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Met ingang van 1 september 1986 vervangt dit leerplan
geleidelijk, leerjaar na leerjaar, alle elementen i.v.m.
de cursus GRIEKS (4 en 6 lestijden) uit de leerplan-
brochure "KLASSIEKE TALEN" ref. D/1973/0279/011 van
mei 1972 en uit het bijhorend "ADDENDUM" van juli 1974.    



I. SITUATIESCHETS

A. DE SITUATIE VAN DE LEERLINGEN

Men moet rekening houden met verschillen in kennis en vaardigheden die
voortkomen uit het vorige studiejaar (tweede jaar) én uit de structuur van
de tweede graad.

1. Verschillen voortkomend uit het vorige studiejaar (1)

In het tweede jaar volgden de leerlingen ofwel 5 u Grieks en 2 u Latijn,
ofwel 5 u Grieks en geen Latijn, ofwel 2 u Grieks en 5 u Latijn, ofwel
2 u Grieks en geen Latijn.

a. De leerlingen die 5 u Grieks per week volgden, beschikken reeds over
een ruime basis. Zij zullen dus ín de loop van het derde jaar vlugger
met teksten kunnen beginnen en krijgen meer mogelijkheden tot uit-
breiding.

b. De leerlingen die 2 u Grieks per week volgden, kennen minder Grieks.
Bij hen moet men dan ook meer aandacht aan taalkunde besteden. Gedu-

rende het eerste trimester moeten deze leerlingen een extra inspan-
ning leveren, vooral wanneer zij samen les volgen met leerlingen die
5 u Grieks kregen. : .

Speciale aandacht vragen ook de leerlingen, die geen Latijn gevolgd
hebben ; voor hen zal het zeker zinvol zijn heroriénteringslessen te
organiseren. (2)

Wegens deze verschillen is dus een verschil in aanpak nodig en is
differentiatie wenselijk bij de repititie van het vocabulaire en de

morfologie en bij het aanbrengen van de nieuwe leerstof.

2. Verschillen voortkomend uit de structuur van de tweede graad

a. De leerlingen kunnen in de tweede graad Grieks kiezen met of zonder
Latijn. Ook dit verschil vraagt van de leraar een gedifferentieerde

werkwijze.

b. Om nodeloze herhalingenen verwarring te voorkomen zijn afspraken met
de leraar Latijn noodzakelijk, waar het gaat om inhouden en taalkun-

dige begrippen gemeenschappelijk aan beide talen.

€. Dit leerplan beschouwt de cursus van 4 lestijden als de basiscursus.
In de cursus met 6 lestijden blijven de minimumeisen dezelfde, maar

wordt er uiteraard meer lectuur, grondiger taalanalyse en dieper
contact met de Griekse cultuur verwacht,

 

(1) Zie leerplan Grieks Vijf Lestijden (LICAP, D/1983/0279/007), p. 9.

LEERPLAN GRIEKS, TWEEDE GRAAD EN "ALGEMENE DOELSTELLINGEN VAN HET KATHOLIEK
ONDERWIJS VAN HET TYPE 1" (1)

Bij de uitwerking van de doelstellingen van de tweede graad moet de leraar
aandacht hebben voor volgende punten :

= de persoonlijke evolutie van de leerlingen ;
~ de ontwikkeling van een eigen studie-attitude van de leerlingen ;
= de eisen van het Grieks.

a. De leerlingen van deze leeftijd staan open voor levensvragen, zoeken
naar eigen attituden, ontwikkelen aanleg en mogelijkheden en komen tot
een eigen keuze. Dit proces verloopt bij ieder leerling anders. Een ge-
differentieerde benadering van de leerlingen is daarom zeer belangrijk.
Levensvragen uitdiepen en gezonde attitudes verwerven gebeurt niet
alleen in klasgesprekken naar aanleiding van de lectuur van teksten,

maar ook via individuele gesprekken.

b. Aangezien het om een doorstromingsafdeling gaat, moet de leraar de leer-
lingen geleidelijk brengen tot abstractie, tot verwerken van grotere
leerstofgehelen, tot grotere systematisering en een hoger leestempo.

€. De persoonlijke groei vergt veel van de leerlingen, zodat de spontane
studiemotivering bedreigd wordt. Door telkens weer te kiezen voor dit
veeleisende vak kunnen de leerlingen de overgang leren maken van een
spontane naar een meer bewuste studiekeuze.

 
(2) Zie IV, Werkvormen

(1) Doelstellingen van het Katholiek Onderwijs van het type I (Licap,
D/1981/0279/035) .  



