicht in de cultuur. Tegelijkertijd kan de leerkracht veel
aandacht besteden aan het aanleren van een beredeneerde werkwijze
die tot oplossingen leidt.

= Interactie met de leerlingen
Door voortdurend vragen te stellen en in te gaan op de vragen en
antwoorden van de leerlingen krijgt de leerkracht de gelegenheid
de leerlingen te observeren ín hun reactie op de nieuwe leerstof
en kan hij het niveau en de aard van hun begaafdheid en hun
belangstelling achterhalen. Op deze wijze kan hij rekening houden

met de concrete situatie en het niveau van de klas of de indivi-
duele leerling en via deze leerlingen de doelmatigheid van zijn
eigen lesgedrag beoordelen.

b. Tijdens de aanbreng van de basisleerstof helpt de leerkracht de
leerlingen tot inzicht te komen door ze zelf de conclusies (b.v.
woord- en zinsbegrip, grammaticale regels ...) te laten formuleren
(inductieve methode) en door ze deze conclusies achteraf te doen

plaatsen in een algemeen referentiekader (b.v. de geschiedenis, de
morfologie enz.). Hij motiveert hen door hen vooraf de doelstel-
lingen van de les te verduidelijken en door te verklaren waarom men

een activiteit verricht (nl. welke vaardigheid of kennis men uit-
bouwt, wat men eventueel ermee kan aanvangen op andere terreinen)
en waar men staat t.o.v. een (het) einddoel.

   

c. Na het aanbrengen wordt de leerstof klassikaal ingeoefend. Hierbij
onderscheiden we herkenningsoefeningen, toepassingen, vormen van
actieve taalbeheersing.

— Herkenningsoefeningen :
. het herkennen van gelijkaardige taalfeiten in losse zinnen ;
het herkennen van gelijkaardige ideeën in andere fragmenten.

= Toepassingen : enkele voorbeelden :
het verbeteren b.v. van een aanzet tot vertaling in een Griekse
zin. Deze aanzet staat tussen haakjes en bevat de Nederlandse

basisvorm (een inf., de grondbetekenis van een subst., een
abstracte idee ...). De leerling moet deze aanzet corrigeren
door rekening te houden met de feitelijke informatie vervat in
de morfologie van het Griekse woord (flexie), in de context
(partikels, de waarde van semantische velden ...), in de stijl;

. definities, benamingen, procédés op de juiste wijze gebruiken ;
vertaaltechnieken inoefenen, een woord ontleden in zijn samen-
stellingen ; passages analyseren, bespreken ………, aanvullende
informatie zoeken

= Vormen van actieve taalbeheersing : enkele voorbeelden
geef volgende vormen, vul de juiste vorm in, zet in het meervoud,
in het actief, in het presens.
Actieve taalbeheersing is een middel (geen doel) in het leerproces
om de leerstof te integreren en te fixeren. Zo'n oefeningen mogen
niet in toetsen verschijnen, tenzij wanneer die betrekking hebben
op verrijkings- en uitbreidingsstof.

d. Het is zeer belangrijk in het lesverloop geregeld na te gaan in
hoever de leerlingen de leerstof werkelijk geassimileerd hebben.
Hierbij moet de leerkracht de leerlingen erop wijzen dat ze de
leerstof moeten memoriseren en zelf verder inoefenen (door b.v. de
oefeningen opnieuw te maken). Hij leert hen hoe ze dit alles het
best doen (leren leren). De leerling moet voortdurend informatie
krijgen over de stand van zijn kennis. Is het niveau niet bereikt,
dan remedieert de leraar, b.v. door meer gestructureerde taken
(d.w.z. concrete opgaven met aandacht voor de tussenstappen die tot
de totale oplossing leiden), door samenwerking met een verdergevor-

derde leerling, door groepswerk in een heterogene groep (zo leren
ze van elkaar), door geprogrammeerde instructie.

 

 

 

Enkele suggesties :

Het alfabet
Inductief afleiden uit Griekse woorden ;

= Zo vlug mogelijk een landkaart, een stadsplan van Athene laten lezen
(succesbeleving) en achtergrondinformatie laten opzoeken over deze
eigennamen 5

= Desgevallend is er reeds differentiatie mogelijk : na een kort
gemeenschappelijk moment kunnen degenen die het willen, het alfabet
instuderen terwijl de anderen verder op inductieve wijze werken.
Wie klaar is begint aan een taak.

