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II.I. INLEIDING

Dit leerplan, bestemd voor de Bijkomende Optie Grieks in het 2de Observatie

jaar, vervangt het "Voorlopig leerplan : Grieks in het Tweede Jaar VSO -
Complementaire Optie", opgenomen in de leerplanbrochure Klassieke Talen,
Observatiegraad, blz. 11 (1). De 2-urige leergang werd daar nog duidelijk
opgevat als een afgezwakte versie van de “Fundamentele Optie", een concept L
waarvan intussen werd afgestapt. In het huidige concept gaat de 2-urige leer-
gang een eigen richting uit, waarvan men de synthese kan terugvinden Rn
VSO-cursus Latijn/Grieks (twee lestijden). Een nieuw leerplan in de maal .

Na een tussentijdse evaluatie van het experiment, blijkt de volgende optie

een zinvolle bestemming voor de 2-urige leergang : een curriculumvan vijf
jaar, waarvan het einddoel de taalkunde is, opgevat als een veelzijdige ber

zinning over de essentiële aspecten van het voornaamste menselijke communi

catiemiddel. De bedoelde veelzijdige bezinning wordt het best gediend door

een benaderingswijze, die de rijke verscheidenheid der talen aan bod laat
komen. Daartoe bieden de Oude Talen een uitermate geschikt uitgangspunt, |
daar zij de nodige afstandelijkheid in tijd, ruimte en geaardheid paren aan

de nodige bindingen met het ons omgevend taalpatrimonium. Bijgevolg is nee
nodig, in de aanvangsfase van het curriculum, de onmisbare taalbasis. in le

Oude Taal zelf op te bouwen. De eerste bouwstenen daarvan worden in dit
leerplan aangebracht. =

Aldus bestaat er op dit niveau nog een sterke gelijkenis met de Eerste Optie

Grieks in het 2de Observatiejaar, waar het in wezen eveneens gaat om een
startcursus in taalverwerving. Op grond van deze overeenkomst blijft een à
onderlinge overstap bij het begin van de 2de graad mogelijk. Nochtans By e
fundamentele oriéntatie verschillend : waar de Eerste Optie taalonderric t
vertrekt met het oog op de lectuur der oude teksten, stelt de Bijkomende
Optie dit taalonderricht in het teken van de toekomstige bezinning over
taalkundige gegevens. In de loop der verdere curriculumjaren zal dit eigen
karakter zich nadrukkelijker manifesteren.

al dan ook ten volle de rol kunnen vervullen, waarvoor hij

Westendin al. binnen de rijke waaier der studiemogelijkheden in het oes I
nu ook de component "taalkunde" aanbieden. Hij zal dan bij uitstek geschikt
zijn als aanvulling van studiepaketten, die de hoofdklemtoon leggen op de
studie der oude culturen, de studie der moderne talen of de studie der
wetenschappen.

 

(1) Reeks : Experimentele leerplannen voor de observatie en oriëntatiegraden,
Brussel (LICAP), 1972 ; D/1972/0279/129.

(2) In Nova et Vetera, LXI (1983-1984), nr. 4, blz. 256-262.

SITUATIESCHETS
 

De leerlingen die in het 2de Observatiejaar de 2-urige leergang BijkomendeOptie Grieks volgen, hebben normalerwijze in het 1ste Observatiejaar deProefactiviteit Klassieke Studiën gevolgd, en aan het einde daarvan eengunstig advies voor de Oude Talen gekregen. Men mag er dus van uitgaan datde leerlingen aanleg en belangstelling vertonen.

Aangezien het geen zin heeft, gelet op de grote keuzevrijheid inzake leer-stof binnende Proefactiviteit, bepaalde zaken als gekend te beschouwen(tenzij schrift, uitspraak en andere elementaire inhouden), wordt de leer-gang opgevat als een startcursus,

Wat de startvoorwaarden betreft, vormen de leerlingen dus een vrij homogenegroep. Deze homogeniteit wordt evenwel doorkruist door andere factoren, dieverschillen in de hand werken.

1. De samenstelling van het studiepakket

De kans is groot dat er zich verschillen zullen aftekenen, naargelang
deze leergang al of niet gecombineerd wordt met de Eerste Optie Latijn.Is zulks het geval, dan zal er bij deze groep vlugger vertrouwdheid op-
treden met essentiële begrippen, structuren en werkwijzen.

2. De beoogde opties in de 2de Graad—ESSoptiesinde2deGraad
In functie van de verdere uitbouw van hun studieprogramma, kunnen leer-lingen deze 2-urige leergang uitgesproken positief gekozen hebben. Metname is dat het geval bij :

= leerlingen van wie de belangstelling hoofdzakelijk naar andere vakkendan de Oude Talen uitgaat, maar die toch de Oude Talen niet geheel
wensen te laten vallen in hun verdere curriculum 3 voor hen is een
beperkt aantal uren een geschikte oplossing ;

= leerlingen die deze 2-urige leergang combineren met de Eerste Optie
Latijn, en die de bedoeling hebben deze combinatie verder te zetten
in de 2de Graad ;

= leerlingen die deze 2-urige leergang zouden gekozen hebben omdat de
Eerste Optie Grieks in het 2de Observatiejaar niet werd ingericht, endie in de 2de Graad wensen over te schakelen naar de Algemene /Comple-
mentaire Optie Grieks,

Deze leergang komt rechtstreeks tegemoet aan de verwachtingen van dezeleerlingen, in zoverre hij volwaardig aanvangsonderricht in het Grieks
binnen een beperkt urenbestek wil aanbieden.

3. De motivatie der leerlingen

De beginmotivatie zal normaal geen probleem stellen bij leerlingen, diedeze leergang beschouwen als een definitieve start of als een noodzake-lijk overgangsstadium. Wel kunnen er in de loop van het jaar motivatie-problemen ontstaan, als leerlingen inzien dat de keuze niet de juiste
was. Ook voor zulke leerlingen behoudt de leergang zijn nut : hij is
uitgebouwd als een afgerond en verscheiden geheel, zodat hij specifiekeen nuttige observatiegegevens kan aanbrengen voor het advies bij deovergang naar de 2de Graad. Bijgevolg is het zinvol dat ook de leerlingen,die in de loop van het jaar zouden beslissen hun studie der Oude Talenna het 2de Observatiejaar stop te zetten, deze leergang met blijvende
inzet volgen.  



 

III. DOELSTELLINGEN

A. ALGEMENE DOELSTELLINGEN

De hoofddoelstelling van deze leergang in zijn geheel luidt als volgt :
de leerling taalkundig vormen op basis van het Grieks.
Deze doelstelling impliceert drie componenter.