  

II. DOELSTELLINGEN VOOR DE TWEEDE GRAAD IN ZIJN GEHEEL (1)

 

A. BEVORDERING VAN HET TAALDENKEN

De leerling moet : 1

De leerling moet : 6.
Le

ès

. aan de hand van concrete gevallen in de tekst het verschil kunnen aan-
tonen tussen het Griekse en het Nederlandse taaldenken. Hiervoor moet
hij enig inzicht verwerven in de mogelijkheden en de beperktheden van
het Nederlands en van 'taal' ín het algemeen. In die zin is de studie 2
van het Grieks dan ook een eerste kennismaking met de ‘algemene taal-
kunde ';

4
woorden begrijpen vanuit hun samenstelling en vanuit de context ; 3

inzicht verwerven in het eigen karakter van de Griekse mededeling :
b.v. het rijke gebruik van participia, van partikels, de aspecten der
werkwoorden ;

steeds meer in staat zijn de rijkdom en de nuancering van deze mede-
deling te verwoorden, 5

. BEVORDERING VAN HET DENKEN IN HET ALGEMEEN

kritisch leren oordelen door oog te krijgen voor het geheel Van de
mededeling, de details en de onderlinge samenhang ervan ;

formele en inhoudelijke problemen methodisch leren benaderen. Daarom
moet hij steeds meer in staat zijn om de opgedane kennis toe te passen
op nieuwe inhouden. Zijn kennis moet 'wendbaar' worden en tenslotte
interdisciplinair functioneren ;

voortdurend de kans krijgen om zijn aanleg voor analyse, synthese en
evaluatie te ontwikkelen. Zo komt hij geleidelijk tot een wetenschap-
pelijke manier van denken en handelen en maakt hij zich een werkmethode
eigen die hij elders kan gebruiken ;

leren abstraheren en werken met abstracties door b.v. te werken met
inductieve methoden ;

leren eenvoudige maar gefundeerde waarde-oordelen te formuleren, vooral
op moreel en esthetisch gebied.

 

(1) Deze vormingsdoelen sluiten aan bij die van het tweede jaar en zijn
daarvan een verdere uitbreiding en verdieping.

C. BEVORDERING VAN DE ALGEMEEN MENSELIJKE VORMING

Van de leerlingen wordt verwacht dat ze :

een groeiende belangstelling voor het vak Grieks aan de dag leggen,
zodat ze er graag de nodige inspanningen voor leveren en tot zelfstan-
dig werk komen. Een aangepaste begeleiding en verantwoorde keuze van
werkvormen (zie aldaar) zijn daarvoor essentieel 3

aandacht krijgen voor de mens en zijn geschiedenis, meer speciaal voorde betekenis van de Griekse cultuur voor onze Westerse beschavingnachleben) ;
ni i 'het niet eigene', het 'andere' leren waarderen en zo komen tot een

juiste waardering en relativering van het eigene ;

een creatieve instelling verwerven en gevoelig worden voor literaire
schoonheid, algemeen menselijke vragen, ethische problemen en een
waardige levensstijl ;

bekwaam worden om zelfstandig problemen op te lossen en zelfstandig de
eigen studie te organiseren. Zij moeten niet alleen feiten en situaties
leren beoordelen, maar ook hun eigen kennen en kunnen $

bereid zijn samen te leren werken en respect te leren opbrengen voor de
mening en de houding van anderen. De leraar kan daartoe bijdragen door-
dat hij niet alleen de resultaten evalueert (produktevaluatie), maar
ook de kwaliteit van de samenwerking (procesevaluatie).

 



III. LEERSTOFAFBAKENING
 

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

Ie WEERGEVEN : een Grieks taalelement (woord, woordgroep, naamval, construc-
tie) in het Nederlands omzetten zodat de basisbetekenis ervan duidelijk
wordt.

WEERGEVEN IN DE CONTEXT : een onderdeel van een Griekse tekst in het
Nederlands omzetten, zodat de preciese betekenis (en de bedoeling van
de auteur) in de context duidelijk wordt.

a

DERDE JAAR

De leerlingen moeten progressief de basisleerstof van het vorige jaar
(5 lestijden) opfrissen en dezelfde graad van kennis bereiken die daar
noodzakelijk of voldoende geacht wordt.
De basisdoelstellingen van het tweede jaar worden nu aangevuld met de
basisdoelstellingen van het derde jaar. De leerstof van het derde jaar
omvat vocabulaire, morfologie, syntaxis, lectuur en cultuur.
Als belangrijkste norm geldt, zoals in het tweede jaar, niet de gramma
ticale volledigheid, maar de reële frequentie.