De basisleerstof van de grammatica
De aangeleerde taalfeiten worden geordend in een voorgedrukt schema :
zo wordt de gestadige vooruitgang zichtbaar. De taalfeiten worden
gefixeerd door allerhande oefeningen en lectuur. Het verdient aanbe-
veling — naast morfologische drill — nieuwe lectuur als inoefening
van de stof aan te bieden.
Na de lectuur leren de leerlingen aan de hand van vragen bij de tekst
redeneren over taalverschijnselen en inhoud. De vragen moeten ruim
genoeg zijn om ieder de kans te geven eruit te kiezen volgens aard en

aanleg.
Ook voor huiswerk kunnen de leerlingen samen met de leerkracht een
keuze maken uit de verschillende opgaven, zodat ieder krijgt wat op
dat moment voor hem persoonlijk het meest doeltreffend is.   
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Door dit alles krijgt de leraar de gelegenheid de gevolgde werkwijze
te verantwoorden en te verduidelijken.
Werkvormen voor de uitbreidingsleerstof

Een leerling die met een bepaald onderdeel van de leerstof klaar is,
moet de kans krijgen bepaalde vaardigheden verder te ontwikkelen, be-
paalde ideeën uit te diepen, b.v. door nieuwe vragen op te lossen bij
een leestekst, door nieuwe teksten te lezen, door een zelfevaluatie te
maken.

Het is het moment om taken te geven die beantwoorden aan kenmerken
van de persoonlijkheidsstructuur (nood aan creativiteit, nood om de
motivatie te versterken, faalangst te verminderen ...), om tot hogere
vormen van denkactiviteit en tot zelfwerkzaamheid te stimuleren.
Ook hier is het nodig dat de leerling aanvoelt dat zijn activiteit
zinvol is (welk doel streven we door deze taak na 2), dat hij succes
kan hebben (aangepaste taken) en dat hij geregeld informatie krijgt
over zijn vooruitgang (of falen).
Alleszins moet vermeden worden dat zwakke leerlingen alleen maar “bij-
gewerkt worden". Ook zij mogen interessante opdrachten krijgen, mogen
taken krijgen die ze aankunnen, mogen voelen dat ze gelijkwaardig,
behandeld worden. >

 

Het groepswerk is een interessante werkvorm voor uitbreidingsstof :
— met homogene groepen kunnen bijkomende taken worden uitgevoerd,

aangepast aan hun aanleg of kennis ;
- in de heterogene groepen kan elke deelnemer van de andere leren en
kan iedereen voor zijn vaardigheden worden aangesproken (sociale
dimensie) ;

= groepswerk biedt bovendien ideale observatiekansen en is vooral voor
het maken van synthesen, het verwerven van culturele achtergronden,
het houden van discussies en het komen tot interpretaties aangewezen.

Enkele mogelijke uitdiepingsopgaven :

— achtergronden en realia opzoeken (gebruik van naslagwerk leren) ;
— analyse maken van een tekst, bepaalde personages typeren, een teke-

ning maken volgens aanduidingen in de tekst ;
— een samenvatting maken, een vergelijking uitwerken, illustratie

zoeken ;
= vormen van actieve taalbeheersing aanwenden.

Besluit

De leerstof van dit leerjaar is beperkt : er is dus ruimte om wat
extra te doen. Het zou nochtans verkeerd zijn nieuwe taalfeiten aan te
leren die toch op het programma van een volgend jaar verschijnen.
De klemtoon moet liggen op training van vaardigheden. Steunend op
observatiegegevens (ook afkomstig van andere vakken) kan de leraar aan-
gepaste teksten en taken geven om b.v. meer nauwkeurigheid aan te
leren, een grotere vaardigheid in zinsontleding of in het maken van
schema's bij te brengen.