1. De leerling moet de taalkennis verwerven, nodig om taalkundige ge-
gevens te kunnen bestuderen.

2. De leerling moet taalkundige problemen bestuderen, uitgaande van het
Grieks.

De leerling moet de vaardigheden en attitudes ontwikkelen, nodig om
de twee bovengenoemde componenten met succes te kunnen realiseren.

wo

Met de tweede component kan vanzelfsprekend slechts een begin gemaakt
worden, op het ogenblik dat de eerste component daartoe een voldoende
basis verschaft. Het ligt dan ook voor de hand dat men, in de loop van
5 studiejaren, een curriculum uítbouwt, waarin aanvankelijk de taalver-
werving domineert, uiteindelijk de taalkunde. Met dit laatste moet zo
vlug mogelijk gestart worden, uiterlijk halverwege het 3e curriculumjaar,
zodat de leerlingen bij de keuze voor de 3de Graad een realistisch beeld

hebben van wat de leergang in de laatste fase zal bieden.

De hoofddoelstelling voor het 2de Observatiejaar wordt bijgevolg : de
leerlingen de eerste basiskennisbijbrengen, die hen in staat moet stel-

len om Griekse taaluitingen te begrijpen.

Toelichting

Het is een moeilijke opgave exact de hoeveelheid taalkennis af te bake-

nen, die nodig is om aan taalkunde te kunnen doen. In principe volstaan
daartoe de hoeveelheid en het peil, die een correct begrip mogelijk

maken van het materiaal, dat men vanuit taalkundig oogpunt wenst te be-
studeren. Men kan stellen dat een "vertrouwdheid" met het morfologische
systeem en met de elementaire syntaxis van het Grieks een noodzakelijke
en voldoende basis voor de taalkunde verschaft. Aangezien voor de fase
der taalverwerving minder dan drie leerjaren voorzien zijn, zal er dus
in het 2de Observatiejaar een behoorlijke hoeveelheid grammaticale
leerstof moeten verwerkt worden. Nochtans, uitgaande van een juist be-
grip der hoofddoelstelling, mag de belasting, welke dit voor de leer-

lingen meebrengt, niet overschat worden,

Zo dient men vooreerst te bedenken dat het niet noodzakelijk is een
permanent aanwezige kennis te eisen. Als men tekstinzicht en leesvaar-

digheid beoogt, is dit een dwingende eis ; als men naar taalinzicht toe
werkt, is dit veel minder het geval. In dit laatste perspectief maakt
het inderdaad geen wezenlijk verschil uit of de leerlingen het materiaal,

dat ze verder taalkundig zullen bestuderen, uit hun geheugen putten dan
wel uit handboeken ; op lange termijn kan een goede training in opzoe-
kingstechnieken efficiënter zijn dan een nodeloze en overdreven belas-
ting van het geheugen. Wel ontkomt men niet aan de vereiste dat de leer-
ling in staat moet zijn het verzamelde materiaal te begrijpen, op het
ogenblik dat hij het gaat bestuderen ; maar daartoe volstaat een elemen-
taire vertrouwdheid, gesteund door een bondige opfrissing vanwege de
leerkracht.

;

Daarnaast moet men ook voor ogen houden dat het taalonderricht op deeerste plaats inzicht in de mechanismen van de Oude Taal nastreeft
dat men niet gebonden i 1

5 7 is aan de complexegedaante, waaronder de taal zich in de oude (literaire) teksten gewoonij vertoont ; men kan b.v. een accusatief van het lijdend voorwerpi goed zien functioneren in een zin met twee woorden als in een com-P exevolzin. Anderzijds is het ook zo dat, voor het taalinzicht, dege eidenheid der taalverschijnselen en hun samenhang belangrijker isan hun frequentie ; een morfologische ui i
ti itzondering b.v. kan taalkundibelangwekkend zijn, ook al komt ze in de teksten zelden voor 1

Feeen ander wile op de wenselijkheid van een aanpak, die grondig af-jkt van de methode, die di i
Here tee 7 irect afgestemd is op het lezen van authen-

BIJZONDERE DOELSTELLINGEN EN LEERSTOFAFBAKENING
1. Definities

 

de beschrijving der doelstellin,
‚ j igen worden volgende begri =bruikt : "(actief) kennen", "herkennen", "weergeven" ; hun:BeveKeeykan als volgt operationeel worden omschreven. , 1

(ACTIEF) KENNEN
— van begrippen : ze kunnen definiëren en/of door middel van eenvoorbeeld kunnen illustreren ;
= van regels : ze correct kunnen formule Zz eren en kunnen toelieen willekeurig voorbeeld 3 Etes— Van paradigmata : ze uit het hoofd kennen.

HERKENNEN
~ van regelmatige vormen : ze correct kunnen identificeren ;door te verwijzen naar de eventueelovereenkomstige vorm van het pa i
_ 2

radigma ;van onregelmatige vormen ? ze correct kunnen ideatiticsten estueel na raadpleging van hulpmiddelen 5 ,~ van structuren : de gelijkenis en/of het i
v J

verschil met dein de eigen taal opmerken en formuleren, en
WEERGEVEN
kunnen vertalen of parafraseren.

2. Ba doelstellingen

2.1. VOCABULARIUM
— van ca. 300 Griekse basiswoorden de betekenis kunnen weeren de vereiste morfologische kenmerken kennen (de genitiesvenhet naamwoord, de 3 genera der adjectieven, .,.) ven= de passende naamval bij de gememoriseerde vo >
7 1 orzetsels kide woordsoort van ieder Iemma kennen. senen

Toelichting

Bij de keuze der woorden zal men rekenin,
en met de grammaticale categorieën die i
deerd, Deze moeten in de basiswoordenlij
zijn.

g houden met hun frequentie
n dit leerplan worden bestu-
st minstens vertegenwoordigd  



= de voornaamwoorden : Üde, oütoc, &ketvoc, (ò) aùtóc
2,2. GRAMMATICA

= het werkwoord :
2.2.1. Schrift en uitspraak de indicatief praesens actief en passief, de infinitief

praesens actief en passief, het participium praesens
actief en passief, de 2de persoon van de imperatief
actief van de regelmatige vervoeging van

De Griekse woorden luidop kunnen lezen en correct kunnen

schrijven ; de leestekens kunnen herkennen,

2.2.2. Begrippen AUELV, TLUGV, MOLEtv

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de elemen- 4 de indicatief, de infinitief en het participium prae-
taire begrippen, waarmee ze voortdurend zullen werken, sens van eTtvaL .
actief kennen. Dit geldt met name voor :. 2.2.4. Syntaxis- de woordvorming : de woordsoorten en hun kenmerken PINEARTS,