<
1. Vocabulaire

De leerlingen moeten progressief de kennis van het basisvocabulaire
aanvullen tot een totaal van ca 800 woorden proza~Grieks én van enkele
zeer frequente afleidingsbeginselen.
Als noodzakelijke en voldoende graad van kennis van deze woorden en
afleidingsbeginselen wordt beschouwd de correcte weergave in het
Nederlands, buiten de context en op een willekeurig ogenblik gecon-
troleerd (= blijvende kennis) van minstens 8 van de 10 woorden en
afleidingsbeginselen.

2. Morfologie

Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze alle gewone naamwoordelijke
en werkwoordelijke vormen zullen herkennen ; dit houdt ondermeer in :
= dat de leerlingen uit de cursus van 5 lestijden de aangeleerde mor-

fologie van het tweede jaar repeteren tot zij opnieuw de doelstel- 4
lingen van het tweede jaar bereikt hebben d
dat de leerlingen uit de cursus van twee lestijden de aangeleerde
morfologie van het tweede jaar repeteren én uitbreiden tot zij de
doelstellingen van het tweede jaar, cursus 5 lestijden, bereikt a
hebben. ;
dat beide groepen leerlingen de kennis van de morfologie uitbreiden
tot :
a. de nog ontbrekende tijden

— de passieve aorist met en zonder 0
— de athematische aorist activum en medium
— de aorist van de verba liquida
— het futurum van de verba liquida en het Attisch futurum

het perfectum en het plusquamperfectum +
+

b. de nog ontbrekende wijzen

- de conjunctief BE
- de optatief
- de imperatief +

h

Opmerkingen

= voor de punten met + volstaat het als de leerlingen de vormings-
wet_en het principe van weergave kunnen formuleren. Deze minder
frequente vormen kunnen door de leraar in de tekst verduidelijkt
worden met verwijzing naar de aangeleerde vormingswet ;

= voor de punten met x moeten de leerlingen :
. de vormingswet kunnen formuleren ;
. wijze en tijd kunnen duiden aan de hand van de kenmerkende
elementen ;

. de vorm in zijn context kunnen weergeven als het werkwoord
tot het basisvocabulaire behoort en de vorm niet te zeldzaam
is.

e. de actieve kennis van enkele belangrijke fonetische en sonantische

en
B.v.

- het verband tussen Atit- , Aetm- , Aotn-
— de aanpassing van occlusieven en liquidae aan dedaaropvolgende

medeklinker, b.v. nofëtc , nofvua , NPÂELG , noävua

 

d. het inzicht in het geheel der vervoegingen
 

Nadat de verschillende tijden en wijzen zijn aangeleerd moeten
de leerlingen het werkwoord repeteren via een systematisch geheel
of referentiekader (b.v. stamtijden, lijst van verbaalstammen,
systematisch overzicht van de hele vervoeging). Dit hoeft geen
actieve kennis in te houden.

3. Syntaxis

Uitgangspunt is ook hier het leerplan van 5 lestijden van het tweede
jaar. In het derde jaar zijn volgende toevoegingen vereist :

a. Syntaxis van de naamvallen

= Bij de accusatief : acc. van betrekking
acc. van duur
acc. van het inwendig voorwerp

= Bij de genitief : gen. van scheiding
losse genitief
voorwerpsgenitief
partitieve genitief

= Bij de datief * datief van bezit
dativus ethicus

Opmerkingen

1. Het is geenszins de bedoeling dat die benamingen bij de lectuur
of bij de evaluatie ervan gebruikt worden, tenzij als verhelde-  



ring wanneer de weergave problemen stelt. Het volstaat dat de
leerlingen deze benamingen begrijpen, b.v. aan de hand van de
kennis van het paradigma.

2. Het verdient aanbeveling de leerlingen bij de studie van het
vocabulaire de werkwoorden met een vaste naamval ook met die
naamval te doen memoriseren.

b. Syntaxis van de zin

Bij het aanleren van de morfologie komen occasioneel reeds heel
wat elementen uit de syntaxis aan bod. Een nieuwe vorm wordt
immers aangeleerd met de betekenis die eraan beantwoordt. Een voor-
beeld ter verduidelijking : met de tijdstammen wordt ook de bete-
kenis ervan ('aspect') aangeleerd, zodat de leerlingen een imper-
fectum of een aorist niet alleen perfect kunnen weergeven, maar ook
de eigen schakering van die stammen kunnen formuleren. Dat mag de
leraar er niet toe verleiden vanaf het derde jaar reeds aan syste-
matische studie van de syntaxis van het werkwoord te gaan doen en
bij de lectuur de werkwoordsvormen ook syntactisch te doen ver-
klaren. 1
Een voorbeeld ter verduidelijking : na de studie van de conjunctief
en de optatief wordt verwacht dat de leerlingen iedere frequente
constructie in die wijze kunnen weergeven in de context, maar niet
dat ze ook de catergoriale benamingen ervan kennen (b.v. optatief
van de herhaling, doelaanwijzende conjunctief) ; deze benamingen
behoren tot de theoretische syntaxis en dus tot de stof van het

vierde jaar.