 

V. EVALUATIE

1. Voorafgaande bemerkingen

a. De richtlijnen voor evaluatie, zoals die hier worden gegeven, behande-
len niet de totale evaluatieproblematiek. Dit is binnen het raam van
een leerplan niet mogelijk en niet zinvol. Elke school hanteert immers
een bepaald didactisch model waarbinnen de evaluatie een concrete
vorm krijgt.
De leerplancommissie vraagt derhalve dat de leraar zijn evaluatie op
dit model afstemt, maar daarbij rekening houdt met de dadelijk hierna-
volgende richtlijnen, die specifiek zijn voor de beslissing inzake
overgang en oriëntering van de leerlingen binnen het leervak Grieks.

b. Het leerplan maakt evenmin een keuze uit de "Algemene doelstellingen
van het onderwijs in de klassieke studiën", maar laat dit over aan de
vakcommissie Klassieke studiën binnen iedere school of scholengemeen-
schap. De leerplancommissie vraagt enkel dat deze vakcommissie een
coherent en progressief uitgebouwd plan zou voorleggen waarin na
zes leerjaren het geheel van doelstellingen gerealiseerd wordt, geba-
seerd op de verschillende leerplannen.

ec. Ook de concrete vorm van rapportering wordt aan de individuele scholen
overgelaten. De leerplancommissie vraagt wel dat het rapport voldoende
ruimte overlaat voor brede observatie van de vaardigheden en de
attitudes die eigen zijn aan het vak Grieks.

2. Algemene principes

a. De leraar moet streven naar permanente evaluatie van de vorderingen
van de leerlingen. Dit betekent voor het leervak Grieks dat het ver-
keerd is verschillende momentopnamen tijdens het jaar samen te tellen
en het resultaat van deze optelsom als basis te nemen voor beslissing
over overgang of oriëntering.
Veeleer moet de leraar ervoor zorgen dat het geheel van de leerstof
voortdurend in de proeven terugkeert en dat op ieder moment de nodige
remediëring kan voorgesteld worden, ook als het gaat om leerstof van
een paar maanden terug.

b. De evaluatie geschiedt op basis van doelstellingen. Voor dit leerplan
betekent dit dat de begrippen "herkennen" en "weergeven" letterlijk
moeten geïnterpreteerd worden en dat alle operaties die daarbuiten
vallen, moeten beoordeeld worden als uitbreiding en dus niet als
basis voor overgang.

ec. Evaluatie geschiedt op basis van minimumeisen. Wanneer voor sommige
onderdelen de norm van 8 juiste antwoorden op 10 wordt gesteld, dan is

het bereiken van deze score beslissend voor overgang. Wanneer men deze
drempel verlaagt, wordt de continuïteit in het verwerven van steeds
moeilijker leerstof bedreigd.

3. Concrete vormen van evaluatie

a. De leraar beschikt over een grote waaïer van evaluatiemiddelen, die
alle tot doel hebben de leerlingen te informeren over hun vorderingen
en remediëring mogelijk te maken. Wij behandelen hier de meest voor-
komende, namelijk de proeven, ook summatieve evaluatie, genoemd.
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Gezien de resultaten beslissend zijn voor het al dan niet overgaan,
moet de leraar met zijn opdrachten binnen de doelstellingen blijven.
Dit betekent concreet dat hij in dit beginstadium nog geen vertaling
van doorlopende teksten vraagt, ook niet van de teksten die in de klas
bestudeerd werden, tenzij bij wijze van uitbreiding. Ook alle vormen
van anticipatie, van actieve taalbeheersing worden geweerd wanneer dit
niet in de doelstellingen voorgeschreven was. Dit betekent niet dat
andere, meer complexe opdrachten zinloos zouden zijn, integendeel,

zij kunnen waardevolle informatie geven over de wijze waarop de leer-

ling de studie in het algemeen en van het Grieks in het bijzonder
ervaart.

 

Al is de evaluatie van de basisleerstof de basis van de beslissing
over het al dan niet overgaan van de leerling, toch spelen de ver-
schillende attitudes bij de positieve oriëntering van de leerling naar
een studierichting Grieks in het derde jaar een belangrijke rol.
Zin voor nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, belangstelling voor
antieke cultuur en‚de taalstudie zijn voor een succesvolle studie
onontbeerlijk. De leraar zal deze attitudes zeker bij de eindevaluatie
betrekken.

 
 