 

(verbuiging en vervoeging, onveranderlijkheid van o.a. … Als algemeen principe geldt dat de leerlingen :

het bijwoord, genus en getal, comparatief en superla- 1. de elementaire wetmatigheden kennen, volgens dewelke
tief, e.d.) ; stam en uitgang, prefix ; morfologische elementen tot zinnen gestructureerd

= de zinsontleding : de naamvallen en hun belangrijkste worden ;

functies, met name : 2. de typisch Griekse taalstructuren herkennen ;

nominatief : onderwerp, gezegde na koppelwerkwoord 3. de betekenis van de aangeleerde vormen, zoals zij in
vocatief aangesproken persoon de concrete context van een zin voorkomen, kunnen weer-

genitief van-bepaling bij een substantief, genitief geven.
1 va vergelijking, genitief na een voorzet- Daartoe moeten zij o.m.

datief 1 meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepa- — het verband tussen een naamval en zijn belangrijkste
ling van middel en wijze, datief na een functies (zie 2.2.2) kennen ;
voorzetsel — de regels der congruentie (substantief en adjectief,

accusatief : lijdend voorwerp, accusatief na een voor- onderwerp en persoonsvorm, onderwerp en gezegde) ken-
zetsel. nen.

2.2.3, Morfologie (1) 2.3. VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES

Als algemeen principe geldt dat de leerlingen de vermelde Met het oog op de begeleiding van de studiekeuze voor de 2de
woordvormen kunnen herkennen. Dit principe moet op vol- Graad in het algemeen, en met name van de mogelijke doorstro-
gende inhouden worden toegepast (rekening houdend met de ming, zowel naar de 2-urige Complementaire Activiteit als naar
vermelde modaliteiten) : de Algemene of Complementaire Optie Grieks, zal men zorg dragen

voor het vormen en observeren van de volgende essentiële vaar-
— het lidwoord digheden en attitudes.
- de paradigmata GoûAoc , tiuñ / Oupä , dHpov

= Vaardigheden : - geheugenvéol äöLko
ävagéc , véoc , ç = abstract denken (het analyseren van woord-

= de genusregel van de eerste klasse vormen en zinnen, het synthetiseren van
. ~ ana: elementen tot woordvormen en zinnen).- 8 LWV : :paradigmata van de 2de klasse : me cescuba ui = Attitudes : - doorzettingsvermogen

, = studiediscipline (met regelmaat, concentratie
(het act. part. pr. wordt bij het werkwoord vermeld) en planning)

. . - acribie bij herkennen, kennen en .- regelmatige bijwoorden op ~WC¢ J > weergeven

 

 

- de onregelmatige bijwoorden uit het vocabularium „ 3. Uitbreidings- en verrijkingsdoelstellingen

= de trappen van vergelijking : 3.1. Het staat de leerkracht vrij verder te gaan dan de voorgeschre-
de regelmatige vormen en de in het vocabularium opge- ven basis, wanneer de omstandigheden zulks toelaten. Welke doel-
nomen onregelmatige vormen, in alle naamvallen bij het Pi stellingen daarvoor het beste in aanmerking komen, zal de leer-
adjectief. kracht moeten uitmaken in functie van de concrete klassituatie

(motivatie en curriculum der leerlingen) en van de algemene

(1) Dit leerplan gaat uit van het Attisch (zie verder bij de methodologische doelstellingen van deze leergang.
wenken, B.1.1, p. ). Met het oog op de aansluiting bij de Algemene/ De volgende aanbevelingen kunnen daarbij van nut zijn.
Complementaire Optie Grieks in de 2de graad, kan men eveneens uitgaan
van het Ionisch. In dat geval dienen de vermelde paradigmata vervangen
door de corresponderende Ionische, cfr. het Leerplan Grieks-5 lestijden

(LICAP, D/1983/0279/007, p. 13). 9

 



 

3.2.

Men kan het permanente karakter van de kennis (en de ermee

gepaard gaande vaardigheden en attitudes) versterken, door

ofwel regelmatig oefeningen over het geheel van de leerstof

in te lassen, ofwel door actieve kennis als middel aan te

wenden.

Men kan het inzicht in de leerstof verdiepen, door opgaven aan

te bieden van een grotere complexiteit of opgaven die bewust

de grammaticale systematisatie van de kennis nastreven.

Men kan de aanleg, de belangstelling en de motivatie voor de

taalkunde observeren en stimuleren, door occasioneel een on-

derwerp te behandelen uit de taalkunde, aangepast aan de

leeftijd der leerlingen, zoals b.v. het schrift (gekende vor-

men laten terugvinden in handschriften, opschriften, ...), het

doorleven van het Griekse vocabularium in de moderne talen.

De overgang naar een meer-urige leergang in de 2de Graad

Specifiek voor dit leerjaar is de omstandigheid dat deze 2-urige

leergang in bepaalde gevallen, afhankelijk van het programma-

aanbod van elke school, de geëigende aanloop kan vormen tot de

meer-urige leergang van dezelfde oude taal in de tweede graad.

Een dergelijke situatie stelt aan de leergang bijkomende eisen,

die via uitbreidingsdoelstellingen moeten opgevangen worden.

Samengevat kan men deze doelstellingen als volgt formuleren :

de leerlingen moeten de eerste basiskennis verwerven die hen in

staat moet stellen om Griekse teksten te lezen.

In vergelijking met het leerplan van de Eerste Optie Grieks (5

lestijden), ontbreken bij de leerinhouden van dit leerplan, in

grote lijnen :

ca. 500 woorden van het basisvocabularium
_

de paradigmata OdAatta, moAttnc, nóAuc, BaoLAetc, höúc, Täc

de correlatieve bijwoorden en telwoorden

de aorist en het futurum, evenals de mediale vormen

elementen van de zinssyntaxis.

Afgezien van deze leerinhouden, gaat het 5-urige leerplan gron-

diger in op de leerstof en streeft het nadrukkelijk een perma-

ment karakter van de kennis na en een grotere vertrouwdheid met

de frequente taalverschijnselen ; bovendien behoren daar ook de

leesvaardigheid en de cultuur tot de basiscomponenten.

Een eventuele inhaaloperatie vergt dus een aanzienlijke inspan-

ning.

Nochtans dient men hier onmiddellijk bij te zeggen : &

- dat dit 2-urige leerplan reeds ruimte voorziet voor uitbrei-

dingsdoelstellingen ;
|

- dat het leerplan voor de Algemene /Complementaire Optie Grieks

in de tweede graad de nodige soepelheid inbouwt om de eventu- “

ele inhaaloperatie te vergemakkelijken.