Inzake syntaxis wordt daarom van de leerlingen het volgende ver-
wacht :
1) Wat de onafhankelijke zin betreft

- dat ze nu alle frequente onafhankelijke indicatieven kunnen
weergeven en ook de eigen schakering van de perfectumstam
kunnen verwoorden ;

- dat ze daarnaast ook kunnen weergeven :

‚ de indicatief met dv
. de optatief met dv
. de aansporende conjunctief
. de verbiedende conjunctief met ui

2) Wat de afhankelijke zin betreft

= de leerlingen moeten kunnen weergeven :

‚ de completieve constructie met uh na verba timendi
de bijwoordelijke bijzinconstructies, ingeleid door :

de doelaanwijzende voornaamwoorden : (va, Ónwc, Wc
de voorwaardelijke voegwoorden : ëáv, HV, dv

. de toegevende voegwoorden : kav, kal édv
de tijdbepalende voegwoorden : émevddv, npiv av

+ de bijvoeglijke bijzinconstructies met Gv en de conjunctief.

Opmerking

De kennis van de termen potentialis, irrealis, futuralis, even=
tualis, iterativus edgl. behoort nog níet tot de basiseisen,
maar het kan nuttig zijn die al geregeld te gebruiken, als anti-
cipatie op de systematische studie van de syntaxis in het vierde
jaar.

=

4. Lectuur

De leerlingen moeten onder de leiding van de leraar een Griekse tekst
leren lezen. Men neemt bij voorkeur verhalen, hetzij direct uit de
auteurs, hetzij herschreven op het niveau dat voor de leerlingen op
dat moment haalbaar is.

5. Cultuur

Occasioneel, liefst in aansluiting bij de leesteksten, worden de leer-
lingen verder geintroduceerd in de wereld van de Griekse cultuur. Wen-
selijk is daarbij een summier kader van de Griekse geschiedenis, waarin
die elementen hun plaats vinden.

VIERDE JAAR

- De leerlingen moeten progressief de basisleerstof van het tweede en
derde jaar opfrissen en dezelfde graad van kennis bereiken die daar
noodzakelijk en voldoende werd geacht.

= De basisdoelstellingen van de vorige jaren worden nu aangevuld met de
basisdoelstellingen van het vierde jaar.
De leerstof van het vierde jaar omvat vocabulaire, morfologie, syntaxis,
auteurs en cultuur.

= Als belangrijkste norm geldt, zoals in de vorige jaren, niet de gramma-
ticale volledigheid, maar de reële frequentie.

1. Vocabulaire

De leerlingen moeten progressief de kennis van het basisvocabulaire
aanvullen tot een totaal van ca 1000 woorden proza-Grieks en van enkele
frequente afleidingsbeginselen.
Als noodzakelijke en voldoende graad van kennis van die woorden en

afleidingsbeginselen wordt beschouwd : de correcte weergave in het
Nederlands, buiten de context en op een willekeurig moment gecontro-
leerd (= blijvende kennis), van minstens 8 van de 10 woorden en af-
leidingsbeginselen.

2. Morfologie
a. Repetitie van de morfologie van het Ionisch, of eerste systematische

studie ervan indien dit niet gebeurd is in het tweede of derde jaar ;
b. Kennismaking met de meest frequente kenmerken van het Homerisch

Grieks, tenzij men de lectuur van Homerus uitstelt tot het vijfde
jaar.

3. Syntaxis

a. Repetitie van de syntaxis van de naamvallen

Aanvulling met de volgende punten
‚ de syntaxis van het lidwoord
het predicatief gebruik adjectief.

b. Repetitie van de syntaxis van de zin

Deze gebeurt via een systematisering die de grammaticale samenhang
leert zien tussen de constructie en ze in een groter geheel plaatst.
Dit sluit de kennis in van volgende syntactische begrippen :  



4.

= onafhankelijke zin/afhankelijke zin/completiefzin/bijwoordelijke
zin/bijvoeglijke zin/(of relatiefzin) ;

- realis/potentialis/irrealis ;
- aansporende en verbiedende conjunctief ;
- voorwaardelijke, toegevende, doelaanwijzende, gevolgaanduidende,

redengevende, tijdbepalende, vergelijkende zin;
— verba sentiendi/declarandi/volendi/curandi/timèndi ;

- subjectieve en objectieve mededeling ;
= indirecte vraag/indirecte rede ;
- eventualis/futuralis/iterativus ;
— naamwoordelijk, bijwoordelijk en completief participum.

Auteurs

Herodotus is hoofdauteur en neemt het grootste gedeelte van het jaar

in beslag. De rest van het jaar zal men besteden aan de lectuur van
Homerus 'Odyssee of van Attisch proza (verhalende teksten uit Plato,

Lysias).

Deze lectuur houdt in :
— lectuur onder leiding van de leraar van een aantal waardevolle

passages uit die auteurs met aandacht voor hun gedachtengoed en

stijl 5
= kennis.van de hoofdzaken van de historische achtergrond,de opvat-

tingen en de stijlkenmerken van die auteurs.

Cultuur

Verdere inwijding in de Griekse cultuur naar aanleiding van de gele-
zen teksten. In aanmerking komen meer bepaald :

- de rol van Ionië en het Ionisch in Hellas ;

- de zee ;
- de kolonisaties ;

- de godenwereld van Homerus ;

— de vrouw in de Homerische tijd en later ;
- de hybris.

Maar deze keuze blijft vrij. Ook is het wenselijk te actualiseren en
in te spelen op de belangstelling van de leerlingen.

Opmerking
De cursus van 6 lestijden verschilt van de cursus van 4 lestijden in
volgend opzicht : de minimumeisen blijven dezelfde, maar er wordt
meer cultuur, grondiger taalanalyse en dieper contact met de Griekse

cultuur verwacht.

Iv. WERKVORMEN

A. PRINCIPES DIE DE KEUZE VAN DE WERKVORMEN BEPALEN EN ENKELE TOEPASSINGEN
HIERVAN

1.

2.

De totale persoonlijkheid ontwikkelen

a. Dit betekent : rekening houden met de persoonlijkheidskenmerken van
de leerlingen en de interessesfeer die hieruit voortvloeit.

b. Als men deze persoonlijkheidsvorming in de leervakken tracht te
stimuleren, in plaats van te negeren, vormt men niet alleen de per-

soonlijkheid, maar bereikt men ook een grotere motivatie van de
leerling.

Deze motivatie moet ook nagestreefd worden met aangepaste technieken.

De leraar moet de leerlingen informeren over :
- het doel van de lessenreeks ;
— het nut van de inspanningen (mogelijkheden tot transfer);
= het resultaat van de inspanningen 5
— de nog af te leggen weg naar het einddoel

Daarnaast is ook afwisseling in de werkvormen heel belangrijk. In

de mate dat deze principes gerealiseerd worden, zullen de leerlingen
wellicht meer bereid zijn tot zelfstandig werk.

€. Hulpmiddelen om leerlingen tot zelfstandig werk te stimuleren zijn :
-— de leerlingen een tekst laten behandelen vanuit een eigen stand-

punt ;
- hen zelf een gedeelte van de leerstof laten kiezen ;
- hen zelf de nodige documentatie laten zoeken ;

- hen overzichten laten opstellen en bespreken 5
= hen gericht hulp leren vragen en een inventaris van zwakke punten

leren opstellen.

In het derde jaar kan dit alles gebeuren via persoonlijk werk of

groepswerk. In het vierde jaar moet de gelegenheid daartoe syste-
matisch geboden worden.

De leerling als een sociaal wezen behandelen
 

Daarom moet de leerling oog hebben voor de klassituatie en moet hij
samenwerking stimuleren via bekende middelen : teamwork, beslissings-

momenten, overleg, vergadering. Dit gebeurt in beperkte mate in het
derde jaar, systematisch in het vierde jaar.

Leerlingen die achterop geraakten op gepaste wijze helpen

Sommige werkvormen zijn beter geschikt om ontbrekende basisleerstof aan
te vullen, andere beter om faalangst of ongemotiveerdheid te overwinnen.

De ontbrekende basisleerstof kan aangevuld worden met geprogrammeerde
instructie, persoonlijk werk, repetitie in groepsverband. Faalangst
en ongemotiveerdheid vragen een persoonlijker contact met de leraar.
Voor meer uitleg raadplege men de vakliteratuur, o.a. vermeld in bij-
gevoegde bibliografie.