Op grond van pedagogische overwegingen is het verkieslijk bij

een eventuele inhaaloperatie de klemtoon te leggen op het per-

manente karakter van de kennis, OP de leesvaardigheid (door in-

lassing van bijkomende leesteksten), en op de vertrouwdheid met

de meest frequente taalverschij : ijt jnselen : zodoende vermijdt me

ee met morfologische leerstof, en knoopt men direct aan

ij de algemene doelstelling van de beOeeee oogde leergang, nl. teks-

Alleszins is bovengenoemde accentverschuiving meer aangewezen
dan de oplossing die erin zou bestaan in hoofdzaak het vol
der leerinhouden verder op te drijven. Verkiest men toch deze

weg, en kunnen de leerlingen die aan, dan dienen in eerste za
sure die inhouden geselecteerd, waarbij de leerlingen bege
leidingmodighebben en die zij niet door persoonlijke arbeid

IV. METHODOLOGISCHE WENKEN

A. PROGRAMMATIE EN PLANNING VAN DE LEERGANG

1s Programmatie

Tel van factoren pleiten ervoor om de twee lesuren per week niet op

elkaar te laten volgen, en ook niet op eenzelfde dag te programmeren

ee Fe men de leerstof ook aanbrengt, men kan er niet omheen, dat haar

shstrsee en complex karakter een grote concentratie bij de verwer-
ing vergt. Voor 13-jarige leerlingen betekent dit een grote in-

spanning ; daarom is het aangewezen ze over twee goed i
lesuren te verdelen. 8 pespretac

Pe leerstof leent er zich uitstekend toe om verwerkt te worden in

rieve twee lestijden, waarbij in de regel de eerste les-
ijd de kennismaking en de vertrouwdheid, de tweede de vaardigheid
a e Sontrere epae kennis beoogt. Een tussenperiode, die toelaat

e nieuwe leerstof te verwerken, i i :ann ‚ is dan onmisbaar, c.q. ten zeerste

De belasting voor het geheugen zou behoorlijk toenemen, indien het

basisvocabularium over ca. 25 - in plaats van ca. 50 - leso
zou moeten worden gespreid. Peaven

Jaarplanning van de leerstof

Bij de afbakening der leerinhouden werd ervan uit:

(minimaal) kan beschikken over zowat 50 lestijdenof25 eal d
van twee lestijden. Binnen dit tijdskader moet de leerstof word ‘a
gespreid en gedoseerd, in functie van de doelstellingen enerzijds
de didactische doelmatigheid anderzijds, Bij wijze van voorbeeld*
volgt nu een model van planning, waarin een bepaalde spreiding d

inhouden wordt voorgesteld, en waarin de tijd wordt aan, cduid(in
termen van leereenheden), aan elk onderdeel te besteden. ij

 



 

 

Volgordd Inhoud
Leereen-

heden

 

  

Repetitie van het alfabet

— Nominatief der naamwoorden van de eerste
klasse, van het lidwoord, van het aanwij-

zend voornaamwoord 65¢€, fide, vóöe

— Indicatief praesens van e{vat

— Syntactische regels en begrippen, nodig
om met deze elementen zinnen te vormen

— Accusatief van de sub 2 genoemde catego-

rieën
— Nominatief en accusatief van het persoon-

lijk voornaamwoord
= Indicatief praesens actief van AUELV

\- Syntactische regels en begrippen, nodig

om met deze elementen zinnen te vormen

= Genitief van de sub 3 genoemde catego-

rieën _ £

- "yan'"-bepaling en genitief na voorzet-

sels

- Datief van de sub 3 genoemde categorieën

— Meewerkend voorwerp, bijwoordelijke be-

paling van middel en wijze, datief na

voorzetsels

— Syntaxis der voorzetsels van plaats

- Indicatief praesens actief van TUUÖV
en TOLELV

— Herhaling van en aanvulling bij de geziene
leerstof ; als aanvulling komen in aan-

merking :
= bij het substantief : f vfooc en de

vocatief
- bij het adjectief : äöLKOC en de

trappen van vergelijking op — TEPOG

en — TATOG

= bij de voornaamwoorden : de aanwijzende

oÜtoc, ketvoc, (6) aùtóc
= bij het werkwoord : de imperatief praesens

actief (2de persoon)
= bij de syntaxis : de genitief van het

tweede lid van de vergelijking

(eventuele uitbreidingsleerstof)
- bij het substantief : moAitn¢ ,
- het betrekkelijk voornaamwoord 6c, fj, 6

- Substantieven van de 2de klasse : Dhtwp

en oûya

1

  

9 - Adjectieven van de 2de klasse : eù5apwv

— hölwv, tic, TLG 1

- Alternatieve uitgangen van de comparatief

10 — Herhaling van de geziene leerstof en aan-
vulling bij de naamwoorden der 2de klasse;
als aanvulling komen in aanmerking :
- bij de substantieven : äv8oc
- bij de adjectieven : GAn@hc 3
- bij het werkwoord : participium praesens

actief -WV, -OU0a, -ov
= de regelmatig gevormde bijwoorden op -WG

en die der trappen van vergelijking

11 = Infinitief, indicatief en participium
passief van AUeoBat, TLUGoBaL, MoLeToBat 2

- Syntaxis der plaats- en tijdbepalingen

11bis (eventuele uitbreidingsleerstof)
= Bij het werkwoord : de athematische werk-
woorden of de sigmatische aorist (met de
begrippen van tijdstam en augment)  
 

Totaal : 20

Ter beschikking voor herhaling of uitbrei-

ding : 5 
 

Nogmaals zij beklemtoond dat bovenstaand model louter als suggestie

wordt aangeboden. De belangrijkste bedoeling ervan is duidelijk te
maken dat de leerstof oordeelkundig over het schooljaar kan worden

gespreid, met de nodige ruimte voor herhaling. Overigens zijn er
beslist alternatieven denkbaar, die vanuit didactisch oogpunt uit-
stekend te verdedigen zijn.

AANBRENG VAN DE LEERSTOF

In het algemeen geldt de vanzelfsprekende regel dat de werkwijze bij
de aanbreng van de leerstof didactisch en pedagogisch verantwoord
moet zijn, d.i. op een efficiënte wijze het bereiken van de doelstel-
lingen nastreeft, en met de specifieke geaardheid van de leerlingen
rekening houdt. Elke methode die aan deze vereiste beantwoordt is

aanvaardbaar. Bij de concrete uitbouw houde men rekening met de
volgende aanbevelingen.