 



B. BEHANDELING VAN DE BASISLEERSTOF

Enkele aandachtspunten

1. Interactie en ‘leren leren!

Door een constante interactie met de leerlingen tracht de leraar hen
tot een steeds grotere zelfwerkzaamheid te stimuleren en hen zo inzicht

en methode bij te brengen.
Door middel van allerhande oefeningen (vragen, herkenningsoefeningen,
toepassingen, vormen van actieve taalbeheersing ...) gaat hij regelma-
tig na in hoever de leerlingen de basisleerstof geassimileerd hebben.
Hij zegt hen hoe zij het best tot die assimilatie komen ('leren leren!) ,
geeft regelmatig informatie over de kwaliteit van hun prestaties en
remedieert indien nodig. Dit laatste kan gebeuren door de leerlingen
meer gestructureerde taken op te geven, door hen te laten samenwerken

met meer gevorderde leerlingen, door groepswerk in heterogene groepen,
door geprogrammeerde instructie.

Differentiatie

De beginsituatie van de leerlingen kan bij het begin van de tweede
graad erg ongelijk zijn. Vooral in verband met de noodzakelijke inhaal-
beweging van de leerlingen die in het tweede jaar 2 uur Grieks volgden,
is differentiatie een noodzaak, eventueel gecombineerd met heroriënte-
ringslessen. Meer gevorderde leerlingen moeten vlug uitdiepingsoefenin-

gen krijgen.

» Regelmatige repetitie

- Het is erg belangrijk om de basiskennis regelmatig op te frissen en

te toetsen,
= Dit geldt niet alleen voor het vocabulaire, maar ook de morfologie

en de syntaxis moeten in het derde en het vierde jaar telkens gere-
peteerd en uitgediept worden. Ook hier kan het gebruik van geprogram
meerde instructie nuttig zijn.

= De studie van de morfologie moet voeren tot een vlotte beheersing van
de echt frequente vormen. Zoals reeds gezegd, bepaalt de reële fre-
quentie de inhoud van de basisleerstof.

= Voor de syntaxis van de naamvallen en van het werkwoord is een vast
referentiekader nodig. Dit referentiekader moet hetzelfde zijn in het
derde en in het vierde jaar en gebaseerd zijn op dezelfde syntaxis.
De leerling moet de frequente onregelmatige werkwoorden leren her-
kennen, b.v. met de hulp van samenvattende tabellen of lijsten van

stamtijden.
De andere werkwoordenvormen kunnen via ontleding gedetermineerd
worden.

= De grondige inoefening van afleidingsprincipes en vormingswetten is
hierbij onontbeerlijk. Dit betekent dat de leerlingen in het derde
jaar de vormingswetten en de gewone weergave van wijzen en tijden
moeten kennen, maar dat de leraar sommige vormen helpt identificeren,
b.v. imperatief en perfectum. Maar in het vierde jaar moet de leer-
ling de frequente vormen zelf kunnen identificeren.

Systematische aanpak van de studie van het Grieks
 

Overtuigd zijn van de vormende waarde van de studie van het Crieks
impliceert dat men bewust zoekt naar aangepaste werkvormen en methodes

om deze vorming te verzekeren. Dit vraagt dan ook om een systematische
aanpak.

= Via aangepaste opdrachten kan men de leerlingen geleidelijk tot meer
abstraherend denken brengen ;

= Via geleide zelfwerkzaamheid kan men de leerlingen leren hun studie
te organiseren en de leerstof efficiënter te verwerken ;

= Systematische aanpak van de vorming biedt de leerlingen meer kans tot
juiste evaluatie van hun vorderingen ;

- Dit alles is een aanzet tot een persoonlijke methodiek en een lo-
gischer manier van denken. Daartoe is het nodig te weten hoe denkac-

tiviteiten verlopen en bevorderd kunnen worden.
Ook hiervoor raadpleegt men de bijgevoegde literatuur ;

Tenslotte enkele suggesties :

-— de vaardigheid vergroten om een Griekse constructie te vatten of weer
te geven door een moeilijker Griekse zin aan te bieden, maar dan wel
in een Nederlandse context ;

— de keuze van een woord, een vorm, een figuur, een structuur leren
verantwoorden vanuit de context ;

= het thema van het verhaal leren vinden en vanuit deze thematiek de
eindredactie laten verduidelijken ;

- door middel van de verwante teksten de evolutie van bepaalde begrip-
pen en ideeën laten vinden ;

= aan de hand van abstractere teksten het verschil doen inzien tussen
een woord-voor-woord-vertaling en de echte betekenis (die slechts na
interpretatie duidelijk wordt) ...

Actieve bevordering van de leesvaardigheid
 

a. De leerling moet de betekenis van de zin in de neergeschreven woord-
volgorde leren vatten. Hierdoor wordt het eigene van de taal en de
stijl van de Griekse tekst en het verschil met het Nederlands dui-
delijker. Grammaticale analyse is slechts een hulpmiddel om de tekst
beter te begrijpen.

Moeilijkheden in verband met de constructie en de interpretatie
worden opgelost met behulp van (b.v.) grammaticale analyse. De pre-
cieze betekenis van een woord leidt men uit de context af. De voor-
gestelde oplossingen worden op hun juistheid gecontroleerd.

b. Als men de leesvaardigheid wil bevorderen, moet men er zich van be-

wust zijn dat deze verschillende aspecten omvat die elk een aange-
paste aanpak vragen :

= inzicht in de samenhang en de inhoud van een tekst. In dit geval
zorgt men dat de leerlingen beschikken over de nodige informatie :
vocabulaire, grammaticale verklaring, eventueel letterlijke ver-
taling 5

= kennis van de taalfeiten. Hierbij biedt men b.v. de vertaling
(bijna) kant en klaar aan zodat de aandacht zich op de taalfeiten
kan richten ;

= inhoudelijke bespreking van de tekst. Hierbij is het nodig tech-
nieken aan te leren om de inhoud te bevragen.  



c. De leraar moet de leerlingen in elk geval bij deze aspecten tot
nauwgezetheid aanzetten. Aangepast huiswerk dat tijdig gecorrigeerd
wordt, biedt hier een uitkomst. De leerlingen kunnen mekaars oplos-
singen van concrete problemen of interpretaties van korte teksten
onderling bespreken.

C. BEHANDELING VAN DE UITBREIDINGSLEERSTOF

In het geval de groep Grieks in het derde jaar heterogeen is (d.w.z. uit
leerlingen bestaat die ín het tweede jaar deels 5 uur, deels 2 uur volg-
den), is het reeds bij het begin nodig om zinvol bijkomende taaloefenin-
gen en teksten op te geven voor de leerlingen die 5 uur volgden. Maar ook
later blijven uitbreidingsopgaven zeer belangrijk omdat men op die wijze

individualiserend kan werken.
Huiswerk o.a. biedt hiertoe interessante mogelijkheden.
De bedoeling van deze opdrachten ís de leerlingen :
= tot een beter transfer van methodes en inhouden te brengen door gelijk-

aardige teksten ter studie aan te bieden ;

= bepaalde doelstellingen frequenter (en dus ook grondiger dan klassikaal

mogelijk is) te doen nastreven ;

= de persoonlijkheidskenmerken te stimuleren door aangepaste opdrachten.
De leraar kiest voor en met de leerling een individuele opdracht na de
gemeenschappelijke behandeling van een leerinhoud. Men kan, volgens de
aanleg van de leerling, de voorkeur geven aan een mondelinge of schrif-
telijke exposé, aan analyse of synthese, grafische voorstelling, debat,

evaluatie enz... ;

= de verschillende denkcategorieën bij elke leerling te stimuleren ;
bijvoorbeeld :
. geheugentraining door middel van structurerende verwerking (1)

. synthese-activiteiten
. formulering van regels, voorschriften en conclusies

. samenvattingen van teksten
. vorming van gefundeerde waarde-oordelen

. vertalingen;

= tekorten op individueel of groepniveau te verhelpen (b.v. remediëren van
faalangst, van gebrek aan motivatie of concentratie, van oppervlakkig-

heid enz...) ;
= de zelfstandigheid te bevorderen door bijkomende (vooral grammaticale)

informatie te laten opzoeken en synthetiseren.

De leerkrachten moeten bij zulke opdrachten voldoende begeleiden, feedback
geven en ervoor zorgen dat alle leerlingen krijgen wat ze aankunnen, elk

naar eigen aanleg.

 

(1) Zie bibliografie (nrs 10 en II) :
J. Boonman en W. Kok : Het verwerven van kennis ;
G. Van Dam : Het geheugen : onthouden en vergeten.

V. EVALUATIE

1. Voorafgaande bemerking (zie leerplan tweede jaar voor)

— uitbouw van een coherent geheel van doelstellingen, op grond van verschil
lende leerplannen ;

- evaluatiemodel van de eigen school ;

— rapportering binnen de eigen school.