1. Didactische wenken

1.1. Schrift en uitspraak

In een taalkundige leergang als deze is het contact met het
authentieke voorkomen van de taal erg belangrijk. Precies in
het geval van het Grieks evenwel is de eis der authenticiteit
een ingewikkelde kwestie, Van de ene kant zijn er de grote
tijds- en dialectverschillen, en heerst er geen wetenschappe-
lijke eensgezindheid ; van de andere kant zijn de didactische

gevolgen van bepaalde stellingnamen zeer ingrijpend.
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Een en ander belet nochtans niet dat de authenticiteit in de mate
van het mogelijke moet worden nagestreefd, en dat er dringende
nood is aan eenvormigheid inzake didactische aanpak. Ten behoeve
van de leerlingen zou de coördinatie van schrijfwijze en uitspraak
binnen elke school of scholengemeenschap een minimum moeten zijn.

Daarom volgende aanbevelingen.

= Wat de keuze van het dialect betreft : als uitgangspunt voor
een ruime studie van de Griekse taal geniet het Attisch de
voorkeur binnen het bestek van het curriculum der 2 lestijden.
Nochtans mag men niet uit het oog verliezen dat de leerlingen,
die in de tweede graad wensen over te schakelen naar de Algeme-
ne/Complementaire Optie Grieks, daar zullen geconfronteerd wor-
den met verplichte auteurs die in het Ionisch schreven (1).

= Wat de schrijfwijze betreft, zouden accenten, spiritussen
en andere leestekens minstens moeten zijn aangebracht in de
teksten die de leerlingen krijgen aangeboden.

= Wat de uitspraak der klanken betreft : deze moet steunen op een
wetenschappelijk verantwoorde uitspraakgids (2).

- Wat de uitspraak der accenten betreft, verdient de met een in-
tensiteitsaccent beklemtoonde uitspraak van de in het Grieks
geaccentueerde lettergrepen de voorkeur boven een op niets be-
rustende anarchie. x

1.2. Vocabularium

1.2.1. De aan te leren nieuwe woorden dienen vooraf met de leer-
lingen doorgenomen, waarbij de nodige toelichtingen en
nuttige wenken worden verstrekt (uitspraak, gelijkenis met
verwante woorden en woorden uit moderne talen, syntactische
en morfologische bijzonderheden, cultuur-historische achter-
grond, e.d).

1.2.2. Daar er steeds kans bestaat dat sommige leerlingen na het
2de Observatiejaar wensen over te schakelen naar de Alge-
mene of Complementaire Optie, verdient het aanbeveling dat
de leerkracht de keuze van het basisvocabularium afstemt
op dat van het leerplan van de Eerste Optie Grieks voor
het 2de Observatiejaar (3). Dit vergemakkelijkt alvast de
overgang naar de Algemene/Complementaire Optie Grieks.

 

(1) Cfr. het leerplan Grieks (5 lestijden), LICAP D/1983/0279/007, p. 10.

(2) Bij voorbeeld H. Poeschel, Die griechische Sprache, DTV, München, 1975,
W.S. Allen, Vox Graeca, Cambridge, 1974. Zie hierover R. Bosteels,
De uitspraak van het klassieke Grieks ín het onderwijs, in Kleio, 8

(1978), p. 155-164.

(3) O.c., p. 13.

 

 

1.2.3. Het kan nuttig zijn de woorden eerst in twee richtingen
te laten leren, daar dit de vertrouwdheid met het woord
en zijn betekenisafbakening bevordert. Bij de repetitie
van een groter geheel kan men zich beperken tot de
richting Grieks-Nederlands.

1.2.4. Daarom is het aan te raden in de mate van het mogelijke
systematisch het substantief te vermelden met het lid-
woord en de genitief erbij, het adjectief in de drie
geslachten, het adjectief van de 2de klasse met de geni-
tief, het werkwoord b.v. in de infinitief met de 3de
persoon enkelvoud en meervoud erbij van de indicatief
praesens, dit om de vertrouwdheid met de betrokken mor-
fologische kategorie voortdurend te onderhouden.

1.3. Grammatica

Uit de doelstellingen blijkt dat er essentieel naar het kennis-
niveau der passieve kennis (herkennen) wordt toegewerkt, behalve
bij de fundamentele begrippen en de syntactische regels. Dit be-
tekent evenwel niet dat de rol van de actieve kennis miskend
wordt : deze kan, vooral in dit startjaar, een belangrijk hulp-
middel zijn om het doel efficiënt te bereiken. Daarnaast mag
haar nut evenmin onderschat worden als bijdrage tot de denktrai-
ning en attitude-ontwikkeling der leerlingen. Anderzijds vergt
het veel tijd om systematisch de actieve kennis van alle leer-
stofonderdelen na te streven, terwijl precies een rationele
tijdsbesteding zich opdringt.

Op grond van deze overwegingen zou men het volgende principe
kunnen vooropstellen : van elk leerstofonderdeel wordt de actie-
ve kennis vereist tot aan de eerstvolgende repetitie van een
groter geheel ; nadien wordt van dat leerstofonderdeel nog
slechts de passieve kennis gevergd (vgl. de werkwijze bij de
vocabulariumstudie, 1,2,3). Wat de dosering van actieve kennis
en rationele tijdsbesteding betreft, worden in de onderstaande
rubrieken de nodige suggesties verstrekt.

1.3.1. Begrippen en syntaxis

Voor de fundamentele begrippen der morfologie en van de
zinsontleding werd welbewust een actieve kennis voorge-
schreven. Het is zeer belangrijk dat de leerkracht de
kennis van de leerlingen op dit terrein nagaat en desge-
vallend aanvult. Een coördinatie met de andere taalvakken
op een zo ruim mogelijke schaal ware ten zeerste wense-
lijk. In dit verband verwijzen we naar de onderrichtingen
die het leerplan voor de Eerste Optie Latijn (2de Obser-
vatiejaar) verstrektten aanzien van de eenvormigheid in
het gebruik van de terminologie en de paradigmata (1).

 

(1) LICAP D/1984/0279/002, p. 7-9.
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1.3.2.

Hoe de leerkracht deze opgave op de meest efficiënte
wijze kan aanvatten, zal van de concrete werksituatie

afhangen. Ofwel kan men vooraf deze begrippen=
systematisch, als een zelfstandig leerstofonderdee 5
ofwel kan men ze geleidelijk aanbrengen en opfrissen,

naarmate de studie der naamvallen vordert.

Morfologie
- Lidwoord

Bijzondere aandacht verdient de vergelijking met het

Nederlands inzake het onderscheid tussen het bepaalde
en het onbepaalde lidwoord.