2. Algemene principes

a. De evaluatie moet gebeuren op basis van doelstellingen. Bij het opmaken
van toetsen moet men dus rekening houden met de vormingsdoelen voor de

tweede graad. Gegevens over affectieve doelstellingen dienen enkel om
de leraar een beter globaal beeld van de leerling te geven. De beslis-
sing om een leerling niet te laten overgaan mag men niet daarvan laten
afhangen. Voor de oriëntering van een leerling echter is een globaal
beeld van absolute noodzaak.

b. Aangezien kritisch leren oordelen één van de voornaamste vormingsdoelen
van de tweede graad is, is zelfevaluatie door de leerling hier van
groot belang. Deze evaluatie moet permanent zijn, d.w.z., de leerling
moet in de loop van het derde en vierde jaar steeds beter zijn vorde-
ringen leren beoordelen.
Tot middelen hiertoe behoren o.m. :

= een foutenanalyse die hem in staat stelt de passende remediëring te
vragen of zelf toe te passen ;

= de bespreking van de resultaten van proeven ;
— de beoordeling van groepswerk.
Al deze activiteiten begeleiden de studie, maar de beslissing een leer-
ling niet te laten overgaan, mag daarvan in de eerste plaats niet afhan-
gen. Belangrijker voor de overgang naar een volgend jaar zijn de resul-
taten van de summatieve proeven.

3. Summatieve proeven

a. Proeven over de basisleerstof

1) Voor het derde jaar behoren hiertoe :

= proeven over de kennis van het vocabulaire. De minimumeis blijft
hier, zoals in het tweede jaar, 8 op 10. Natuurlijk moet het hier
gaan om willekeurig gekozen, gewone woorden. Ook woordafleidingen
krijgen speciale aandacht ;

= proeven over de beheersing van de grammatica. Evenals in het tweede
jaar worden alle vormen van actieve taalbeheersing geweerd wanneer
ze niet in de doelstellingen voorgeschreven zijn ;

= proeven over leesvaardigheid aan de hand van een nieuwe tekst. Deze
tekst mag niet moeilijker zijn dan wat men in de les gegeven heeft
en de leerlingen moeten in dezelfde mate geholpen worden als in de
les.

2) Voor het vierde jaar komt hierbij :
= lectuur van een niet-gelezen tekst. Inzake vocabulaire, syntaxis en
begripsinhoud mag deze tekst niet moeilijker zijn dan de doorsnee
van de gelezen teksten en moet hij inhoudelijk en taalkundig aan-
leunen bij de behandelde teksten. De tekst moet ook voorbereid wor-
den zoals in de klas met identiek dezelfde: methode, dus dezelfde
inleiding, woordverklaring ….
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Het gaat hier om een proef van begrijpend lezen. De leraar moet met \
zijn proef kunnen uitmaken of de leerling de tekst werkelijk be-
grijpt. Of en in hoeverre hij hierbij een nauwkeurige vertaling
vraagt, hangt af van de gebruikte methode. Hij moet zich ook hier
houden aan de methode die híj gewoonlijk in de klas gebruikt;

= proeven over de verklaring van een in de klas gelezen tekst. Deze
mogen niet bestaan uit het louter reproduceren van wat in de klas
werd uitgelegd. De leerlingen moeten bekwaam zijn analogische ver-
klaringen te geven over een eveneens in de klas gelezen tekst.

Daartoe is het niet nodig alle behandelde passages als stof voor
die proeven op te geven. In vele gevallen kan een selectie eruit
volstaan.
Aangezien de Griekse cultuur bij voorkeur in samenhang met de
auteurs behandeld wordt, horen in de proef over de auteurs ook
vragen thuis over die cultuur.

Het slagen in deze verschillende proeven is doorslaggevend om te
mogen overgaan. Resultaten over de uitbreiding mogen niet meetellen,
behalve ín het voordeel van de leerling.

b. Proeven over de uitbreidingsleerstof

Bij wijze van uitbreiding kunnen bijvoorbeeld volgende prgeven toe-
gevoegd worden : |
1) In het derde jaar : kan men vragen een vertaling te verantwoorden

en meer actieve taalkennis toetsen.
kan men ook een nieuwe tekst zelfstandig la-
ten vertalen of een opgave i.v.m. Griekse
cultuur laten oplossen.

2) In het vierde jaar:
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Informatie over enkele belangrijke vragen

Het cijfer verwijst naar de nummers uit de bibliografie.

1) In welke mate kunnen de verschillende denkcategorieén (geheugen, in-
zicht, toepassing) ontwikkeld worden ? Zie (1)(2)(9)(15)(16)(17).

In welke mate kan men de leerlingen meer motiveren : hoe kan dat ?
Zie (4) (8) (12) (15) (17).
In welke mate kan men remediéren : hoe kan dat ? Zie (5)(12)(17).

Hoe verhelpen aan faalangst ? Zie (8)(13).
Hoe verloopt het verwerven van kennis : gevolgen voor de lesmethodiek ?
Zie (10)(11).
Wanneer kan men zeggen dat een vak vormende waarde heeft ? Zie (3).

2)

3)
4)
5)

6)

  