= Naamwoorden van de ste klasse

De paradigmata veaviac en noA\ttnc werden niet bij de
basisleerstof opgenomen, die beperkt werd tot de rege
matige en representatieve paradigmata. Het staat de
leerkracht vrij dit onderdeel als extra leerstof toe te
voegen. Indien men zich daarbij nog beperkt tot het
herkennen van de naamvallen en voor het overige deze
groep steeds duidelijk signaleert (zie aanbeveling _
1.2.4), zal dit extra geen al te zware ballast beteke
nen. Nochtans tracht men best bij het aanvahgsonderricht

e verwarring te vermijden.
Biondi zoals hvñgoc Gb LKoc, -0c,-0v, de goeatdat,
de comparatief en de superlatief werden bij de basis
leerstof opgenomen, omdat ze weinig of geen toename van

de morfologische leerstof met zich meebrengen. Hun ver:
melding betekent nochtans niet dat zij systematisch
moeten bestudeerd en ingeoefend worden ; het volstaat
ze met hun morfologische kenmerken aan te leren bij het
vocabularium en/of ze als bijzonderheid aan te stippen.

Hetzelfde geldt voor de frequente meervoudsvormen
HEVOAOL en noAAo

- Naamwoorden der 2de klasse

Essentieel is dat de leerling een inzicht verwerft in

het uitgangssysteem van deze klasse, omhem toe te Ei
laten deze vormen op een efficiënte manier te identifi
ceren. Om dit inzicht te bevorderen is het niet nodig
alle paradigmata aan te bieden. Voor de basisleerstof
viel de keuze op enkele regelmatige en representatieve
paradigmata. Andere, zoals nóALG _ en BaoLAcic Esen
werden niet weerhouden, om het risico van morfologische

overbelasting tijdens dit startjaar te voorkomen.

Bijwoord en trappen van vergelijking

Voor de actieve kennis kan het volstaan indien de leer-
lingen telkens de regel van de regelmatige vorming ken-
nen. De onregelmatigheden kunnen best naar het vocabu-

larium worden verwezen.

~ Voornaamwoord

 

Men moet ervan uitgaan dat de klemtoon bij de behande-ling van het voornaamwoord in dit leerjaar moet neerko-men op het herkennen van de vormen. Het is dus niet debedoeling dat men ingaat op de complexe materie van hetgebruik en de betekenis. Om het met een voorbeeld dui-delijk te maken : men kan de leerlingen laten kennisma-ken met alle vormen van auté6¢,aUth,aUté6 aan de handvan slechts één betekenis (b.v. persoonlijk voornaam-woord van de 3de persoon), zonder nader in te gaan opgebruiksmodaliteiten of op andere betekenissen.
= Werkwoord

Een rationele aanpak zal o.m. bevorderd worden door :- het actief kennen van de vermelde tijden en wijzen vande drie paradigmata en van elvat 5
indien mogelijk te wachten met het aanleren van
AúeoBar , TLUGOBAL, noLetoBaL tot het passief in deOptie Latijn gekend is ;

+ op de infinitief actief en passief van de contractewerkwoorden een circumflexus te schrijven ter onder-scheiding van de niet-contracte.

Pedagogische wenkenFesegogischewenken

Zoals boven gesteld, dient de werkwijze ook pedagogisch verantwoordte zijn. Wat dat betreft, moet de leerkracht zich er steeds bewustvan
centratie en de voortduren,
die

blijven dat de aard van de leerstof hoge eisen stelt aan de con-
de motivatie van de nog jonge leerlingen,daarin gesteund en aangemoedigd moeten worden. In dat verbandkunnen de volgende aanbevelingen nuttig zijn.

2.1. Geleidelijke aanpakEEKEAanpak
De ervaring leert dat een intensief ritme van bij de aanvang eennodeloos ontmoedigend effect oplevert. Daarom is het verkieslijkom in de aanvangsfase vooral uit te gaai
vens uit de Proefactiviteit Klassieke Studiën, en om de motivatiete bevorderen, b.v. door zoveel mogelijk verbanden te leggen metde vertrouwde woordenschat der leerlingen.

n van de vertrouwde gege-

Cultuur en teksteneerENteksten
De onderdelen "cultuur" en "teksten" werden niet expliciet ver-meld bij de leerinhouden, omdat zij niet rechtstreeks uit dehoofddoelstelling voortvloeien. Nochtans mag hun nut als middelom de doelstellingen te helpen bereiken, niet worden miskend.Beide zijn ze uitermate geschikt om de abstracte taalleerstofzeer concreet voor te stellen, en om meteen een element van af-wisseling in het lesverloop in te bouwen.
In die zin zal "cultuur" ongetwijfeld aan bod komen als commen-tariërende toelichting bij bepaalde woorden en uitspraken. Alsde gelegenheid daartoe zich voordoet, kunnen dergelijke gegevensrond bepaalde themata bondig worden gesynthetiseerd, desgevallend
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2.4

gepaard gaande met opzoekingswerk vanwege de leerlingen. Men zal
daarbij bij voorkeur themata behandelen die aanknopen bij de
interessesfeer der leerlingen.

Het gebruik van "teksten" is een uitstekend middel om de aange-
leerde taalelementen in een coherente context te zien functio-
neren. Bij het aanvangsonderricht is het evenwel een lastige
opgave om alle onderdelen der leerstof systematisch op die ma-
nier te verwerken. Bovendien kan het werken met grote tekstgehe-
len soms tijdrovend zijn in verhouding tot het nagestreefde doel,
Daarom zal het inzetten van teksten vooral renderen in het kader
van herhalingen bij een groter geheel, waar zij een welgekomen
afwisseling en een volwaardige bekroning der oefeningen kunnen
vormen. Wat de thematiek aangaat, geldt dezelfde aanbeveling als

bij "cultuur",

Oefeningen

Op deze leeftijd hebben leerlingen nog sterke nood aan inoefe-
ning ter bevestiging en ter verdieping van het inzicht in de
nieuwe!leerstof. Daarom moeten de oefeningen in de eerste plaats
rechtstreeks inspelen op het beoogde doel en een aarigepaste
training bieden ín de denkoperaties, waarvan men uiteindelijk
verwacht dat de leerlingen ze kunnen uitvoeren. Op grond van

deze overweging zullen, b.v. voor de morfologie, herkennings-
oefeningen het basisbestanddeel der oefeningen vormen. De rol
der oefeningen blijft echter niet noodzakelijk daartoe beperkt.

In functie van de tussentijdse doelen (b.v. de actieve kennis),
de gekozen werkvorm, het verzamelen van observatiegegevens, de
afwisseling, e.a. factoren, kunnen de oefeningen een andere vorm

aannemen en/of het basisniveau inzake complexiteit overstijgen.

Werkvormen

Gezien de leeftijd der leerlingen, ligt het voor de hand dat,
bij een leerstof van vooral grammaticale aard, een speelse en
gevarieerde aanpak een plaats verdient. Veel hangt natuurlijk
af van de persoonlijkheid van de leerkracht, van de tijd en de
creativiteit die men hiervoor kan of wil opbrengen. Alleszins
staat vast dat het principe zelf een uitstekende stimulans waar-
borgt voor de motivatie der leerlingen, en zodoende ook, op
lange termijn, voor het rendement. Daarom verdient het aanbeve-
ling om bij de opbouw van de jaarplanning de nodige variatie te
voorzien in de werkvormen, en de nodige aandacht te besteden

aan die werkvormen, welke bijzonder aangewezen zijn voor een
jeugdig publiek ; met name zij hier verwezen naar de audio-visu-
ele hulpmiddelen en naar de spelvorm, die met hetzelfde resul-
taat op een prettige manier bepaalde lesonderdelen kan realise-
ren (aanbreng nieuw materiaal, inoefening, overhoring, herha-

ling, ...)(1).

 

 

2.5. Differentiatie

Van bij de aanvang of mettertijd kunnen er zich binnen de klas-
groep bepaalde verschillen gaan manifesteren, voornamelijk op
grond van de volgende factoren (zie hierover reeds de Situatie-
schets, p. 5) :

— het al of niet combineren met de Eerste Optie Latijn ;
~ het duidelijk worden van de studiekeuze in de 2de Graad (een

leerling kan de 2-urige leergang verder zetten, overstappen
naar de Algemene/Complementaire Optie Grieks of geheel afzien
van de Oude Talen) ;

~ het verzwakken of wegvallen van belangstelling en motivatie.

Het is mogelijk dat er zich tussen de groepen, die zich op die
manier kunnen aftekenen, verschillen van die omvang voordoen
dat gedifferentieerd werken een aangewezen, c.q. onvermijdelijk
werkprincipe wordt. Daarnaast bestaat nog de mogelijkheid dat de
leerkracht welbewust de differentiatie als werkprincipe kiest
met de bedoeling specifieke observatiegegevens te verzamelen, of
bepaalde attitudes binnen een specifieke groep te bevorderen.
In ieder geval zal de leerkracht dan moeten putten uit een zeer
gevarieerd werkmateriaal, en dit noodgedwongen verwerken tot een
vorm van semi-geprogrammeerde instructie.
Wat meer bepaald de groep betreft, die gedifferentieerd behan-
deld kan worden in functie van een overstap naar de meer-urige
leergang in de 2de Graad, laat men zich best leiden door het
leerplan van de EersteOptie van dezelfde oude taal, en kan men
best in overleg werken met de leerkracht van de 2de graad.

Observatie

Men mag niet uit het oog verliezen dat de leerlingen zich nog
steeds in de Observatiegraad bevinden, en dat zij aan het einde
van dit leerjaar recht hebben op een gefundeerd advies, ook
vanuit een Bijkomende Optie. Dit advies moet een antwoord kunnen
geven op de volgende vragen :

= beschikt de leerling over de nodige studieaanleg voor de door-
stromingsrichting ?

— beschikt de leerling over de nodige aanleg en belangstelling
voor taalonderricht in het algemeen ?

= beschikt de leerling over de nodige aanleg en belangstelling
voor de taal- en cultuurstudie der Oude Talen (zoals die in
de Algemene of Complementaire Optie aangeboden wordt) ?

Daarom zal de leerkracht, met het oog op dit advies, in de loop
van het schooljaar regelmatig de studiehouding en de prestaties
der leerlingen analyseren.  

(1) Men raadplege hiervoor o.a. de desbetreffende rubrieken in A. VAN
HOOFF — B. DOLS, Vademecum voor de leraar klassieken, Nijmegen,

1983 (vierde druk).
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V. EVALUATIE

Zowel de inhoud der evaluatie als de vorm ervan en de norm die erbij dient
gehanteerd moeten fundamenteel worden afgestemd op de doelstellingen van de
leergang, zoals die boven werden omschreven. Daarnaast worden de vorm en de
norm der evaluatie ook nog bepaald door het doel der evaluatie, dat dubbel
is : enerzijds de begeleiding van het leerproces (formatieve evaluatie),
anderzijds het oordeel over het al of niet slagen en het advies inzake
verdere studie (summatieve evaluatie),

A. FORMATIEVE EVALUATIE

De evaluatie die het leerproces begeleidt moet permanent zijn : de leer-
kracht moet voortdurend nagaan of de leerlingen de doelstellingen van
elke les of leseenheid bereikt hebben. Voor de leerkracht houdt deze
informatie belangrijke aanwijzingen in, zowel over het voorbije didac-
tische proces (hebben de lln. de doelstellingen voldoende bereikt ?
hebben voldoende lln. de doelstellingen bereikt ?), als over de nieuwe

beginsituatie die zich als gevolg daarvan aftekent (kan een nieuw onder-
deel begonnen worden ? dient het voorbije onderdeel hernomen ? moet er
gedifferentieerd worden gewerkt ?). Ook voor de leerlingen speelt deze
informatie een belangrijke rol: voor de enen betekent ze een bevesti-
ging dat de leerstof goed verwerkt is en dat ze een goede werkmethode
volgen, voor de anderen houdt ze een waarschuwing in dat er bepaalde
dingen moeten rechtgezet worden, individueel of via remediëringsmoge-
lijkheden.

De bedoeling van deze begeleidende evaluatie is dus essentieel informa-
tief en aanmoedigend, Daarom dienen de resultaten ervan niet per defini-
tie het sanctionerend uitzicht van punten aan te nemen. Belangrijk is
vooral dat de leerling in de gelegenheid gesteld wordt zijn kennis of
vaardigheid te vergelijken met die van de anderen, en dit kan op vele
manieren gebeuren, b.v. door collectieve mondelinge overhoring van te
memoriseren leerstof (vocabularium, paradigmata, ...), door collectieve

herhalingsmomenten (eventueel in spelvorm, cf. supra p. 18), door het
samen uitwerken van toepassingen, die niet slechts het reproductiever-
mogen, maar ook de vaardigheid en het inzicht tot uiting laten komen.
Deze activiteiten kunnen zo georganiseerd en begeleid worden, dat ze de
leerkracht in de mogelijkheid stellen nuttige vaststellingen te doen
over de individuele vorderingen der leerlingen. Wanneer de materiële
omstandigheden niet toelaten zich een duidelijk beeld te vormen over de
vorderingen van elke leerling, is een schriftelijke test aangewezen ;

de leerlingen zelf zijn overigens gebaat bij een regelmatige formele
vaststelling van hun prestaties. De wijze waarop elke school haar evalu-
atiesysteem uitbouwt, is daarbij de doorslaggevende factor.

SUMMATIEVE EVALUATIE

De evaluatie leidend tot een globale beoordeling, moet van die aard zijn

dat zij in eerste instantie toelaat een verantwoorde beslissing te nemen
over slagen of niet-slagen, en over verdergaan of niet-verdergaan in

dezelfde leergang. Men zal daartoe steunen op de gegevens die de obser-
vatie van het leerproces opleverde aangaande de attitudes en vaardighe-
den, en op de analyse der resultaten, behaald inzake de basisleerstof,
Daarnaast is er de opdracht om, zo mogelijk, een gefundeerd advies uit

 

te brengen over de ruimere studiemogelijkheden van de leerling. Dan is
het nuttig te kunnen steunen op een breder observatiespectrum dan dat
van het basispakket. Wil men bijgevolg de beide opdrachten, oordeel en
advies, ten volle tot hun recht laten komen, dan zullen de summatieve
proeven verder moeten gaan dan alleen maar het basispakket. Nochtans
moet daarbij zo te werk gegaan worden, dat de resultaten op het basis-
pakket duidelijk onderscheiden blijven van de resultaten op het
extrapakket. Immers, alleen de eerste kunnen in aanmerking komen bij de
beslissing over al of niet slagen.

Evaluatie van het basispakket

Bij het bepalen van de vorm en de norm van de evaluatie van het basis-
pakket, zal men zich laten leiden door de desbetreffende doelstellingen.
Meer bepaald zij in dit verband herinnerd aan de precisering van het
doel, waarom de oude taal wordt aangeleerd. Het gaat in deze leergang
niet om een taalverwerving met het oog op het lezen van teksten, die een
hoge graad van parate kennis der frequente taalverschijnselen veronder-
stelt ; het gaat integendeel vooral om een taalverwerving met het oog
op het inzicht in de taalmechanismen, waarvoor een vertrouwdheid met het
taalmateriaal en met de documentatietechnieken volstaat.
Uit deze precisering vloeit voort dat een prototype van de proef betref-
fende de basisleerstof als volgt kan beschreven worden :

= bij het vocabularium moet de betekenis der Griekse woorden correct en
volledig weergegeven worden, en moeten de noodzakelijke morfologische
kenmerken aangevuld worden ;

= bij de grammatica moeten begrippen correct gedefinieerd worden, moeten
woordvormen (geïsoleerd of in context) correct geïdentificeerd worden
(morfologie en morfologische categorieën), moeten de identificaties
correct gemotiveerd worden (syntaxis der zinsontleding, der overeen-
komst, ...) ; bij de identificatie mag grammaticale documentatie als
hulpmiddel gebruikt worden.

Binnen de gegeven context mag een score van 7 op 10 als een redelijke
minimumeis beschouwd worden, op voorwaarde dat de proeven een willekeu-
rige en representatieve doorsnede van de leerstof vertegenwoordigen (en
dus niet berusten op een bewuste groepering van moeilijke of gemakke-
lijke opgaven).

Het al of niet slagen van een leerling zal door de resultaten van aldus
omschreven proeven bepaald worden. Aangezien de betrokken doelstellingen
geldig zijn voor het geheel van de leerstof, zal een globale eindproef
beslissend zijn of althans doorwegen voor de kwotering. Indien men de
tussentijdse proeven, die bij de methodologische wenken werden gesugge-
reerd, bij de eindwaardering betrekt, dan moet de som van deze resulta-
ten minder dan de helft bedragen van het totaal, en dan moeten ook daar
de resultaten inzake het basispakket duidelijk kunnen geïsoleerd worden
van andere resultaten. Concreet komt dit erop neer dat in dat geval een
tussentijdse proef minstens een gedeelte moet bevatten, dat beantwoordt
aan de regels voor de eindproef.

Het globale oordeel over de resultaten op het punt van attitudes en
vaardigheden is een delicatere aangelegenheid, om tal van redenen. Voor-
eerst is het niet gemakkelijk om dienaangaande formele gegevens te ver-
zamelen ; vervolgens kan men moeilijk een minimale drempelwaarde (''on-
misbaar om met succes de studie verder te zetten’) precies afbakenen ;
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ten slotte verlieze men niet uit het oog dat het er in wezen niet om te
doen is een tekort te sanctioneren, maar veeleer de potentieel aanwezige
waarden te ontplooien, Men zal zich dus vooral een beeld moeten vormen
over de evolutie, die zich ter zake kan aftekenen, en met name aan een

positieve evolutie veel belang hechten bij de globale beoordeling.

Evaluatie van het uitbreidings- en verrijkingspakket

Aangezien de inhoud van het uitbreidings- en verrijkingspakket in de
praktijk kan verschillen naargelang van de omstandigheden, kunnen ter
zake geen algemene richtlijnen of wenken gegeven worden. Wat de moge-
lijkheden aangaat, die in dit leerplan expliciet werden vermeld, zij
slechts het volgende aangestipt.

= Bij de Methodologische Wenken werd de mogelijkheid gesuggereerd om,
over een beperkte periode, actieve kennis te vergen van fundamentele
onderdelen der leerstof. Daarbij fungeerde de actieve kennis duidelijk
als middel om het uiteindelijke doel, de vertrouwdheid met de basis-
grammatica, te bevorderen. Deze tussentijdse doelstellingen kunnen ge-

evalueerd worden en de resultaten van deze evaluatie kunnen bij de
globale beoordeling betrokken worden, op voorwaarde dat ze in hun
juiste perspectief beschouwd worden, nl. als behorende tot het uit-
breidings- en verrijkingspakket. In zoverre dergelijke proeven nuttige
aanwijzingen kunnen verstrekken over belangrijke attitudeg en vaardig-
heden zoals het beredeneerd geheugen, de motivatie, het doorzettings-
vermogen der leerlingen, is hun opname ook bij de eindproef te verant-
woorden.

= Ook de inhaaloperatie met het doel aan te sluiten bij een Algemene of
Complementaire Optie Grieks in de 2de Graad behoort tot het uitbrei-

dingspakket. Overeenkomstig de doelstellingen die men daarvoor selec-
teert, zal de evaluatie erop moeten gericht zijn een zo scherp moge-

lijk beeld te krijgen van de achterstand die nog moet worden overbrugd.
Het is van belang dat deze informatie overgemaakt wordt aan de leer-
kracht van de 2de Graad, die het verdere verloop der operatie zal

moeten leiden, evenals aan de leerling zelf, aan wie desgevallend
aanbevelingen voor persoonlijke studie kunnen worden gedaan.

 


